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AS CONSEQUÊNCIAS DO ACÚMULO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
EXERCIDAS PELO EFETIVO DOS GRUPOS DE SEGURANÇA E DEFESA 

 

DANIEL GIMENES GOMES GONÇALVES 

DIEGO MOURA ORNELAS 

 

RESUMO 

A nova metodologia de gestão administrativa da Força Aérea Brasileira adotada em 2017 em todos os 

níveis de sua implantação mostra-se relevante e fundamental no planejamento institucional militar diante 

do espectro da nova realidade das Forças Armadas do Brasil. A Infantaria participa como parte da 

reestruturação permanecendo com o objetivo de conseguir ser absorvida da forma como é proposta a 

reestruturação em sua concepção de aglutinação de atividades administrativas desempenhadas dentro do 

Comando da Aeronáutica. Cabe um estabelecimento de normas bastante definidas sobre como será 

definida a estrutura básica das unidades de tais unidades diante da nova realidade de gestão pública em 

vigor, a fim de que haja um enxugamento dessas atividades dentro das Unidades de Infantaria e assim 

ocorra o desacumulo de tarefas não inerentes a especialidade do efetivo dos Grupos de Segurança e 

Defesa em detrimento da atividade fim da respectiva unidade. 

 

Palavras-chave: gestão, reestruturação, estrutura 

 

ABSTRACT 

The new administrative management methodology of the Brazilian Air Force adopted in 2017 at all levels 

of its implementation is relevant and fundamental in military institutional planning in the face of the spectrum 

of the new reality of the Armed Forces of Brazil. The infantry participates as part of the restructuring and 

remains in need of internal management in order to be absorbed in the way the restructuring is proposed 

in its conception of agglutination of administrative activities performed within the Air Force Command. It is 

necessary to establish well-defined rules on how the basic structure of infantry units will be defined in the 

light of the new reality of public management in force, so that there is a reduction of these activities within 

the infantry units and thus the non-accumulation of tasks inherent to the specialty of the Security and 

Defense Groups at the expense of the core activity of the respective unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Força Aérea Brasileira (FAB) nos anos de 2016 a 2018 reestruturou suas 

organizações militares (OM) por todo o território nacional. De acordo com a DCA 11-

53/2016 DIRETRIZ PARA A REESTRUTURAÇÃO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA e 

com o MCA 21-1/2015 IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTO DE APOIO, as modificações 

que ocorreram foram significativas por meio da extinção de diversas OM, alterações na 

forma como tramitar as informações entre OM e também internamente entre setores de 

uma mesma unidade. 

Uma nova concepção foi implantada no âmbito das atividades administrativas 

burocráticas desempenhadas dentro do Comando da Aeronáutica (COMAER) com a 

criação dos Grupamentos de Apoio. Sua proposta é reunir em uma só OM todas as 

demandas administrativas das demais Organizações de determinada guarnição. 

A Infantaria da Aeronáutica em meio a reestruturação teve uma redução quanto a 

sua independência operacional e administrativa, deixando de ter seus Batalhões de 

Infantaria Especiais (BINFAE) como OM, passando a condição de Unidades de Infantaria 

e sofrendo também a mudança de nomenclatura para Grupo de Segurança e Defesa 

(GSD). 

Apesar das alterações ocorridas dentro da nova estrutura dos recém-criados 

Grupos de Segurança e Defesa, as atividades e encargos administrativos 

desempenhados pelo efetivo não foi reduzido em comparação com a quantidade de 

tarefas administrativas anteriormente realizadas, não atendendo o que os GSD como 

unidades operacionais demandam diante do objetivo da reestruturação. 

 

1.1 PROBLEMA  

É no cenário acima descrito, que emerge a problemática da pesquisa que ora se 

delineia. Quais são os principais problemas que as atividades administrativas 

debruçadas aos GSD causam na missão fim destinada a este tipo de unidade 

operacional? 

Sob esse espectro a relevância da pesquisa será fomentada pelas necessidades 

da redução nos trabalhos administrativos exercidos pelo efetivo orgânico dos Grupos. 

Deste modo a importância da pesquisa será decorrente das necessidades que os 

GSD possuem quanto a redução significativa da execução de tarefas sistêmicas da 

administração, que vise proporcionar um apoio eficiente e eficaz para manter a 
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capacidade operativa da tropa sem detrimento das demandas administrativas cotidianas 

a Unidade de Infantaria. 

 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- Apresentar os problemas enfrentados pelas unidades de infantaria da aeronáutica 

por desempenharem elevada carga de tarefas administrativas embora sejam unidades 

dedicadas exclusivamente ao emprego operacional terrestre do COMAER.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender o modelo proposto pela reestruturação quanto a concentração das 

atividades administrativas às OM do COMAER e seus reflexos imediatos as Unidades 

de Infantaria; 

- Conhecer a atual realidade das tarefas administrativas que as Unidades de 

Infantaria exercem mediante a concepção da reestruturação; e 

- Identificar os impactos imediatos causados ao efetivo das Unidades de Infantaria 

empregados na realização de inúmeras atividades burocráticas diariamente em meio as 

atividades operacionais demandadas.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

- A presente pesquisa se justifica em demonstrar que apesar dos Grupamentos de 

Apoio terem sido criados para a concentração das atividades administrativas, as 

Unidades de Infantaria não estão tendo suas atividades administrativas “enxugadas” com 

a criação dos Grupamentos de Apoio. 

- Os meios disponíveis utilizados pelos Grupamentos de Apoio na execução de 

suas atividades discriminadas em seus manuais apresentam, em grande parte, um 

elevado aumento de suas atribuições o que pode não estar sendo trabalhado para o 

cumprimento das exigências impostas via manual e sendo assim contornado com a 

manutenção dos procedimentos administrativos, em execução, anteriores a toda a 

proposta de reestruturação. 

- Desse modo, reforça-se que o problema da manutenção as Unidades de Infantaria 

da carga administrativa elevada, poderá trazer malefícios a capacidade operacional de 

força terrestre ao COMAER, uma vez que será apresentado algumas sugestões com 

vistas a redução das atividades a serem repassadas aos Grupamentos de Apoio. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O desenvolvimento da capacidade em formular novos caminhos ao 

aperfeiçoamento dos processos administrativos e operacionais sistêmicos com vistas ao 

alcance dos objetivos da reestruturação, no aspecto de melhoria processual, deve estar 

como meta principal a ser alcançada pela Força Aérea em vista de seu projeto de 100 

anos da Força que prevê, entre muitas mudanças, o alcance dos objetivos discriminados 

na DCA 11-53/2016. 

2.3 OBJETIVOS DA REESTRUTURAÇÃO. 2.3.1 Preparar a FAB para receber 
novas capacidades militares; 2.3.2 Reorganizar, padronizar e melhorar os 
processos nas áreas Administrativa e Operacional; 2.3.3 Simplificar e 
operacionalizar a estrutura organizacional, administrativa e operacional da 
Força; 2.3.4 Aperfeiçoar a gestão de Recursos Humanos; e 2.3.5 Fortalecer o 
apoio ao Homem, no âmbito do COMAER(DCA 11-53, 2016, p. 13) 

 

Segundo o MCA 21-1/2015, “o desafio atual está na reengenharia das atividades 

administrativas com o intuito de oferecer à administração maior agilidade, eliminando ou 

reduzindo os ‘tempos e movimentos’ que não agregam valor. ” Para tal alcance do 

desafio, deve ser planejado, coordenado e executado de forma a assegurar que as 

necessidades de melhoria processual das atividades administrativas sejam 

compreendidas e apresentadas como de fato necessárias aos gestores em todos os 

níveis do COMAER. 

De acordo com a NOSDE ORG 101/2019 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DOS GSD, as unidades de segurança e defesa possuirão uma seção de apoio 

administrativo. Porém tais atividades desempenhadas necessitam de avaliação 

mediante ao projeto determinado pela reestruturação da Força Aérea quando se trata a 

respeito da otimização administrativa processual e concentração de atividades. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa terá início na revisão teórica do assunto, por meio de consulta 

bibliográfica a manuais doutrinários do COMAER. O estudo será desenvolvido com base 

em pesquisa documental.  

Será realizado um estudo sobre o que propõe a DCA 11-53 em face aos 

Grupamentos de Apoio junto a suas OM apoiadas e como os Manuais estão 

discriminando as atribuições que os Grupamentos devem exercer mediante o modelo de 

implantação da reestruturação do COMAER.  
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          O levantamento de subsídios referenciais a pesquisa será realizado por meio de 

consultas aos Manuais Doutrinários do COMAER e suas Diretrizes. 

Quanto ao objetivo geral da obra, foi utilizado o modo de confronto entre o que foi 

previsto em regulamento a todo o COMAER para a reestruturação e o que as Unidades 

de Infantaria não participaram efetivamente da mudança, tudo por meio da amostra do 

que está prescrito em regulamento e o que ocorre de fato dentro das unidades, tendo 

em vista o pouco conhecimento disponível nas fontes de consulta, acerca do tema, o que 

demandou uma familiarização inicial, materializada pelas citações dos manuais 

existentes acerca do problema. 

 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA:  

Ideias-chave a serem pesquisadas: 

- A problemática administrativa que impacta nas atividades operacionais enfrentadas 

pelas Unidades de Infantaria; 

- Diretriz do Comando da Aeronáutica (COMAER); e 

- Organização e Atribuição de um Grupamento de Apoio. 

 

3.2 DIRETRIZ DE REESTRUTURAÇÃO 

          Com o objetivo de aumentar principalmente a produtividade das atividades 

administrativas e de apoio que absorviam parcela significativa dos recursos 

orçamentários e humanos disponíveis, com tendência de crescimento, o que contribuía 

para a perda do foco na atividade fim das organizações, estabeleceu-se por meio da 

DCA 11-13, que os recursos humanos necessitavam de um melhor aproveitamento 

dentro da Força, com foco na melhoria da capacidade operacional, dos processos 

administrativos e do apoio, com base na racionalização dos efetivos. 

          Para atingir tais objetivos, foi regulamentado pela DCA 11-45 de 2016 “Concepção 

Estratégica – Força Aérea 100”, dentro do escopo de reestruturação da FAB, a 

implementação de uma mentalidade de inovação para todos os setores do COMAER. O 

início deu-se com a montagem de diversos grupos de trabalho em todos os grandes 

níveis de comando da Força, sendo então dividida em algumas fases da reestruturação, 

sendo todas as fases concluídas em meados de 2018. 
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          As propostas de reestruturação do COMAER foram pautadas nas premissas de 

planejamento, de coordenação e de controle centralizados em órgãos centrais e suas 

OM subordinadas na execução descentralizada. 

          As diretrizes estabelecidas nessa etapa não trataram a respeito das Unidades de 

Infantaria de maneira peculiar, ficando então as referidas unidades tendo sua realidade 

administrativa negada, no qual tais tarefas já eram difusas junto as atividades 

operacionais, contribuindo com o primeiro passo para a permanência da problemática 

ora discutida. 

 

3.3 GRUPAMENTOS DE APOIO 

          A fim de que as estruturas de apoio administrativas do COMAER pudessem 

adaptar-se uniformemente e na velocidade adequada às novas exigências da Força, 

houve a criação dos Grupamentos de Apoio por todo o território nacional com vistas à 

concentração das atividades administrativas que se apresentam como ação fundamental 

para o alcance da excelência na administração dos recursos financeiros, patrimoniais, 

materiais e humanos do COMAER. 

          O MCA  21-1 de 2015, em linhas gerais, busca implementar uma Organização 

voltada para políticas otimizadas e aproveitamento aprimorado dos recursos, ampliando 

a capacidade administrativa do COMAER, mediante uma reestruturação organizacional 

e uma gestão baseada em processos, desonerando as Unidades apoiadas no que tange 

às atividades burocráticas e de apoio, propiciando foco nas missões-fim das mesmas. 

A implementação de políticas de otimização e de melhor aproveitamento dos 
recursos, visando à obtenção da máxima eficiência na sua utilização, tem 
resultado na integração de atividades, com a finalidade de ampliar a capacidade 
administrativa das Organizações Militares diretamente envolvidas. (MCA 21-1, 
2015, p. 7) 

 

          Algumas premissas básicas foram delimitadas com a missão de aglutinar as 

atividades administrativas e de apoio para um Grupamento de Apoio e melhorar os 

esforços da OM em sua missão-fim, que foram: Não ocorrer a transferência de efetivo 

da OM para o Grupamento de Apoio; O desenvolvimento de ferramentas de tecnologia 

da informação como forma de minimizar os óbices das novas tramitações entre OM 

Apoiada e Grupamento Apoiador; A utilização da plataforma SILOMS, como sistema 

coorporativo único, para o gerenciamento da administração de bens em geral e a 
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transferência de responsabilidades envolvendo um Grupamento e OM apoiada ser 

gradual, planejada e controlada, para não gerar prejuízo a rotina dos envolvidos. 

         A seguir os fluxogramas gerais 1 e 2 sobre os processos administrativos antes e 

depois da existência dos Grupamentos de Apoio: 

 

SEM A EXISTÊNCIA DO GAP 

 

Fluxograma 1 - exemplo de fluxograma 

Fonte: Autor(2020) 

 

 

COM A EXISTÊNCIA DO GAP 

 

Fluxograma 2 – exemplo de fluxograma 

Fonte: Autor(2020) 
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          Cabe frisar que o modelo proposto mediante a reestruturação, visa que todas as 

atividades administrativas e de apoio que envolviam enorme conhecimento peculiar e 

legal a uma OM, passa a ser exercida por um Grupamento de Apoio, são essas 

atividades: administração de pessoal; pagamento de pessoal e contabilidade financeira; 

licitações e contabilidade orçamentária; contratos; tecnologia da informação (TI); 

estoques de bens de consumo e contabilidade patrimonial; fardamento; protocolo e 

arquivo; transporte de superfície; alimentação de pessoal e controle interno.  

 

3.4 UNIDADES DE INFANTARIA 

          As Unidades de Infantaria da Aeronáutica que eram indicadas como Organizações 

Militares, com o advento da reestruturação, deixam de ser OM e passam a compor um 

setor dentro de outra OM já existente, que não mais da infantaria, passando ao nome de 

Grupo de Segurança e Defesa, perdendo assim diversas autonomias operacionais e 

administrativas. Porém com base na estrutura conceptiva apresentada de um 

Grupamento de Apoio, a redução de encargos administrativos atingiu rapidamente as 

seções dos agora novos GSD, que tinha como objetivo promover uma melhoria na 

utilização do tempo para a prática de atividades militares fins a um GSD. 

          Outrossim, os GSD não tiveram uma reestruturação em conjunto com a proposta 

conceptiva do Grupamento de Apoio, carecendo em diferentes níveis de gestão dentro 

de sua própria estrutura, que permaneceu idêntica de quando ainda OM, sofrendo 

apenas uma mudança de nomenclatura por questões meramente convencionadas ao 

novo status organizacional dentro da OM o qual cada GSD foi designado fazer parte. 

          Os GSD permanecendo então sem uma estrutura em acordo com a nova realidade 

do COMAER perante a criação e pronto funcionamento dos GAP por toda a FAB, e ainda 

contribuindo em serem as maiores concentrações de efetivo de suas Apoiadoras, tiveram 

que ceder pessoal especializado nas atividades administrativas com uma proposta de 

que os efetivos transmitiriam os conhecimentos e não impactariam o processo de 

reestruturação, em virtude do elevado número de pessoal que compõem um GSD. 

          Desta forma esse foi o primeiro fator a impactar, diante do novo cenário, as 

atividades administrativas e operacionais das Unidades de Infantaria, mesmo em 

desacordo com a proposta dos GAP em que não ocorreria transferência de efetivo da 

OM para a Apoiadora, conforme citado anteriormente. Deve ser frisado que o efetivo 

cedido também é o mesmo efetivo capacitado para as missões da força terrestre, pois 
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nos GSD não há tabela de pessoal para militares de especialidades de apoio 

administrativo. 

          No final de 2019 por meio da NOSDE/ORG/101, publicada, foi estabelecido uma 

mudança na estrutura administrativa e operacional das Unidades de Infantaria, porém 

como é verificado em seu conteúdo, a NOSDE não determina quais atividades serão 

desempenhadas por cada setor, oferecendo somente uma ideia resumida do que cada 

novo setor irá desempenhar. 

          Apesar da mudança que existiu dentro da infantaria motivada pela reestruturação 

da forma operante que as atividades administrativas seriam realizadas, tais unidades já 

traziam uma problemática que permaneceu sem solução e agora ainda agravada pela 

perda de autonomia sistêmica por deixar de ser OM. 

          Nas figuras 1 e 2, exemplifica o comparativo geral entre como se dividia 

administrativamente uma Unidade de Infantaria antes e depois do advento da 

reestruturação: 

 

Antiga estrutura 

 

 

Figura 1 – Exemplo de Organograma 

Fonte: Autor(2020) 

 

GSD
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Vtr
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Telemática

Subseção de Svç 
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Nova estrutura 

                                                                                                                        

 

GAP - Concentra e Executa as atividades administrativas comuns das OM 

GSD – Envia ao GAP e controla suas demandas 

Figura 2 – Exemplo de Organograma 

Fonte: Autor(2020) 

 

          Embora fosse grande a expectativa que a reestruturação fizesse com que o efetivo 

operacional deixasse de executar tarefas dentro da administração, as faltas de ações 

concomitantes as ativações dos GAP dentro da arma, facilitou que fosse mantido o antigo 

sistema de gestão dentro dos GSD, observado pelo lapso de temporalidade nas 

publicações entre a estrutura dos GAP e da NOSDE/ORG/101. 

 

4 RESULTADOS  

          Tendo os GSD permanecido com uma estrutura modelar antiga e tendo que 

adaptar sua estrutura, sem documentação que os norteassem, administrativamente e 

operacionalmente, cada Unidade de Infantaria obedeceu a procedimentos peculiares de 

cada GAP apoiador, durante a fase de implantação dos respectivos Grupamentos, 

fazendo a interoperabilidade entre os Grupos de Segurança e Defesa ficarem difusos, o 

(vínculo administrativo)

GAP

Divisão 
Administrativa

Divisão de Pessoal

Divisão de 
Infraestrutura

GSD

Célula de Pessoal

Célula de Material

Célula de Viaturas
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que gerou diversos protocolos administrativos e operacionais distintos para Grupos de 

Segurança e Defesa que deveriam funcionar de forma semelhante. 

          Os oficiais, sargentos e cabos dos efetivos das Unidades de Infantaria 

permaneceram realizando as atividades de administração de pessoal e logística da 

mesma forma como quando antes da reestruturação, por não existir aos GSD uma nova 

estrutura administrativa com diretrizes específicas que os identificassem como apoiada 

pelo seu respectivo Grupamento.  

          Mediante tal cenário, a proposta da missão fim da OM apoiada em operar de forma 

mais dedicada e intensa no ganho em tempo de seu efetivo especializado na face da 

descentralização da carga administrativa, não ocorreu aos GSD que permaneceram 

executando quase em sua totalidade as mesmas tarefas de antes da reestruturação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto aos levantamentos do estudo e objetivos propostos no início desta obra, 

infere-se que o presente trabalho atendeu ao pretendido, contribuindo na compreensão 

sobre a carga administrativa ainda existente nos GSD mesmo com o advento da 

reestruturação que a eliminaria e que assim impactam nas suas atividades fim como 

Unidade de Infantaria. 

A revisão de literatura possibilitou concluir a problemática administrativa que 

impacta as atividades operacionais das Unidades de Infantaria, identifica o que 

determina a Diretriz da Reestruturação no que é de interesse a infantaria e as principais 

tarefas a serem desempenhadas pelos Grupamentos Apoiadores na possibilidade de 

redução de entraves burocráticos dentro das OM e enxugamento das tarefas da 

administração pública com a ótica voltada aos GSD. 

Dessa forma, entende-se que com uma futura organização estrutural dentro da 

própria Infantaria da FAB, porém com um alinhamento entre as atuais necessidades e 

demandas exigidas de um GAP, poderá ser aliviada a carga administrativa dos Grupos 

de Segurança e Defesa sem que ocorra perda de efetivo assim como possibilite um maior 

dispêndio de tempo as atividades operacionais dos GSD. Entretanto, para que com 

competência e êxito ocorram de forma simultânea diante deste cenário deverá ocorrer 

uma integração de ações em nível nacional e não somente pontual, ou seja, cada GSD 
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junto a seu respectivo GAP. 

A discussão de conceitos e explanação da atual realidade existente permitiu 

identificar que, dentre os níveis da consciência situacional, as Unidades de Infantaria 

necessitam de maior atenção quanto as suas atividades desempenhadas que embora 

findado o processo de reestruturação, os encargos sobre tais unidades permaneceram 

inalterados após a nova estrutura administrativa do COMAER, fator pelo qual recai o 

interesse no estudo em busca da melhoria nas formas de gestão. 

          Conclui-se, portanto, que indubitavelmente a realização de novas formas de 

gestão dentro da estrutura atual das Unidades de Infantaria contribuirão para uma 

infantaria mais enxuta e alinhada as propostas das apoiadoras contribuindo 

sobremaneira na disponibilidade de seu efetivo orgânico no cumprimento das ações de 

segurança e defesa, que são suas atividades fins. 
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