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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o intuito de apresentar a importância do mapeamento de processos nos batalhões de 
infantaria com autonomia administrativa militar do EB. Seus objetivos especificos se apresentam como 
evidenciar como os processos são estruturados para a implementação de mapeamento de processos; realizar 
levantamento das dificuldades atuais na gestão administrativa das OM operacionais; demonstrar medidas de 
racionalização na área administrativa no EB. Para alcance dos objetivos propostos se aplicou no estudo 
metodologia de revisão bibliográfica com abordagem qualitativa e descritiva e também por meio de 
levantamento quantitativo de questinário via google forms, a fim de identificar a importância que o mapeamento 
de processos representa para as OM com autonomia adminstrativa no EB. Contudo, concluiu-se entre o 
universo pesquisado que ainda há muito para ser feito em termos de implementação da ferramenta, visto que 
ainda há necessidade de maiores conhecimentos da ferramenta por parte dos oficiais e que é de suma 
importância que o EB direcione sua atenção nesse sentido por ser uma ferramenta que já é utilizada, porém, 
necessita de maior visibilidade.Além disso, não pode ser considerada uma ferramenta de simples 
implementação. A atividade de gestão necessita sobretudo de mudanças culturais e de paradigmas e 
costumes, necessitando que  se lecione sobre a atividade, uma vez que requer uma certa metodologia e deve 
ser gradualmente implementada de modo que seja um hábito e se torne sistematizada dentro das OM com 
autonomia administrativa. 
 

 
Palavras-chave: Mapeamento de processo. Gestão. Exército Brasileiro 

 
ABSTRACT 
 

This work aims to present the importance of mapping processes in infantry battalions with military administrative 
autonomy from EB. Its specific objectives are presented as: To show how the processes are structured for the 
implementation of process mapping; Conduct a survey of current difficulties in the administrative management 
of operational OM; Demonstrate rationalization measures in the administrative area in EB. In order to achieve 
the proposed objectives, a bibliographic review methodology with a qualitative and descriptive approach was 
applied in the study and also through a quantitative survey, which through the questionnaire vis google forms, 
it was possible to identify the importance that the process mapping represents for the OM with administrative 
autonomy in EB. However, it was concluded among the researched universe that there is still much to be done 
in terms of implementing the tool, since there is still a need for greater knowledge of the tool by the officers and 
that it is extremely important that the EB direct its attention in this direction. for being a tool that is already used, 
but it needs greater visibility. Also, it cannot be considered a simple implementation tool. The management 
activity needs, above all, cultural changes and paradigms and customs, needing to be taught about the activity 
since it requires a certain methodology should be gradually implemented so that it is a habit and becomes 
systematized within the OM with administrative autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 O grande objetivo das organizações humanas sempre foi fornecer ao homem 

condições acessíveis de atendimento inerentes às suas necessidades. Com isso, 

desde o início dos tempos tem buscado eficiência para alcançar sua sobrevivência. 

Grupos foram criados, organizações instituídas, e tudo com o propósito único em 

proporcionar-lhe o conforto que sua labuta diária pela vida exige. 

 Neste sentido, ao considerar o Exército Brasileiro, de acordo com o Ministério 

da Defesa cujo Decreto Nº 9.632 (2018) distribui o efetivo de pessoal militar em tempo 

de Paz, está representado o braço operacional do Exército Brasileiro, denominado de 

Força Terrestre, que é constituído pelos Comandos Militares de Área, divisões de 

exército, brigadas e as unidades de combate e apoio.  

É possível perceber que tal estrutura possibilita que os órgãos espalhados por 

todo o Brasil ocupem uma área de atuação definida e controles descentralizados nos 

comandos para o cumprimento de suas atribuições. 

 Contudo, diante de sua complexa estrutura, existem as organizações militares 

(OM) nível Unidade que são responsáveis por executar as diversas missões 

operacionais e administrativas da Força Terrestre.  

Um batalhão de infantaria com autonomia administrativa é um exemplo cuja 

carga burocrática é mais elevada, com seções administrativas de grande demanda de 

pessoal, processos administrativos e documentos que fazem a vida vegetativa da OM 

funcionar, alguns ainda possuem seções que cuidam de inativos e pensionistas, da 

fiscalização e o controle de produtos controlados pelo Exército e do Fundo de Saúde 

do Exército (FUSEX).  

No Projeto de Transformação da Pró Força (Documento do Estado maior do 

exército na sua 3ª edição) fica claro a preocupação da instituição com a 

Racionalização Administrativa das OM operacionais, tanto a fim de liberar efetivos da 

parte administrativa para as atividades operacionais, como também para realizar um 

ajuste de efetivos mudando o percentual de militares de carreira e temporários em sua 

estrutura.  

Esses objetivos podem ser alcançados através do trabalho de mapeamento de 

processos nas diversas seções administrativas das OM ao adotar práticas que 

possibilitem maior efetividade no desempenho gerencial da instituição, até então 

pautada por tradicionais modelos militares, melhorando a operacionalidade da Força, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.632-2018?OpenDocument
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aplicando judiciosamente os recursos alocados de forma eficaz, bem como servindo 

de modelo gerencial para outras organizações (BRASIL, 2007). 

 Assim, cabe destacar que, a melhoria da gestão no Exército Brasileiro é uma 

necessidade irrefutável do ponto de vista administrativo e gerencial, pois as 

organizações militares (OM) são consideradas funcionais, hierárquicas, burocráticas 

e muitas vezes lentas. Observando que dentre os fatores críticos da missão do 

Exército está a Integração Inter forças nas operações combinadas como atividades de 

cunho administrativo em tempo de paz, compartilhando e otimizando recursos, 

também preconizar a excelência gerencial caracterizada pela contínua avaliação, 

inovação e melhoria da gestão, que resulte na otimização de resultados, seja do 

emprego de recursos, seja dos processos, produtos e serviços a cargo da Força 

(BRASIL, 2020). 

 As OM também necessitam de novas concepções, com características 

multidisciplinares, horizontais e integradas. As inovações tecnológicas e 

organizacionais têm como parâmetros o Modelo de Excelência em Gestão Pública 

sugeridos pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, criando 

uma concepção de qualificação, exigindo uma crescente intervenção nos processos 

produtivos, e, para isso, se faz pertinente o mapeamento. Essas mudanças 

pressupõem uma maior participação dos envolvidos no processo para alcançar os 

objetivos das organizações militares. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

O escopo deste projeto busca desvelar a incipiência do mapeamento de 

processos existente dentro das organizações militares nível Unidade, com foco nos 

batalhões de infantaria com autonomia administrativa. Ainda não há uma cultura que 

fomente as dimensões que podem ser mapeadas como eventos, produtos do 

processo, agentes envolvidos, formulários utilizados, documentos gerados, banco de 

dados usados, recursos necessários, tempo padrão, entre outros. 

Este contexto se reflete nas atividades operacionais da tropa e na projeção de 

poder de combate, obviamente a problemática não se refere tão somente à 

capacitação de pessoal, porém muitas outras questões necessitam de elucidação, 

como a desatualização doutrinária, ineficiência dos sistemas operacionais, 

enfatizando a obsolescência e a insuficiência de equipamentos e suprimentos. 
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 O mapeamento de processo é uma ferramenta estratégica que viabiliza a 

organização militar criar uma estrutura que busque alcançar resultados esperados no 

curto prazo e com ações pontuais. Tal ferramenta é eficiente para apresentar às OMs 

uma abordagem sistematizada capaz de implementar as melhores práticas para 

mudança do cenário que o Exército Brasileiro enfrenta de déficit orçamentário, por 

medidas de racionalização e necessidade de liberar militares da área administrativa 

para a atividade operacional. 

 Portanto, a implementação do mapeamento de processos nos batalhões de 

infantaria com autonomia administrativa apresenta o resultado esperado ao aliar-se 

às medidas de racionalização das estruturas com a redução de custos operacionais. 

Ao enquadrar a Gestão Pública e Desburocratização neste contexto, surge a 

situação problema: como o mapeamento de processos pode contribuir para a melhoria 

na gestão das organizações militares nível unidade do Exército de todos os batalhões 

de infantaria com autonomia administrativa? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância do mapeamento 

de processos nas organizações militares nível unidade, com foco nos batalhões de 

Infantaria com autonomia administrativa do Exército Brasileiro. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Evidenciar como os processos são estruturados para a implementação de 

mapeamento de processos; 

b) Realizar levantamento das dificuldades atuais na gestão administrativa das 

OM operacionais; 

c) Demonstrar medidas de racionalização na área administrativa no EB; 

d) Apresentar uma solução prática para os aspectos levantados nesse 

trabalho. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

A presente pesquisa apresenta sua relevância diante da proposição que se 

enquadra na implementação de um modelo de gestão que viabiliza conceitos de 
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estratégia e mapeamento de processos no setor administrativo das OM. As 

organizações que realizam o mapeamento de seus processos conseguem gerir 

melhor seus procedimentos e resultados, reduzindo a quantidade de pessoal, 

minimizando erros, evitando retrabalhos nestes processos, aumentando a qualidade, 

gerando maior satisfação do usuário e redução de gastos.  

 O mapeamento de processos ajuda na sistematização dos procedimentos, 

ajudando a definir clara e corretamente as ações, permitindo com mais facilidade a 

substituição dos profissionais nas funções. A sistematização possibilita mais eficiência 

para as constantes mudanças de funções que os militares do Exército convivem, 

devido aos processos de movimentações dos seus efetivos.  

A objetividade do mapeamento de processos está em apresentar às OM 

alcance do fortalecimento e principalmente, a efetividade no controle e 

desenvolvimento dos processos, conduzindo-as ao caminho da excelência e da 

qualidade total. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa apresentou em marco inicial, estudo baseado em revisão da 

literatura, por consulta a manuais doutrinários, documentos e trabalhos científicos, 

Legislações militares, questionários, argumentação e discussão de resultados.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se os conceitos de 

pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio do questionário 

foram essenciais para a compreensão das necessidades dos militares. 

A pesquisa é descritiva e exploratória, e como descritiva expõe as características 

de determinada população ou característica, estabelecendo relações entre variáveis 

e definindo sua natureza. 

Também, por meio de levantamento bibliográfico, descritivo e qualitativo, 

realizou-se consulta em bancos de dados eletrônicos, trabalhos publicados em 

português publicados na Biblioteca Digital do Exército Brasileiro (bdex.eb), estudos 

baseados no Ministério da Defesa - Exército Brasileiro; além da busca exploratória 

inicial, o estudo adentrou na fase de coleta de dados outras fontes bibliográficas, como 

Scholar Google, PubMed, SciELO e Legislações pertinentes, bem como em consultas 

aos documentos publicados do Exército Brasileiro.  
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Conforme Gil (1999) explica, a pesquisa que possui em sua finalidade natureza 

básica,  tem a característica de gerar conhecimentos por meio de novas abordagens, 

neste sentido, o mapeamento de processos tem em sua estrutura a proposição de 

conduzir os gestores a maiores conhecimentos para que sejam alcançados diferentes 

níveis de um conjunto de práticas, técnicas e teorias sobre o tema.  

 

2.1 REVISÃO A LITERATURA 
 

O delineamento da pesquisa foi iniciado com a definição de termos e conceitos, 

de modo a viabilizar a solução do problema de pesquisa, pautada em uma revisão de 

literatura no período de 2009 a 2019. Essa delimitação baseou-se em atualizações 

realizadas na última década, pois mesmo que essa literatura tenha surgido a partir da 

década de 1950 como uma nova filosofia gerencial com base na aplicação de 

métodos, técnicas e conceitos adequados a essa evolução, conhecida e muito tratada 

atualmente como GQT – Gestão da Qualidade Total, existe uma grande 

expressividade e atualização nas publicações da última década, inclusive por parte do 

Exército Brasileiro. 

Ao iniciar o levantamento, a expressão “Mapeamento de processos” foi 

encontrada em publicações das mais diversas áreas da gestão, por esse motivo a 

utilização das palavras chave em inglês foram: “process mapping”, “management”, 

“Quality”, “continuous improvement”, nas bases de dados, Capes Periódicos, Google 

Acadêmicos e SciELO, e em português: “Mapeamento de processo”, “Gestão”, 

Qualidade e melhoria contínua. 

Quanto ao tipo de literatura, foram utilizadas tanto as publicações de gestão 

empresarial e gestão na área de administração ública quanto os documentos da aáre 

de gestão produzidos pelo Exército Brasileiro e já funcinando nas OM. 

De acordo com a Portaria nº 1266-Cmt Ex, de 10 de setembro de 2015, a 

Gestão de Processos Organizacionais objetiva a realização tanto do mapeamento, 

bem como documentar os processos organizacionais. Além disso, essa gestão de 

processos sistematiza os processos de rotina. 

É de grande complexidade a gestão de recursos e administração das 

organizações, mediante constante busca da otimização de resultados por meio da 

redução de custos e esforços, Moreira (2019) afirma que a prática de gestão dentro 

dos diversos ramos empresariais, segmentos estatais, instituições ou grupos em 

geral, vem ganhando cada vez mais visibilidade. 
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Para se atingir a maximização de resultados na competência de uma função, 

todos os colaboradores da administração devem compreender quais são suas 

responsabilidades, e por conseguinte, estarem aptos para reconhecimento da 

importância do mapeamento de todos os processos, e sempre em busca de 

conhecimentos (CUNHA, 2018). 

Neste contexto, cabe destacar que o conhecimento requerido está nos bancos 

de dados, nos documentos, nos títulos de propriedade intelectual, nos manuais, nos 

procedimentos etc. Contudo, o conhecimento é um dos principais componentes do 

capital da informação (STEWART, 2002). 

Critérios de Exclusão: artigos que não agregaram aos seus objetivos a 

descrição sobre mapeamento de processos, e artigos com mais de 20 anos de 

publicação. 

Critério de inclusão: artigos que agregam aos seus objetivos melhoria contínua 

e Administração Militar. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário 

via Google Forms, e por meio de pesquisa bibliográfica através de manuais 

doutrinários, documentos, trabalhos científicos e legislações militares.  

 

2.2.1 Questionário 

 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram funções em seções na parte administrativa e no estado maior de batalhões 

de infantaria com autonomia administrativa, entre o período de 2009 a 2019. O estudo 

foi limitado particularmente aos oficiais da arma de infantaria, oriundos da Academia 

Militar das Agulhas Negras, devido ao fato de ser a o grande efetivo que de fato 

comandam essas seções nas OM citadas. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 

oficiais que exerceram funções em seções na parte administrativa e no estado maior 

de batalhões de infantaria com autonomia administrativa, entre o período de 2009 a 

2019, devido esses militares possuírem uma formação diversificada, tendo 



11 
 

conhecimentos tanto da parte operacional como de gestão, sendo capazes de opinar 

com conhecimento teórico e prático da realidade de um batalhão de infantaria com 

grande propriedade.  

A fim de estimar a população de oficiais que desempenharam funções em 

seções administrativas e de estado maior de batalhões com autonomia administrativa, 

foi realizada uma consulta de quantos batalhões de infantaria o Exército Brasileiro 

(EB) possui atualmente (http://dadosabertos.eb.mil.br/arquivos/organizacao-

militar/orgao2019.csv),  verificou-se que existem 61 batalhões de infantaria no EB, 

sendo que aproximadamente metade desses possuem autonomia administrativa, ou 

seja, cerca de 30 (trinta) batalhões de infantaria com autonomia administrativa. 

Considerando que um batalhão como já dito possui normalmente as seguintes 

seções: seção de fiscalização de produtos controlados (SFPC), seção de inativos e 

pensionista (SIP), seção de relações públicas, depósito de material (almoxarifado),  

fiscalização administrativa, seção de pessoal (S1), seção de inteligência (S2), seção 

de operações (S3), seção de logística (S4). Além dessas citadas alguns ainda podem 

possuir outras seções/repartições com características que exijam um oficial formado 

na AMAN para seu bom desempenho, como seção responsável pelo controle do 

Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), seção de tecnologia da informação dentre 

outras.  

Com esses dados, estima-se que cerca de 15 (quinze) oficiais por OM podem 

atender os critérios da população em questão, multiplicando-se 30 (trinta) OM por 15 

(quinze) oficias, chega-se a 450 (quatrocentos e cinquenta) oficias servindo em 

batalhões de infantaria com autonomia administrativa desempenham alguma função 

em seções administrativas ou de estado maior, constituindo esse o tamanho estimado 

da população. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 450 militares. A fim 

de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi 

de 60 militares. 

Foram distribuídos questionários para 87 oficiais do EB com experiência em 

chefia ou função chave em seções administrativas ou de estado maior em batalhões 

de infantaria com autonomia administrativa. O efetivo acima foi obtido considerando 

145% da amostra ideal prevista (nideal=60), utilizando-se como N o valor de 450 

http://dadosabertos.eb.mil.br/arquivos/organizacao-militar/orgao2019.csv
http://dadosabertos.eb.mil.br/arquivos/organizacao-militar/orgao2019.csv


12 
 

militares, cálculo feito através da ferramenta online de calculadora de tamanho de 

amostra, conforme link seguinte (https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-

calculator/). 

A amostra foi selecionada em diferentes organizações militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu utilizando o 

Google Forms, sendo enviado através de whatsapp, e-mail e telegram. Tais 

instrumentos permitiram atingir militares em diversas partes do Brasil, gerando uma 

boa dispersão geográfica das resposta e evitando interferência de respostas em 

massa ou influenciadas por episódios específicosque pudessem comprometer o 

resultado do questionário. 

Foi realizado um pré–teste com 11 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta do estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados e levantar opiniões sobre o aperfeiçoamento do 

questionário. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem 

alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais questionários de forma 

idêntica. 

 

2.2.2 Pesquisa bibliográfica 

 

De acordo com a Portaria nº 1266-Cmt Ex, de 10 de setembro de 2015, a 

Gestão de Processos Organizacionais objetiva a realização tanto do mapeamento, 

bem como documentar os processos organizacionais. Além disso, essa gestão de 

processos sistematiza os processos de rotina. 

É de grande complexidade a gestão de recursos e administração das 

organizações, mediante constante busca da otimização de resultados por meio da 

redução de custos e esforços, Moreira (2019) afirma que a prática de gestão dentro 

dos diversos ramos empresariais, segmentos estatais, instituições ou grupos em 

geral, vem ganhando cada vez mais visibilidade. 

Para se atingir a maximização de resultados na competência de uma função, 

todos os colaboradores da administração devem compreender quais são suas 

responsabilidades, e por conseguinte, estarem aptos para reconhecimento da 

https://pt.surveymonkey.com/mp
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importância do mapeamento de todos os processos, e sempre em busca de 

conhecimentos (CUNHA, 2018). 

Nesse contexto, cabe destacar que o conhecimento requerido está nos bancos 

de dados, nos documentos, nos títulos de propriedade intelectual, nos manuais e nos 

procedimentos. Esse conhecimento é um dos principais componentes do capital da 

informação (STEWART, 2002). 

 

2.2.2.1 Conceitos básicos de processos 

 

Os processos se caracterizam por maneiras de fazer alguma coisa, e em seu 

percurso, envolve a transformação de um insumo em produto. Dentro deste processo, 

transformações ocorrem, que segundo Scartezini (2009), as transformações que 

ocorrem incluem as etapas necessárias para a obtenção do produto com valor 

agregado. De acordo com O Manual Técnico EB20-MT -11.002 (2016, p. 5-3) valor 

agregado da organização de uma organização, pode ser definido como: “é uma 

representação gráfica que permite visualizar a forma como são gerados os produtos 

e os serviços entregues às partes interessadas.” A Figura 1 exemplifica bem como se 

apresenta o processo. 

 

FIGURA 1: Diagrama de processo básico 

 

FONTE: O Autor, 2020; Scartezini, 2009 

 

2.2.2.2 Feedback entre processos  

 

Todo processo é composto de inputs, outputs, tempo, espaço, ordenação, 

objetivos e valores que, interligados resultam em uma estrutura para fornecer produtos 

ou serviços ao cliente. Considerando que toda organização, tanto quanto a OM,  é tão 

efetiva quanto os seus processos, pois eles são responsáveis pelo que será oferecido.  
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Assim, é importante destacar que o processo consiste em conjunto de recursos 

e atividades interrelacionadas que insumos (entradas) em serviços/produtos (saídas). 

Que ao serem planejados favorecem em agregar valor aos serviços/produtos 

(SCARTEZINI, 2009). 

A Figura 2 representa o planejamento de entrada, análise e saída, que de 

acordo com o MT EB20- MT-11.002 (2016), explica o funcionamento desta etapa 

dentro da OM. 

 

FIGURA 2: Planejamento de iniciativas – estruturas de processo 

 

FONTE: Manual Técnico EB20-MT-11.002, 2016, p.18 
 
 

2.2.2.3 Gestão de processos 

 

É muito importante discorrer acerca da gestão de processos, uma vez que está 

relacionada com toda atividade de uma organização, ou OM. Neste sentido, o Guia 

BPM CBOK - Guide to the Business Process Management Common Body of 

Knowledge (2009), que significa Guia do Conhecimento Comum sobre Gerenciamento 

de Processos de Negócios,  define a gestão de processos como uma abordagem 

disciplinada para identificar, desenhar (ou projetar), executar, medir, monitorar e 

controlar processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar consistência e 

resultados alinhados aos objetivos estratégicos da organização. 

Tais estratégias estão atreladas à era da informação, então com o objetivo de 

contornar dificuldades que surgem impostas por um modelo funcional, muitas 

organizações passaram a implantar a Gestão de processos, que segundo o Manual 

Técnico EB20-MT -11.002 (2016, p. 15-16), se apresenta da seguinte forma:  

a) melhoria dos fluxos de trabalho;  
b) melhoria dos fluxos de informação;  
c) adequação das interfaces entre áreas e atividades;  
d) eficácia da comunicação;  
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e) agilidade das operações e redução dos tempos de ciclo das atividades; 
f) eliminação de tarefas que não agregam valor;  
g) disseminação e aprimoramento do conhecimento (aqui entendido como 
conjunto de informação armazenada por intermédio da experiência ou da 
aprendizagem); e 
h) trabalho realizado de forma planejada, estruturada, padronizada e 
integrada. 

 

2.2.2.4  Mapeamento de processo 

 

O mapeamento de processo se trata de uma ferramenta de gestão que neste 

trabalho busca melhorias na área administrativa. Contudo para que a OM funcione de 

maneira eficaz, é importante que sejam gerenciadas as atividades interligadas. Cabe 

ressaltar que uma melhor eficiência na administração militar, além de economizar 

recursos financeiros, diminui o emprego de militares nas seções, liberando-os para as 

atividades operativas. 

 Segundo Zacharias (2010), tais atividades (mapeamento de processos) 

buscam utilizar recursos sendo gerenciadas de forma a possibilitar a transformação 

de entradas em saídas, sendo assim considerado um processo. 

O mapa representa os diversos passos ou eventos que ocorrem durante a 
execução de uma tarefa específica, ou durante uma série de ações. O 
diagrama, usualmente, tem início com a entrada da matéria-prima na fábrica 
se segue em cada um dos seus passos, tais como transportes e 
armazenamentos, inspeções, usinagens, montagens, até que ela se torne ou 
um produto acabado, ou parte de um subconjunto. Evidentemente, o mapa 
de processo pode registrar o andamento do processo através de um ou mais 
departamentos (ZACHARIAS, 2010, p.3). 

 
De acordo com Oliveira (2019), para o Exército Brasileiro (EB), a ausência de 

mapeamento de processos em suas atividades tende a causar na organização, 

déficits imensuráveis para a sociedade brasileira, considerando que os produtos 

gerados pelo EB, bem como pelas Forças Armadas são destinados ao cidadão e ao 

País. 

Pavani e Scucuglia (2011, p.61) explicam que  o estudo de trabalho consiste 

“no processo de observação e levantamento de informações de um fenômeno, com o 

objetivo de detalhar sua lógica de funcionamento.” 

Cabe salientar que o mapeamento de processo deve alinhar as tarefas 

prioritárias para a sua execução, bem com a forma de determinar as prioridades por 

intermédio de reunião com os gestores do processo.  

Para isso será demonstrado como é realizado o processo por meio do 

Fluxograma e da Folha de dados do processo.  Neste sentido, é importante destacar 
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que a elaboração de um fluxograma de processos deve respeitar etapas, nas quais 

os objetivos são garantir a qualidade no processo das OM com autonomia 

administrativa, visto que cabe destacar no que consiste um Unidade com autonomia 

administrativa no EB, que segundo Portaria Nº15 - SEF de 19 de maço de 2018, 

conceitua em seu Art. 3º, Parágrafo II, que:  

UA com autonomia administrativa é a que, estando cadastrada no Sistema 
Integrado no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal 
(SIAFI), com o código de unidade gestora (CODUG), tem competência para 
realizar atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial, 
próprios ou sob descentralização, bem como dar parecer e julgar direitos, cujo 
titular está sujeito a tomada de conta anual, em conformidade com o disposto 
dos artigos 81 e 82 do Decreto-Lei nº 2001 de 25 de fevereiro de 1967. 
 

2.2.2.5  Fluxograma 
 

De acordo com Scartezini (2009), o  fluxograma é uma ferramenta que 

representa baixo custo, porém possui alto impacto, e tem a função de analisar os  

fluxos de trabalho de modo a identificar as oportunidades de melhoria. São diagramas 

da forma como o trabalho acontece, através de um processo. A figura 3 apresenta os 

principais símbolos que deve ser utilizado no desenho de um fluxograma de processo. 

FIGURA 3:  Símbolos utilizados no fluxograma de processos 
 

 

FONTE: Scartezini, 2009 

 
1 Art. 81. Todo ordenador de despesa ficará sujeito a tomada de contas realizada pelo órgão de contabilidade e 

verificada pelo órgão de auditoria interna, antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas (artigo 82 ). 
Parágrafo único. O funcionário que receber suprimento de fundos, na forma do disposto no art. 74, § 3º, é obrigado 
a prestar contas de sua aplicação procedendo-se, automaticamente, a tomada de contas se não o fizer no prazo 
assinalado. 
Art. 82. As tomadas de contas serão objeto de pronunciamento expresso do Ministro de Estado, dos dirigentes de 
órgãos da Presidência da República ou de autoridade a quem estes delegarem competência, antes de seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas para os fins constitucionais e legais.  
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O fluxograma permite uma ampla visualização do processo e facilita a 

participação das pessoas. Tem o objetivo de documentar um órgão ou seção 

específica envolvida em cada etapa do processo, permitindo identificar as interfaces 

do mesmo.  

Ainda segundo Scartezini (2009) também permite aperfeiçoar os fluxos 

maximizando etapas que agregam valor e minimizar os custos, bem como a garantia 

de tarefas indispensáveis para a segurança de um sistema específico.  

 

2.2.2.6  Estrutura da gestão de processos no eb 

 

 A Gestão por Processos é a forma estruturada de visualização do trabalho, não 

implicando na eliminação ou mudança radical da estrutura organizacional existente, 

mas consiste em analisar e melhorar os processos de forma que a organização evolua 

para alcançar com maior eficiência, eficácia e efetividade, os seus objetivos 

institucionais (SCARTEZINI, 2009; Manual Técnico EB20-MT -11.002(2016).  

 Observa-se que todo trabalho realizado numa organização faz parte de um 

processo, não existe um produto ou serviço oferecido sem um processo. Neste 

sentido, cabe a partir de então realizar o diagnóstico do processo de modo a levantar 

uma análise de soluções de proposta que podem ser implementadas para melhoria 

contínua do processo.  

 Desta forma de acordo com o Manual Técnico EB20-MT-11002, (2016), se 

apresentam algumas soluções de problemas ou necessidades específicas de forma a 

desenvolver o redesenho do processo. A Figura 4 apresenta de forma pontual este 

diagnóstico de processo. 

FIGURA 4: Diagnóstico de processos 

 

FONTE: (Manual Técnico EB20-MT-11.002, 2016, p.31) 
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A entrada no diagnóstico apresentado dispõe acerca de um levantamento deve 

se iniciar pelo estudo do mapa de processo em seu estado atual (as is). Segundo o 

Manual Técnico EB20-MT-11.002 (2016, p.31 ), o estudo nesta etapa deve buscar, 

inicialmente, a avaliação do contexto em que o processo está inserido no ambiente 

organizacional da OM, cujos aspectos principais a serem observados para 

movimentação são: 

a) relação do processo com a estratégia organizacional e os objetivos 
estratégicos;  
b) porque o processo é necessário;  
c) grau de criticidade para a agregação de valor para a organização; e 
d) o marco legal ou regulatório que envolve a execução do processo e as 
restrições impostas. 

 

A próxima etapa está na avaliação e /ou análise do processo que também, 

como contemplado no Manual Técnico EB20-MT-11.002 (2016, p.31 ), pontua os 

seguintes aspectos:  

a) as entradas ou insumos do processo e o atendimento de requisitos básicos: 
identificar os fornecedores de cada uma.  
b) os atores do processo (áreas e perfis) e o grau de importância da 
participação de cada um deles na execução das atividades: verificar a 
necessidade da atuação dos mesmos e, ainda, eventuais atores não 
presentes, mas necessários para a o funcionamento do processo;  
c) a sequência de atividades e a importância de cada uma delas para o 
objetivo do processo (agregação de valor): identificar atividades redundantes 
ou faltantes;  
d) as saídas do processo (produtos ou serviços) e o atendimento a requisitos 
básicos: verificar se os executores do processo têm pleno conhecimento 
desses requisitos. Identificar todos os clientes do processo. Se os requisitos 
básicos não estiverem determinados, tal aspecto deve ser registrado;  
e) os recursos humanos utilizados na execução do processo: identificar o 
quantitativo de executores. Determinar as competências (educação, 
treinamento, experiência, habilidades e atitudes) necessárias à execução das 
atividades; e  
f) os demais recursos utilizados na execução dos processos: máquinas, 
ferramentas, softwares, dentre outros.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De modo que se possa corroborar com a pesquisa realizada, foi apresentado, 

para facilitar a compreensão as questões que possibilitam a prática de gestão, 

mediante coleta de informações obtidas através do questionário identificando  as 

possibilidades do mapeamento de processos em uma OM de infantaria com 

autonomia administrativa.  

Cabe salientar que a análise dos dados favorece a discussão no sentido de 

compreender o propósito da ferramenta de gestão mapeamento de processos, bem 
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como suas melhorias. Além disso mostra a atual realidade de sua utilização e 

resultados por parte do EB. A Tabela 1 apresenta o quantitativo de militares. 

 

TABELA 1: Quantitativo absoluto e percentual da amostra 

Grupo 
 

Oficiais 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Capitão 69 79,3% 
Major 15 17,3% 
Tenetes 3 3,5% 
TOTAL 87 100,0% 

FONTE: O autor 

 

Contudo, foi verificado o quantitativo de 87 militares respondentes do 

questionário, dentre os quais, 69 capitães, 15 majores e 3 tenentes, conforme 

representado no Gráfico 1. 

GRÁFICO 1: Quantitativo de oficiais que responderam ao questionário 

 

FONTE: O autor 

 

 Para melhor compreensão acerca do mapeamento de processos o excerto a 

seguir abarca de forma completa o entendimento. 

 O Mapeamento de processos, ou Process Mapping, é um modelo de 
gestão, que visa entender de forma simples como são os processos de uma 
empresa, apresentando cada etapa da operação através de fluxogramas. As 
atividades de um processo são conectadas através de 9 setas e variam seu 
posicionamento no fluxo dependendo dos responsáveis. Assim, é possível 
entender a dinâmica entre elas e identificar pontos de melhorias, 
determinando as causas de cada problema. Assim, realizar o mapeamento 
de processos implica em registrar, documentar e diagramar todos os fluxos 
de trabalho de uma empresa ou área. (CONSULTEQ, 2018) 
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 É importante identificar que toda informação para que seja acessada e 

gerenciada em uma organização civil ou OM deve ser conduzida à otimização de 

processos, bem como transcorrer de maneira lógica e racionalizada. Ao racionalizar 

um processo, a organização configura-os, de modo que, sua lógica e estrutura passa 

a ser melhorada proporcionando uma retomada da propriedade do modus operandi 

de produção, por parte de toda organização (CARREIRA, 2009). 

Neste contexto, a pesquisa buscou verificar o nível de entendimento dos oficiais 

quanto ao mapeamento de processos e identificou o que consideram acerca da 

ferramenta de mapeamento de processos implementada na força terrestre, 56 oficiais 

(64,3%), responderam que facilitou o “modus operandi” nas atividades 

desempenhadas em sua OM, enquanto 28 (32,1%), registraram que a contribuição foi 

parcial e 3 (3,6%), acredita ser apenas um encargo a mais a ser desempenhado, 

demonstrado na tabela 2 e o gráfico 2 demonstram as repostas visualmente. 

 

TABELA 2: Ferramentas de mapeamento de processos 
 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

facilitou o “modus operandi” nas atividades desempenhadas 
em sua OM. 

56 64,3% 

a contribuição foi parcial 28 32,1% 
acredita ser apenas um encargo a mais a ser desempenhado 3 3,6% 
TOTAL 87 100,0% 

FONTE: O autor 

 

GRÁFICO 2: Contribuição da ferramenta de mapeamento de processo 

 

FONTE: O autor 
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 Mediante o entendimento que os oficiais têm acerca da contribuição do 

mapeamento de processos nas OMs, é possível compreender que os processos 

podem ser compostos por inúmeras atividades desenvolvidas pelas pessoas dentro 

de uma organização, porém, a visão que os oficiais apresentam sobre o mapeamento 

de processos vai de encontro ao exposto por Krajewski; Hitzman; Malhotra (2009), 

que afirmam que a maioria dos processos pode ser aperfeiçoada, se alguém pensar 

em um modo de fazê-lo e implementá-lo de maneira eficaz. 

 Em seguida foi verificado se os oficiais já conheciam a ferramenta de 

mapeamento de processos. A tabela 3 e o gráfico 3 demonstram o nível de 

conhecimento dos oficiais, 40 (46,4%) do quantitativo já tinham utilizado, porém com 

pouca frequência, 35 (39,3%) tinham conhecimento da atividade, porém nunca 

praticaram, somente 6 (7,1%) teriam conhecimento e praticado a ferramenta e por fim 

outros 6 (7,1%), nunca sequer ouviram falar da ferramenta.  

TABELA 3: Nível de conhecimento dos oficiais 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Já tinham utilizado a ferramenta, porém com pouca frequência 40 46,4% 

Já tinham conhecimento da atividade, porém nunca praticaram         35 39,3% 
teriam conhecimento e praticado a ferramenta           6        7,1% 
Outros           6        7,1% 

TOTAL 87 100,0% 

FONTE: O autor. 

 

GRÁFICO 3: Conhecimento da ferramenta mapeamento de processo 

 

FONTE: O autor 
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Quanto à prática da atividade no que tange sua complexidade, foi identificado 

que 40 (42,9%) responderam ser uma atividade importante e que deve ser lecionada 

através de intruções para sua utilização, outros 34 (39,3%), responderam que 

necessita de uma mudança cutural, visto que não estão acostumados com estas 

atividades, e 13 (14,2%) responderam se tratar de uma atividade simples de colocar 

em prática, conforme a tabela e gráfico 4  mostram. 

TABELA 4: Prática da atividade e complexidade 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 
Valor 

absoluto 
Percentual 

responderam ser uma atividade importante e que deve ser 
lecionada através de intruções para sua utilização 

 
40 

 
42,9% 

responderam que necessita de uma mudança cutural, visto 
que não estão acostumados com estas atividades 
responderam se tratar de uma atividade simples de colocar em 
prática 

34 
 

13                   

     39,3% 
      
     14,2% 

TOTAL 87 100,0% 

 Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 4: Complexidade da atividade 

 

FONTE: O autor 

 

Foi possível compreender que o Mapeamento de Processos segundo Hunt 

(apud Vilella, 2000), se trata de uma metodologia capaz de proporcionar às 

Organizações uma estrutura na sequência de trabalhos a serem desenvolvidos, 

visando à análise, à simplificação e o aperfeiçoamento dos processos, além de tratar 

de forma adequada seus problemas, de modo a promover a obtenção de uma 

consistente garantia de qualidade, porém, há algumas situações observadas na 
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pesquisas que devem ser avaliadas para que o mapeamento de processo seja 

implementado da forma adequada e alcance seu verdadeiro propósito na OM.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo buscou identificar como o mapeamento de processo pode ser 

importante nas Organização Militar do EB, e para isso realizou breve levantamento 

literário que possibilitou identificar suas funcionalidades.  

Contudo, para que os objetivos fossem alcançados, foi necessário um 

questionário para saber como os oficiais que servem ou serviram em batalhões de 

infantaria com autonomia administrativa se relacionam com o mapeamento de 

processos. A opinião os militares foi relevante, pois possibilitou conhecer que há 

necessidade de maior disponibilidade de tempo para a execução do mapeamento de 

processos, também discorreram acerca da necessidade de treinamento e 

acompanhamento de especialistas, até a efetiva implementação das práticas, 

mediante instruções padronizadas em todo o EB, de forma centralizada, mas 

adaptando-as de acordo com as peculiaridades das OM, em particular para os 

batalhões de infantaria com autonomia administrativa. Além disso deve ser 

implementado de forma mais pragmática possível e por militares com experiência e 

vocação na área.  

Todos os que responderam o questionário consideraram que podem ser 

instruídos com maior aproveitamento na tropa através de cursos EAD. O presente 

assunto deve ser ministrado nas Instruções de Quadros a fim de levar não só o 

conhecimento teórico e prático, como também, a mudança de mentalidade, mostrando 

a relevância da utilização dessa ferramenta para otimização dos processos da OM. 

Deve ser considerado, ainda, a disseminação desse conhecimento, 

enfatizando a importância do assunto, através de instruções e nivelamento de 

conhecimentos, simpósios, contratação de serviços de empresas não militares e a 

mudança de cultura por parte dos militares.  

Assim, os militares devem se ater à importância dos detalhes que devem 

constar no mapeamento de processos, pois mapeamentos genéricos de nada servem. 

A disponibilização de modelos "padronizados", com capacidades de adaptação, pelos 

ODS/Comandos Militares que apresentem a maior ambrangência possível, facilitaria 

a implementação e entendimento dessa ferramenta.  
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È importante destacar também que essa poderosa ferramenta de gestão pode 

ajudar na questão da alta rotatividade do pessoal militar (processo de movimentação). 

Por vezes esse processo de movimentação gera problemas de solução de 

continuidade, uma relativa padronização, além de facilitar o entendimento dos 

processos pelo militar que recém assumiu a função, evita a significativa diferença 

existente em mapeamentos de mesmos processos existentes, em batalhões distintos, 

mas com muitas similaridades. 

Sobretudo, deve-se demonstrar a importância do mapeamento de processos 

quando da mudança de função ou mesmo nos acúmulos temporários de função, bem 

como na organização dos trabalhos, sistematizando-os evitando esquecimentos de 

procedimentos, descontinuidades de processos, racionalização dos recursos 

financeiros e de pessoal devido sua maior eficiência. 
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ANEXO A: Solução Prática  

 

A  presente  pesquisa  concluiu  que  mapeamento de processos é uma 

poderosa ferramenta de gestão que deve ser empregada nos  batalhões de infantaria 

com autonomia administrativa. Embora já exista legislações, orientações e atém 

algumas práticas em diversas dessas unidades, é necessário o fomento da cultura 

desse tipo de prática, nos bancos escolares dos oficias de infantaria de carreira, em 

particular na AMAN e ESAO. Além disso os batalhões firmar convênios e contratos 

com órgãos, instituições de ensino e até empresas especializadas para ajudar 

ministrar instruções nas OM. 

Além disso uma sistematização maior e mais específica por algum orgão 

técnico de apoio as OM nível unidade pode fomentar essa cultura, educar e até 

especializar militares que executem funções chaves de gestão nos batalhões de 

infantaria com autonomia administrativa, veja na figura abaixo a atual estrutura de 

gestão de processos do Exército Brasileiro:  

FIGURA 5: Estrutura de gestão de processo do EB 

 
FONTE: (Manual Técnico EB20-MT-11.002, 2016, p.10) 
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Através da figura acima é possível observar a ausência de um orgão técnico 

de apoio as OM nível unidade, a criação dese orgão seria causará um grande salto 

de qualidade na gestão dos processos das OM do Exército Brasileiro, em particular 

no batalhões de infantaria com autonomia administrativa, permitindo soluções 

eficazes a problemas crônicos  como os relatados ao longo do trabalho e trazendo 

diversas solução eficazes como as infracitadas: 

a)  A racionalização dos efetivos empregados nos processos administrativos 

e de gestão, devido a maior organização, divisão e eficiência do mapeamento dos 

processos, liberando efetivos para o melhor cumprimento das atividades 

finalísticas das OM;  

b) Uma melhor continuidade aos trabalhos executados quando ocorrem os 

processos de movimentação, devido nova assunção de função por outros militares 

que serão capazes de entender de maneira muito mais rápida e eficiente os 

processos rotineiro e de gestão da nova função; 

c)  Um maior facilidade de racionalizar recursos com aquisições, mais 

baratas e de mais qualidade, de materiais, de passagens e de serviços, através da 

maior presivibilidade e planejamento causados pela eficiência do mapeamento dos 

processos; e 

d)  O fomento da cultura de uma melhor gestão dos bens públicos nas OM, 

através dos exemplos dos bons resultados apresentados pelas seções que 

empregarem a gestão com a ferramenta de mapeamento de processos.   

Por fim, cabe ressaltar que além dos resultados práticos mencionados 

acima, existem ainda os resultados intrínsecos trazidos por essa ferramenta 

consagrada e utilizada pelas grandes instuições públicas e privadas por todo o 

mundo. 
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