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RESUMO 

 

Este trabalho teve como temática estudar a possibilidade de reestruturação dos 

encargos administrativos nas organizações militares do Exército Brasileiro visando a 

contribuir para o pleno emprego dos efetivos em suas atividades finalísticas. Para 

cumprir o objetivo desta pesquisa, estudou-se os princípios da administração pública, 

a forma de administração em ambientes militares, a proposta de racionalização 

administrativa do Exército Brasileiro e sua interação com o ganho de capacidade 

operacional na medida que molda como as organizações se estruturam e gerenciam 

suas atividades fins e meio. Em decorrência de tal estudo, foi verificado que a adoção 

de uma nova estratégia governamental brasileira, de natureza gerencialista, não foi 

acompanhada pela alteração da estrutura das organizações militares do Exército 

Brasileiro, observando-se que atividades administrativas passaram a concorrer com 

as atividades finalísticas em disputa de insumos como tempo e pessoal. A análise dos 

dados colhidos permitiu constatar que a reestruturação racional da distribuição das 

atividades administrativas, com a concentração dos encargos administrativos em uma 

estrutura especifica, pode contribuir para que os militares da linha militar bélica e 

técnica sejam empregados essencialmente nas atividades-fim. Contudo, foram 

identificados alguns obstáculos organizacionais à mudança que tem dificultado a 

adoção das medidas necessárias para alterar esse cenário. Por fim, verificou-se que 

o processo estudado tem plenas condições de atingir ao Estado Final Desejado, tanto 

com a melhoria da gestão do bem público, sob responsabilidade do Exército, quanto 

na potencialização na capacidade operacional das organizações militares da Força 

Terrestre. 

 

Palavras-chave: Racionalização, Bases Administrativas, Capacidade Operacional. 



RESUMEN 

 

 

Este trabajo tuvo como temática estudiar la possibilidad reestructuración de las cargas 

administrativas en las organizaciones militares del Ejército Brasileño para contribuir al 

pleno empleo de los efetivo en sus actividades finales. Para cumplir con el objetivo de 

esta investigación, se estudiaron los principios de la administración pública, la forma 

de administración en ambientes militares, la propuesta de racionalización 

administrativa del Ejército Brasileño y su interacción con la ganancia de capacidad 

operativa en la forma en que se estructuran las organizaciones para gestionar sus 

actividades intermedias y finales. Como resultado de este estudio, se verificó que la 

adopción de una nueva estrategia gubernamental brasileña, de natureza gerencial, no 

fue acompañada por el cambio en la estructura de las organizaciones militares del 

Ejército Brasileño, observándose que actividades administrativas pasaron a competir 

con las actividades finales en disputa de insumos, como tiempo y personal. El análisis 

de los datos recopilados permitió constatar que la reestructuración racional de la 

distribución de las actividades administrativas, con la concentración de las cargas 

administrativas en una estructura específica, puede contribuir a que el personal militar 

de las líneas militar y técnica sean empleados esencialmente en las actividades 

básicas. Sin embargo, se han identificado algunos obstáculos organizacionales al 

cambio que han dificultado la adopción de las medidas necesarias para cambiar esta 

situación. Finalmente, se constató que el proceso estudiado tiene plenas condiciones 

para alcanzar el Estado Final Deseado, tanto con el mejoramiento de la gestión del 

bien público, bajo la responsabilidad del Ejército Brasileño, como en el fortalecimiento 

de la capacidad operativa de los organismos militares de la Fuerza Terrestre. 

 

Palabras clave: Racionalización, Bases Administrativas, Capacidad Operativa. 
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1 INTRODUÇÃO  

Toda unidade militar necessita seguir os preceitos, normas e os dispositivos 

previstos para realizar as suas atividades administrativas com o objetivo de dar 

suporte ao cumprimento de sua finalidade institucional. 

Desta feita, as Organizações Militares (OM) são responsáveis pelas ações e 

iniciativas primarias da administração, tais como o levantamento de necessidades, 

atividades de pagamento de pessoal, execução de despesas públicas com a fiel 

observância de seus estágios e a guarda e conservação do bem patrimonial sob sua 

responsabilidade. 

Nesse sentido, a administração das OM do Exército Brasileiro (EB) é um 

encargo que impacta diretamente na manutenção de sua capacidade operativa e seu 

poder de combate. 

No contexto da racionalização e implantação de estruturas administrativas 

comuns a várias unidades, definidas pela Portaria nº 295-EME, de 17 de Dezembro 

de 2014, e consubstanciada no Plano Estratégico do Exército 2020-2023, a 

estruturação em bases regionais tem se mostrado uma opção quanto à execução de 

atividades administrativas comuns e quanto a desonerar Organizações Militares 

Operacionais (OM Op) de tais encargos. 

Conforme a Portaria nº 295-EME,  a racionalização administrativa é o estudo 

das causas e soluções dos processos administrativos, abrangendo a responsabilidade 

básica de planejar e aperfeiçoar a gestão, as estruturas organizacionais e o pessoal 

empregado, com o objetivo de realizar a gestão do bem público sob responsabilidade 

do Exército com eficiência e, assim, proporcionar o alcance da eficácia e da 

efetividade organizacional. 

Este trabalho pretende, por meio da análise da experiência obtida no atual 
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processo de implantação de Bases Administrativas (B Adm), possibilitar um panorama 

das atividades necessárias à sua implantação e pleno funcionamento, boas práticas 

concebidas e possibilidades de melhoria neste processo, concluindo sobre sua 

efetividade dentro da proposta de concepção e principais ganhos alcançados, 

vinculados, também, aos objetivos motivadores da proposta. 

Sua finalidade é dar um panorama do modelo de racionalização administrativa 

por bases adotado pelo Exército Brasileiro, para tanto esta pesquisa indica a 

importância de se ter delimitado os objetivos que norteiam a concepção das bases 

administrativas como instrumentos de racionalização.  

Apresenta também comentários sobre a base legal para o suporte as 

atividades a serem desencadeadas pelas bases, em especial sobre a necessidade de 

reformulação de regulamentos internos, como o Regulamento de Administração do 

Exército (RAE), para adequação à  este novo cenário, possibilitando uma compatível 

atribuição de responsabilidades aos agentes envolvidos e a manutenção da 

necessária segregação de funções  

Pretende-se, com este trabalho, proporcionar todo o conhecimento necessário 

ao planejamento e preparação para a criação de bases administrativas, verificando os 

objetivos almejados e os resultados alcançados por meio da análise de experiências 

coletadas e concluindo sobre sua efetiva contribuição dentro do macroprocesso de 

racionalização proposto pelo Exército Brasileiro. 

2 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa, em seu viés metodológico, se caracterizou por ser qualitativa, 

objetivando amparar sua análise ao estudado de dados apresentados e as 

percepções quanto ao processo de centralização das atividades administrativas. 
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Procurou destacar, ainda, as condicionantes para sua configuração e amparo legal, a 

fim de que possa se conduzir este processo à conquista do objetivo definido no 

Planejamento Estratégico do EB e se atinja o ganho de capacidade operacional com 

a eficiência da atividade administrativa. 

O universo do presente estudo foi limitado à observação e análise das ações 

empreendidas para formulação e funcionamento da B Adm do Comando do Comando 

Militar da Amazônia (Cmdo CMA), em especial à atividade que se encontra com maior 

grau de maturação quanto ao processo de racionalização: “Pagamento de Pessoal”. 

As amostras utilizadas foram os dados coletados daquela estrutura e a 

percepção advinda de seus integrantes e dos militares que são diretamente afetados 

pela transferência de suas atividades administrativas para a Base (OM Manaus-AM). 

A discussão do presente estudo foi orientada, principalmente, por meio de 

pesquisa bibliográfica, baseando sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação sobre os assuntos relacionados à administração militar em livros, 

manuais e artigos de acesso livre ao público em geral, incluindo-se nesses aqueles 

disponibilizados pela rede mundial de computadores. 

Com o aprofundamento da pesquisa, adicionou-se as experiências de fontes 

civis, particularmente as instituições que participam  e estudam esse processo, como 

por exemplo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); com o objetivo de 

aumentar o cabedal de conhecimentos, a fim de expandir a visão sobre o assunto, 

trazendo maior exatidão às respostas das questões estudadas e confronto entre 

algumas visões do processo. 

Este campo visa indicar o caminho que será percorrido, a fim de responder às 

questões de pesquisa levantadas, delimitando os procedimentos necessários para se 

alcançarem essas respostas, buscando e obtendo as informações de interesse. 
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Espera-se a realização de uma revisão bibliográfica, documental e também da 

observação das impressões coletadas dos agentes envolvidos, a fim de que se 

levantem o máximo de informações disponíveis sobre o assunto.  

A metodologia em questão evidenciou como principal limitação a abrangência 

do universo observado. Neste contexto, as observações são alicerçadas na análise 

apenas de um caso de implantação, o poder de conclusão deste estudo  pode ser 

relativizado por questões pontuais e especificidades apresentadas pelos meios ou 

pessoal envolvido no processo, não ensejando, assim, um modelo geral e suscitando 

a necessitada de comparação a outras experiências do formato administrativo 

estudado. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

O gestor público, o administrador militar como conseguinte, deve estar 

permanentemente em acordo com os fundamentos que norteiam o bom desempenho 

de sua atividade no setor público.  

A Administração Pública (Adm Pub) é norteada por princípios de suma 

importância para o bom desempenho de suas atividades e melhor desenvolvimento 

da gestão. Sendo estes previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 como: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL,1988). 

O princípio da Legalidade está intimamente ligado à obrigatoriedade que 

dispõem ao Administrador Público em apenas realizar atos que possuam previsão 

legal para seu amparo. Quando a administração pública se afasta ou desvia-se da 

legalidade, ela é exposta à responsabilidade civil e criminal, conforme o caso, sendo 
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tais responsabilidades distribuídas aos gestores.  

Melhor conceituação dada é por Hely Lopes Meirelles quando afirma que: 

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, 
caput), significa que o administrador público está, em toda a sua 
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências 
do bem comum, e deles não se pode afastar ou desvirtuar, sob pena 
de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil, 
e criminal, conforme o caso” (MEIRELLES, 2015). 

 

A impessoalidade tem como premissas organizar a relação entre as partes, 

público e privado, sempre objetivando a finalidade pública e sem a promoção ou 

interferência de interesses pessoais, bem como a vedação de promoção ou 

propaganda pessoal de agentes públicos em quaisquer atos, obras, serviços, 

publicidade de atos, programas e campanhas, evitando-se o mau uso da máquina 

pública com finalidades diversas.  

Quanto ao princípio da moralidade administrativa este determina que apenas a 

obediência ao princípio da legalidade, exposto acima, não é suficiente para 

legitimidade de atos administrativos. Trata de obedecer não somente a lei jurídica, 

levando o administrador público à obrigatoriedade de seguir alguns padrões éticos. O 

princípio da moralidade existe para estabelecer os bons costumes como regra da 

Administração Pública, ao passo que a sua inobservância importa em um ato viciado, 

justamente por não ser moralmente aceitável. 

Sobre a publicidade, os atos praticados pela Administração Pública devem ser 

publicados oficialmente, para conhecimento e controle da população. A publicação é 

um requisito de eficácia do ato administrativo quando este produzir efeitos externos, 

pois trata do amplo conhecimento. Por outra perspectiva, se traduz pela transparência 

dos programas e atos que a administração pública venha a exercer, permitindo o 

eficaz controle pela sociedade. Em suma e novamente segundo a leitura de Hely 
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Lopes Meirelles, este princípio atinge, além do aspecto da divulgação dos atos, a 

possibilidade de conhecimento da conduta interna dos funcionários públicos. 

Por fim, dentre os conceitos fundamentais compreende-se eficiência quando a 

atividade administrativa é exercida em tempo para atender sua demanda, com 

atendimento aos desafios impostos e com o menor custo possível.  

Segundo Diógenes Gasparini o princípio da eficiência impõe à Administração 

Pública direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, 

perfeição e rendimento, além, por certo, de observar outras regras, a exemplo do 

princípio da legalidade”. (GASPARINI, 2015) 

Conhecer os princípios que norteiam a Gestão Pública é essencial para pôr em 

prática uma administração pública íntegra, efetiva, transparente e mais próxima da 

sociedade. Ainda, o gestor deve estar atento às novas tecnologias e procedimentos 

que facilitarão cada vez mais a sua gestão de forma segura e com maior efetividade. 

A imposição de adequar as estruturas administrativas e de dotar o setor público 

de instrumentos e instâncias compatíveis com os novos tempos de globalização e 

revolução científico-tecnológica, bem como de uma maior exigência por transparência 

e controle social, tem resultado em constantes iniciativas de aperfeiçoamento da 

Administração Pública, em todos os níveis governamentais, ora dando ênfase aos 

aspectos “gerenciais” e financeiros, ora priorizando a participação popular nas 

decisões das políticas públicas (PACHECO, 2004). 

Por fim e por imposição dos princípios e resultados a serem considerados na 

Administração Pública verifica-se que uso de práticas de gestão inerentes ao setor 

privado em organizações públicas carece de atenção e especial adaptação, uma vez 

que as variáveis que compõem a realidade que envolve estes entes são diferentes da 

realidade que envolve aquela, como descrito por Osborne e Gaebler (1995).  
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Dentre as variáveis referentes aos fatores ambientais destaca-se a ausência 

de mercados econômicos para quantificar os resultados, contudo no Brasil a 

administração pública está em plena transição de um paradigma burocrático para o 

gerencial, o que suscitou alterações substanciais na gestão dos órgãos públicos 

federais, orientando-os para resultados reconhecidos pela sociedade. 

 

3.2 A ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTES MILITARES  

 

A administração militar será tratada como a particularização e a recepção da 

administração pública efetuada pelas normas, regulamentações e organização que 

compete ao Exército Brasileiro. Salienta-se, de acordo com a sua destinação 

constitucional, que o EB é uma instituição nacional permanente e regular, organizada 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, que para cumprir sua destinação constitucional obedece aos ritos 

processuais da Administração Pública Federal (BRASIL,1988).  

Conforme descreve a Cartilha de Fundamentos da Administração Militar, de 

autoria da Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), o militar é um gestor 

público e isto independe do seu posicionamento na escala hierárquica. Desde a 

incorporação, seleção ou matrícula, o Estado coloca bens e recursos à disposição dos 

militares para o cumprimento das missões constitucionais e subsidiárias do Exército 

Brasileiro.  

Portanto, faz-se necessário que seus integrantes conheçam os fundamentos 

da administração militar para que tais recursos, sempre escassos, sejam 

judiciosamente aplicados no preparo e no emprego da força. 
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Figura 1 – Figura-síntese Fundamentos Adm Mil – Cartilha Fundamentos Adm Mil /SEF 2019 

 

Graficamente, podemos traduzir a administração militar com base na figura 

síntese acima. Observa-se sua composição com uma base constituída pelos 

princípios constitucionais da Administração Pública, que alicerçam o arcabouço 

jurídico regulador. Logo acima da base, destacam-se os conceitos de gestão, 

governança e integridade, meios pelo qual são gerenciadas as ações e os objetivos 

institucionais variando apenas os níveis de decisão.  

Os pilares da motivação, do planejamento, da execução, do controle, da ação 

de comando, da capacitação, da transparência, da gestão de risco e da 

responsabilidade configuram a adesão da administração militar à correta aplicação do 

recurso público. 

Por fim, a geração do poder de combate ocorre em função da efetividade com 

que as metas estabelecidas no planejamento estratégico são atingidas pelas diversas 

organizações militares do Exército Brasileiro. 

Na Adm Mil o modelo de gestão burocrático weberiano é preponderante, 
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segundo Chiavenato, uma constatação previsível, pois o próprio Max Weber se 

inspirou no exército prussiano de Frederico II para descrever a burocracia, enfatizando 

a formalização, divisão do trabalho, hierarquia, meritocracia, impessoalidade, 

profissionalização e competência técnica dos integrantes, coerentes com a figura 

síntese acima descrita. 

Organizações militares têm estrutura, regimentos e legislação próprios, 

portanto, distintos das organizações civis, enquanto visam atender aos interesses de 

Defesa Nacional, em tempos de paz e de guerra, pelas atividades finalísticas e 

subsidiárias (Lynn, 2010). 

Neste contexto no qual a efetiva execução se concentra nas OM, o 

Regulamento de Administração do Exército (RAE), aprovado pelo Decreto n° 98.820, 

de 12 de janeiro de 1990, a mais de trinta anos, define a organização administrativa 

básica, atribui responsabilidades e conceitua os entes e funções, em destaque o 

conceito de Unidade Administrativa: 

“Unidade Administrativa (UA) é a Organização Militar 

estruturada para o exercício de administração própria, possuindo 

competência para gerir bens da União e de terceiros e à qual foi 

concedida autonomia ou semiautonomia administrativa” (BRASIL, 

1990, p. 5). 

 

As definições apresentadas pelo RAE são ratificadas pela Portaria nº015/SEF, 

de 19 de março de 2018, que trata sobre a autonomia administrativa das Unidades do 

EB, as definindo da seguinte forma: 

 

UA com autonomia Adm  - é a que, estando cadastrada no Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) com um código de Unidade 

Gestora (CODUG), tem competência para realizar atos e fatos de gestão 

orçamentária, financeira e/ou patrimonial, próprios ou sob descentralização, bem 
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como para dar parecer e julgar direitos, cujo titular está sujeito a tomada de contas 

anual, em conformidade com o disposto nos artigos 81 e 82 do Decreto-Lei nº 200, de 

25 de fevereiro de 1967; 

UA com semiautonomia Adm  - é a que, não sendo Unidade Gestora (UG), 

por não estar cadastrada no SIAFI, necessita estar vinculada a uma Unidade Gestora 

Executora (UGE) para fins de execução orçamentária, financeira, pagamento de 

pessoal e, ainda, para a contabilização e homologação pelo Ordenador de Despesas 

(OD) de seus atos de gestão nos sistemas corporativos em uso no Exército, restritos 

à execução e gestão patrimonial e/ou geração de direitos remuneratórios para o seu 

efetivo, expressos na portaria de concessão. 

OM sem autonomia Adm - é a que, não sendo Unidade Administrativa (UA), 

não executa qualquer ato de gestão orçamentária, financeira, patrimonial, ou geração 

de direitos remuneratórios, devendo estar vinculada a uma UGE para o exercício de 

sua vida vegetativa. 

De acordo com o grau de autonomia acima descrito, as OM poderão ter 

responsabilidades administrativas distintas. Em geral, as OM com autonomia plena 

serão encarregadas da gestão de recursos humanos, pagamento de pessoal, 

administração orçamentária, financeira e contábil, auditoria e conformidade dos 

registros de gestão e gestão sobre o patrimônio público que lhe fora distribuído, todas 

estas atividades sob responsabilidade do Agente Diretor. 

Como Agente Diretor e, normalmente exercendo a função de Ordenador de 

Despesas, o Comandante é o principal responsável pela administração da OM, 

contando com o apoio e assessoramento de seus subordinados para o desempenho 

das funções de agentes executores, diretos e indiretos, da Unidade Administrativa. 

Desta forma, a gestão administrativa da OM, por ser uma área complexa, 
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exaustiva e sensível, conduz os comandantes a deslocarem seus quadros 

operacionais para o desempenho de funções administrativas diretas ou indiretas, 

podendo comprometer as áreas de Operações, Logística e Inteligência Militar da 

organização, contrariando o princípio básico da Administração de não ser uma 

atividade fim, mas um meio. 

Desta feita, a expansão e o aprimoramento do poder de combate da Força 

Terrestre são as finalidades principais de todas as ações envolvendo a administração 

militar, sendo que sua eficiência tende a fortalecer estes objetivos. 

 

3.3 RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

A Adm Militar, já existente, necessita passar por um processo de reformulação 

ou modificação, em virtude de não estar realizando o seu objetivo, eficiente e 

economicamente. Este processo visa investigar as causas e analisar os fatos e as 

circunstâncias da inoperância ou da ineficiência; que pode ser traduzida simplesmente 

em um atraso evolutivo, e elaborar as normas, os meios e os métodos para corrigir as 

falhas e eliminar os defeitos (CIOCCI, 1975) 

Para o extinto Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão Brasileiro 

(MPOG 2004), a efetividade é entendida como a correspondência entre a 

implementação de um Programa e o alcance do seu objetivo, tendo por referência os 

impactos na sociedade; a eficácia é entendida como a capacidade de alcance das 

metas previstas para as ações dos Programas; já a eficiência é garantida pelo o uso 

otimizado, com economia e qualidade, dos bens e recursos empregados na execução 

das ações, tendo por referência padrões estabelecidos.  

A eficiência de uma organização está diretamente relacionada a sua 

capacidade administrativa de produzir resultados maiores com o mínimo de recursos. 
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Este objetivo é um fator norteador da concepção estratégica do EB e do processo de 

transformação em andamento, buscando o eficiente emprego de técnicas e práticas 

administrativas para melhorar sua capacidade operacional. 

O Processo de Transformação do Exército deve resultar em um efetivo 

aprimoramento da Força em seus diversos sistemas, possibilitando melhores 

condições para enfrentar os desafios do futuro, que em sua essência é incerto e 

difuso. Neste contexto, todos os esforços devem ser feitos no sentido de dar 

continuidade ao processo, por meio da busca de recursos de fontes variadas e de 

uma gestão racional e efetiva dos recursos disponíveis e do bem público sob nossa 

responsabilidade (PUJOL, 2019) 

Neste sentido, o projeto da racionalização administrativa das Organizações 

Militares atua como um elemento transversal a todos os programas da transformação 

(EME, 2010), capaz de produzir significativos resultados na forma de organização e 

nos resultados apresentados. 

Gabardo (2002) a define como um processo de busca do modo ótimo (sentido 

idealístico) ou do melhor modo possível (sentido utilitarista) na realização do fim, 

significando que, nas organizações, deve-se sempre buscar o melhor resultado, com 

o menor esforço ou custos possíveis. 

Assim, sendo seu objetivo realizar a gestão do bem público com eficiência e 

proporcionar o alcance da eficácia e da efetividade, vemos coerência deste processo 

com o descrito na  Diretriz 14/2019, do Sr Comandante do Exército Brasileiro (Cmt 

EB, em que trata de prosseguir no processo de racionalização, de maneira a 

potencializar os resultados entregues à sociedade, enfocando especialmente no 

judicioso emprego do pessoal militar, na gestão austera dos recursos do EB, em estrita 

conformidade com a legislação vigente, a gestão efetiva de processos alinhados com 
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uma política de governança baseada nas melhores práticas de gestão pública; e no 

emprego dos meios de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) buscando 

constante atualização dos sistemas corporativos da instituição. 

Este é o principal objetivo do processo de racionalização, a busca de eficiência 

e efetividade, sendo um caminho sem volta já que é considerada um método eficaz 

de resolver problemas gerenciais e promover uma economia de recursos financeiros 

e humanos (BRASIL, 2014). 

A racionalização administrativa no âmbito do EB esta fundamentada nas 

orientações enunciadas pela da Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014,  

onde se destacam os objetivos de implantar a cultura de inovação em todos os 

sistemas integrantes do Sistema Exército, contribuindo para melhorar a gestão do 

bem público em toda a Instituição, o estabelecimento da Sistemática de 

Racionalização Administrativa no Exército, e a adequação do emprego de militares na 

função administrativa, minimizando a utilização de militares combatentes em 

atividades administrativas, contribuindo para que se tenha uma Força Terrestre mais 

eficiente, eficaz e efetiva. 

No contexto da racionalização e implantação de estruturas administrativas 

comuns a várias unidades, definidas pela portaria supracitada e consubstanciada no 

Plano Estratégico do Exército 2020-2023, tem se mostrado uma opção quanto à 

execução de atividades comuns, desonerando as Organizações Militares 

Operacionais de tais encargos. 

Tendo como premissa de não se entender a racionalização como, 

necessariamente, a redução do emprego de recursos de qualquer natureza, mas sim 

a busca incansável da efetividade para o desenvolvimento de um processo, esta 

deverá estar assentada na tríade processos, estruturas organizacionais e cargos, que 



 
 

26 

deve ser analisada dentro do contexto da administração, de forma interdependente. A 

análise e a organização sinérgica dos três fatores base pode favorecer o aumento da 

capacidade produtiva da organização, respeitada suas limitações e peculiaridades.  

 

Figura 2 – Tríade da Racionalização Adm – Port nº 295/EME 

 

O Projeto de Racionalização Administrativa, em todo o Exército, deverá 

contemplar os seguintes focos, conforme o previsto na Port nº 295-EME: 

1) mapeamento, análise e melhoria dos processos - quando da análise dos 

processos, deverá ser verificado se atendem aos objetivos e metas propostos. A 

análise deve permear também o necessário levantamento de medidas que os tornem 

mais efetivos e com olhar inovador usando-se, sempre que possível, as ferramentas 

de Tecnologia da Informação para aperfeiçoar e, ao mesmo tempo, reduzir os efetivos 

empregados e o tempo gasto em cada processo, tarefa ou atividade; 

2) gestão de pessoal - a Racionalização Administrativa deverá ter uma atenção 

especial ao pessoal que conduz os processos, de modo a empregá-los de forma 

eficiente e parcimoniosa para que não haja o subemprego dos efetivos nem o excesso 

de função atinente aos cargos. Outro ponto a ser observado é a necessidade de 

delegação das decisões operacionais e meramente interlocutórias dentro dos 
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processos administrativos o máximo possível, de modo a agilizá-los; 

3) capacitação de pessoal - o planejamento micro (nível OM) e macro (nível 

ODS, Comando Militar de Área e EME) da capacitação de pessoal empregado na 

racionalização será fator preponderante para que se alcancem os objetivos propostos. 

Os cursos e estágios devem ser realizados pelo efetivo previsto para o desempenho 

dos cargos, reduzindo o custeio e obtendo resultados decisivos pela aplicação 

imediata após sua conclusão, de forma que o conhecimento adquirido seja colocado 

em prática e haja uma real valorização profissional do militar; 

4) estrutura, cargos e quadro de cargos previstos (QCP) - após o mapeamento 

e remodelagem dos processos administrativos, bem como a otimização de pessoas e 

recursos alocados em cada processo, os cargos que forem considerados obsoletos, 

dentro das novas estruturas resultantes da racionalização, deverão ser 

disponibilizados ao EME para atender às demandas do Processo de Transformação. 

A mesma análise deverá ser feita quanto às estruturas hoje existentes, considerando 

que aquelas que não se adequam ao propósito atual do Exército deverão ser 

desativadas. Quanto à estrutura organizacional, a hierarquização da Força não pode 

ser obstáculo para inovação que se deseja com a racionalização. A matricialidade, 

quando aplicada de forma técnica e coordenada, pode ser utilizada sem incorrer na 

quebra da cadeia de comando, permanecendo os comandantes responsáveis pela 

sua ação de comando; e 

5) gestão e administração - a administração com efetividade tem que ser 

voltada para o cumprimento da missão, contemplada nas finalidades dos processos 

organizacionais, sendo seus pressupostos as responsabilidades, os prazos e as 

metas claramente definidos, fazendo com que o bem público sob a responsabilidade 

do Exército seja empregado da melhor maneira possível e com total lisura. 
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A mentalidade que deve nortear a aplicação da metodologia de Racionalização 

Administrativa deverá ser voltada à desburocratização dos processos com foco no 

usuário, utilizando-se da ferramenta da delegação, dentro dos diversos níveis 

gerenciais. Deve-se buscar, ainda, uma descentralização e desconcentração na 

tomada de decisões, com harmonização das funções interdependentes, tendo a clara 

noção dos níveis administrativos decrescentes de responsabilidade de direção, 

supervisão e execução.  

O Estado Final Desejado (EFD) é que ao término do Processo de 

Racionalização tenha-se uma estrutura organizacional adequada, com processos 

administrativos aperfeiçoados e inovados, com o pessoal especializado necessário 

em número, habilitação e capacitação, culminando com a revisão dos quadros de 

cargos previstos, tudo isto, a fim de permitir que se possam classificar os efetivos de 

maneira adequada, liberando os oficiais e praças de carreira das Armas, do Quadro 

de Material Bélico e do Serviço de Intendência, para serem empregados na atividade-

fim do Exército - a operacionalidade da Força Terrestre - razão de ser da Instituição. 

O Exército Brasileiro já sinalizou seu real interesse na racionalização dos meios 

e no ganho de capacidade operacional advindo da execução consciente desta 

atividade administrativa. Um bom exemplo desta atenção é o slogan da Secretaria de 

Economia e Finanças (SEF), órgão intimamente ligado a este processo, que traduz 

esta expectativa na expressão: “Gerindo Recursos, Gerando Poder!” 

Ainda, percebe-se tratar que a relevância do assunto é atemporal, como já 

destacado nas palavras do Sr Gen Ex Leônidas Pires Gonçalves, primeiro Secretário 

de Economia e Finanças (1982) 

“O chefe militar moderno deve ter a compreensão desta 

verdade fundamental: tem que ser tão eficaz no cumprimento de 

missões operacionais como nas atividades administrativas da paz.” 

(GONÇALVES,1982) 
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3.4 CAPACIDADE OPERACIONAL 

O Exército Brasileiro (EB), para atender a sua missão constitucional, deve ser 

um instrumento dissuasório à disposição da Nação Brasileira, o que requer 

organização, equipamento e adestramento, visando obter resultados decisivos nas 

operações militares e nas demais atividades das quais participa ativamente. 

Alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa e a Doutrina da maioria das 

Forças Armadas dos países ocidentais, o Exército Brasileiro passa a adotar a geração 

de forças por meio do Planejamento Baseado em Capacidades (PBC). Dessa forma, 

o desenvolvimento de capacidades baseia-se em uma permanente análise da 

conjuntura e em cenários prospectivos, com o objetivo de identificar tanto as ameaças 

concretas quanto as ameaças potenciais ao Estado Brasileiro. 

Segundo a definição apresentada no Glossário das Forças Armadas, MD35-G-

01, Capacidade Operacional representa a condição efetiva de cumprir uma tarefa 

tática, assegurada pela integração de recursos humanos capacitados e adestrados, 

meios adequados e a correspondente fundamentação doutrinária. 

O mesmo normativo define a Capacidade Operativa como o conjunto de 

capacidades específicas de unidades/elementos constituintes de uma Força, 

orientadas para a obtenção de um efeito estratégico, operacional ou tático. 

Contudo, houve a necessidade de adequação destes conceitos no contexto da 

consolidação dos preceitos do PBC e na definição das Capacidades Militares 

Terrestres (CMT), com vistas a se contrapor às ameaças dentro das áreas 

estratégicas, atuando no amplo espectro dos conflitos. 

A atual definição de Capacidade Operativa representa a interseção dos 

conceitos operativo e operacional acima descritos e que passa a tratar com a seguinte 

redação:  



 
 

30 

 

“Capacidade Operacional: É a aptidão requerida a uma força 

ou organização militar, para que possam obter um efeito estratégico, 

operacional ou tático. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores 

determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 

Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo DOAMEPI.” 

(BRASIL,2015)  

 

A Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2007, p. 3-3) apresenta um conceito para 

cada fator. Quanto ao fator Pessoal, por sua vez, é um fator abrangente. Extrai-se de 

sua definição os aspectos diretamente relacionados a uma Organização Militar 

operativa, quais sejam, as funcionalidades “dotação e preenchimento de cargos”. A 

racionalização concentra seus esforços neste fator na medida que desonera militares 

operativos de atribuições administrativas. 

As organizações militares operacionais, por natureza e finalidade, devem 

manter elevado nível de prontidão, seja quando em operação ou em fase de 

preparação. Desta forma, sua estrutura foi concebida e adequada para atuar no 

cenário esperado, de acordo com suas possibilidades de emprego. Exceção feita para 

atender uma missão específica, onde o estudo da situação designará as alterações 

necessárias para cumprimento da missão, em perfeita consonância com a 

adaptabilidade exigida.  

Em resumo, verifica-se que a configuração das Organizações Militares 

operacionais está bem estruturada para o desempenho de suas funções precípuas, 

ou seja, para ser um instrumento de força do país, adequando-se, ainda, a crescente 

necessidade de poder atuar em amplo espectro, sem alterações significativas nesta 

formulação.  

Porém, com a mudança de paradigmas da administração em função da nova 
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estratégia gerencialista do Governo Federal, observou-se que atividades 

administrativas passaram a concorrer com as atividades fim e a configuração da 

estrutura da OM não atende a tais demandas sem prejuízos à atividade operacional. 

Esta nova demanda não encontrou suporte estrutural adequado, como a 

existência de efetivos especializados para atendimento aos encargos administrativos, 

sendo que, invariavelmente, os comandantes mobíliam as tais atividades com seu 

efetivo operacional, com prejuízo para a preparação finalística.  

4 A RACIONALIZAÇÃO EM GRANDES BASES 

Atividades fins são as que constituem o conjunto de esforços visando a realizar 

os fins a que se destinam a organização (também conhecidas como produtivas os 

substantivas) e as atividades meios aquelas que constituem o conjunto de esforços 

visando a apoiar ou facilitar a realização dos fins da organização (chamadas também 

de adjetivas, de apoio ou improdutivas) (LACOMBE, 2003) 

Com destaque, temos que a definição das atividades meio, definidas como 

atividades de apoio, suporte ou adjetivas, pode ser indevidamente considerada como 

de menor importância, o que não corresponde com a realidade tendo em vista que a 

eficácia da organização depende de todas as integrantes do processo. Desta feita, as 

atividades meio atuam de forma a prever para prover os insumos necessários, sendo 

este o suprimento certo, na hora certa, no lugar desejado, na quantidade exata e na 

qualidade exigida. 

O aumento das sistemáticas gerenciais de controle e transparência na 

administração pública não foi acompanhado pelas estruturas administrativas das 
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Organizações Militares operacionais com autonomia orçamentária. A organização da 

unidade gestora se manteve quase imutável desde a criação do primeiro Regulamento 

de Administração do Exército, Decreto nº 3.251, de 9 de novembro de 1938 até o atual 

Regulamento de Administração do Exército, aprovado pelo Decreto Nº 98.820, de 12 

de janeiro de 1990, os quais estabelecem rudimentares estruturas de gestão (CRUZ 

NETO et al, 2014).  

Como descrito na Cartilha de Fundamentos da Administração Militar (SEF, 

2019) a finalidade principal de todas as ações envolvendo a administração militar é o 

aprimoramento e a expansão do Poder de Combate da Força Terrestre, contudo 

observou-se que a conjugação das atividades operacionais e administrativas em 

Organizações Militares operacionais não possibilitava a perfeita condição do 

comandante dedicar-se suficientemente ao preparo e emprego de suas tropas, em 

virtude do tempo e atenção exigidas, destes, para o desempenho das atribuições 

impostas pelas atividades meio (JUREMA, 2011). 

A análise da situação apresentada indicou a crescente ampliação das 

atividades-meio drena dois dos recursos que são caros a qualquer organização: 

tempo e pessoal para a realização das tarefas decorrentes. A equação remete ao fato 

de que o aumento das responsabilidades relacionadas ao elevado número de 

processos levou a unidade militar, ao longo do tempo, a direcionar suas energias de 

condução e a empregar cada vez mais capital humano nesta ação, sem as alterações 

estruturais que possibilitem o suporte adequado. 
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4.1 CONCEITO 

As Bases Administrativas foram concebidas, em linhas gerais, com o objetivo 

de racionalizar e aprimorar a administração das atividades de apoio, assim como de 

procedimentos e processos comuns, de caráter administrativo (nas áreas financeira, 

orçamentária, ambiental e patrimonial) e o atendimento às demandas logísticas das 

Organizações Militares, Organizações Militares de Saúde e Estabelecimentos de 

Ensino situados em uma mesma região. 

No cenário atual pode ser identificado uma ampla descentralização das 

atividades administrativas efetuadas no EB devido a responsabilidade compartilhada 

pela gestão dos recursos orçamentários, patrimônio e pessoal da Instituição. Neste 

contexto e por suas características de presença nacional e alta capilaridade, a 

administração militar possuí mais de quatrocentas unidades gestoras espalhadas pelo 

país, demandando um grande esforço administrativo.  

A implantação de Bases visa proporcionar significativa economia de pessoal 

nas estruturas administrativas das Organizações Militares localizadas em sua zona de 

ação, centralizando a execução dos processos comuns em uma única estrutura. 

A centralização das atividades torna possível a redistribuição dos efetivos 

atualmente empregados na execução das atividades administrativas, permitindo 

redirecionar o pessoal de carreira da linha militar bélica, bem como o pessoal 

especializado das áreas de saúde e de ensino, para a execução de suas atividades-

fim, reduzindo os claros ora existentes. Implica maior padronização dos materiais e 

serviços a serem executados, resultando sensível economia de recursos (material e 

pessoal) e de tempo para a condução de cada processo. 
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Propicia, ainda, um judicioso emprego dos recursos financeiros, conduzindo os 

processos licitatórios e contratos comuns às OM, permitindo melhores condições de 

negociação para o estabelecimento dos contratos, bem como facilitando seu 

acompanhamento, fiscalização e controle. Contudo, não se deve entender a 

centralização como uma simples concentração de meios, dentro do estabelecido no 

processo de racionalização deve-se efetuar a análise dos processos executados para 

mapeamento da missão e competências exigíveis visando ponderar a carga de 

trabalho atribuída com a finalidade de adequação da estrutura e cargos. 

O grau de descentralização é específico para cada organização, a qual terá um 

ponto ideal de centralização em função da sua complexidade, tamanho, dispersão 

geográfica, variedade de serviços, qualidade do seu pessoal e tecnologia empregada. 

Embora a tendência gerencial das últimas duas décadas demonstre a preferência pela 

descentralização, com foco na redução de insumos e custos, melhor qualidade e 

atendimento tempestivos às demandas, requisitos estes que por vezes estão 

localizados a baixo da hierarquia organizacional (BRICKLEY, 2007) a solução 

visualizada verificou na centralização uma possibilidade de aumento da efetividade 

para a diminuição dos quadros operacionais deslocados para a atividade meio. 

De fato, em vista das peculiaridades do EB e das suas missões, não se imagina 

a redução dos encargos administrativos de todas as organizações operacionais em 

condição homogênea, as características particulares a cada guarnição militar que irá 

direcionar o esforço de mudança. Assim, torna-se possível analisar se as experiências 

que estão sendo gestadas são efetivas, uma vez que simplesmente inflar com meios 

administrativos todas organizações pode não ser a solução de maior eficiência 

administrativa e não encontra alinhamento nas atuais Diretrizes e Objetivos 

Estratégicos do EB. 
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No caso especifico do Cmdo CMA, a implantação de uma base administrativa  

tem por objetivo possibilitar a racionalização e o aprimoramento da administração e 

das atividades de apoio, assim como de procedimentos e processos comuns, de 

caráter administrativo (nas áreas financeira, orçamentária, ambiental e patrimonial) e 

o atendimento às demandas logísticas de parte das OM situadas na Guarnição de 

Manaus-AM. 

Destaca-se entre estas OM unidades militares altamente operacionais como o 

1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) (1º BIS (Amv)) e a 3ª Companhia de 

Forças Especiais (3ª Cia FE), integrantes da Força de Emprego Estratégico do EB (F 

Emp Estrt), conforme descrito na Concepção Estratégica do Exército 2019 

(BRASIL,2019). 

4.2 APLICAÇÃO À ATIVIDADE DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

A atividade de pagamento de pessoal no âmbito do Exército Brasileiro é 

executada por um sistema informatizado de processamento de direitos 

remuneratórios, que abrange os militares ativos, inativos e pensionistas, 

consubstanciados em normas e dispositivos legais como a Medida Provisória nº 

2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Dispõe sobre a reestruturação da remuneração 

dos militares das Forças Armadas, o Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002, que a 

regulamenta e, recentemente, a Lei Nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que 

reestrutura a carreira militar e dispõem sobre o Sistema de Proteção Social dos 

Militares. 

Trata-se, portanto, de uma atividade que permite a execução de uma despesa 
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de natureza obrigatória que contempla cerca de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) 

beneficiários, com o movimento mensal de aproximadamente 3,4 bilhões de reais. 

No âmbito do Cmdo do CMA houve a centralização das Seções de Pagamento 

de Pessoal das unidades vinculadas e do 1º BIS (Amv) sobre a gerência de um único 

Ordenador de Despesas com delegação de competência conforme o Art 26 do 

Regulamento de Administração do Exército (RAE). 

A estrutura concebida, Seção de Pagamento de Pessoal do Cmdo CMA, 

importou as atribuições e responsabilidades sobre as atividades de pagamento de 

pessoal, em especial sua execução sistêmica e auditorias, permanecendo nas OM as 

ações que geram direito ou desconto pecuniário. Destaca-se que esta 

compartimentação favoreceu sobremaneira a segregação de funções, um dos 

princípios basilares de controle interno (Aragão, 2010). 

Assim, ficaram vinculadas ao Cmdo CMA, para fins de pagamento de pessoal, 

as seguintes OM: 

• Comando do Comando Militar da Amazônia (Cmdo CMA);  

• 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) (1º BIS (Amv));  

• 7º Batalhão de Polícia do Exército (7º BPE);  

• 1º Batalhão de Comunicações de Selva (1º B Com Sl);  

• 4º Centro de Telemática de Área (4ºCTA);  

• 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva (12º GAAAe Sl); 

• 3ª Companhia de Forças Especiais (3ªCia F Esp);  

• 4ª Companhia de Inteligência (4ª Cia Intlg); e  
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• Companhia de Comando do CMA (Cia Cmdo CMA). 

Cumpre destacar que, antes da centralização, cada Seção de Pagamento das 

OM efetuava seu trabalho de forma isolada, empenhando seu efetivo para a execução 

da tarefa. Desta feita, o quadro abaixo compara a distribuição de pessoal empregado 

em estrutura linear e de forma centralizada.  

Quadro 01 – Efetivo empregado no Pgto Pes / OM Cmdo CMA 

Estrutura Inicial Centralizada 

OM / Funções     OD  Ch SPP   Operador/Aux     OD Ch SPP Operador/Aux 

Cmdo CMA 01 01 (b) 01 01 (b) 

Cia Cmdo CMA (a) (a) 04 (a) (a) 03 

1º BIS (Amv) 01 01 04 (a) (a) 01 

7º BPE (a) 01 02 (a) (a) 01 

1º B Com Sl (a) 01 02 (a) (a) 01 

12º GAAAe (a) 01 02 (a) (a) 01 

4º CTA (a) 01 02 (a) (a) 01 

4ª Cia Intlg (a) 01 (b) (a) (a) (b) 

3ª Cia F Esp (a) 01 01 (a) (a) 01 

Total 02 08 17 01 01 09 

Total Geral 27 militares 11 militares 

Fonte:  o autor  

 
Obs: (a) – utiliza-se da estrutura do Cmdo CMA; 
         (b) - utiliza-se da estrutura da Cia Cmdo CMA; 

Da análise do quadro acima, depreende-se que a simples alteração estrutural 

possibilitou uma redução do efetivo diretamente empregado na execução da atividade 

de pagamento de pessoal da ordem de 40% (quarenta por cento), ratificando as 

experiências obtidas em outras guarnições. Contudo, salienta-se que as organizações 

militares mantiveram seus encargos de geração de direitos e publicações, o que pode 

consumir parcela deste efetivo dispensado da atividade. 



 
 

38 

4.3 PERCEPÇÕES AUFERIDAS 

Visando coletar a percepção sobre o processo de racionalização do Exército 

Brasileiro com a visão dos agentes executores foi elaborado distribuído um 

questionário com perguntas abertas e fechadas (Apêndice A) para os militares 

pertencentes à B Adm CMA e outros militares com experiência profissional 

administrativa, com possibilidade de contribuir para a fundamentação do presente 

estudo. 

Os dados obtidos com o questionário foram apurados e os resultados serão 

apresentados a seguir, sendo o primeiro bloco de perguntas relacionado ao perfil 

profissiográfico do efetivo entrevistado, permitindo analisar a qualidade da massa 

crítica. 

Responderam ao questionário o total de 42 militares, destes 52,4 % militares 

da área administrativa (OTT, STT, incluídos os militares de Intendência). Pode-se 

observar que a maioria do universo estudado (69%) possuí mais de 05 anos de 

experiência na atividade de administração, fazendo com que sua vivência profissional 

qualifique as percepções apresentadas à frente. 

Outro fator que corrobora com o acima descrito vem da verificação que 57,1% 

dos entrevistados indicaram possuir formação de nível superior na área administrativa, 

incluído neste universo os oficiais de Intendência da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN).  
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Gráfico 01 – Nível de Formação 

 

Fonte:  o autor  

 

Adicionalmente à capacitação oriunda da formação, 85% dos entrevistados 

efetuaram algum curso de capacitação na área administrativa, dos quais 64,3% 

custeados pelo EB, demonstrando a preocupação de nossa Força com a capacitação 

de nosso pessoal. 

Gráfico 02 – Especialização na Área Adm 

 

Fonte:  o autor  
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Por fim e encerrando o primeiro bloco de perguntas, foi questionado sobre a 

autoavaliação quanto à capacitação para a execução de atividades funcionais, com 

destaque para a capacitação obtida por experiências profissionais (54,8%).  

Dando sequência, o segundo bloco de perguntas visava a identificação do 

conhecimento institucional do entrevistado, sem abandonar a seara administrativa. 

Destaca-se neste bloco a autoavaliação do nível de conhecimento quanto à Adm 

Pública Federal, onde a maioria dos entrevistados sentem-se familiarizados com os 

preceitos que guardam vinculação à sua atividade funcional ou à administração militar 

(83,3%). 

Positivamente, temos que quando a autoavaliação é direcionada à 

administração militar apenas 2,4% dos entrevistados afirmaram ter seu conhecimento 

limitado às normas e procedimentos vigentes. Ainda sobre o nível de conhecimento 

foi questionado qual seria a principal dificuldade em completar as lacunas existentes, 

onde foi apontado a alta rotatividade funcional como um fator de destaque (64,3%).  

Gráfico 03 – Nível de conhecimento quanto à Adm Militar 

 
Fonte:  o autor  
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Algumas sugestões interessantes para mitigar o problema acima foram 

elencadas, com preponderância sobre a maior oferta de curso para especialização 

administrativa (EAD e presenciais), execução de fóruns de debates, sistema de lições 

aprendidas da administração, manutenção dos agentes por mais tempo nas mesmas 

funções da administração e criação de um sítio de consulta e troca de informações 

administrativas de interesse funcional, entre outras. 

O terceiro bloco de perguntas buscou identificar o conhecimento e experiência 

do entrevistado sobre a organização administrativa em bases, visando contribuir com 

o objetivo de pesquisa. No universo questionado, 47,6% se encontram atualmente 

enquadrados em uma estrutura de Base Administrativa. 

Com o objetivo de se comparar os modelos propostos e o anteriormente 

utilizado, foi questionado se o militar já havia servido em uma OM autônoma, sendo 

que 81% dos entrevistados testaram positivo para o questionamento, permitindo 

assim a relação entre os dois modelos com certo grau de confiança. 

Dentre estes militares, 85,3% acreditam ser verdadeira a afirmação que a 

racionalização dos meios administrativos em Grandes Bases poderá contribuir para a 

ampliação da capacidade operacional das OM do Exército Brasileiro, dentro das 

possibilidades constantes do gráfico abaixo: 
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Gráfico 04 – Contribuição da racionalização para a ampliação da capacidade Op 

 
Fonte:  o autor  

Observa-se que a percepção de principal contribuição da racionalização é a 

liberação de militares operacionais da atividade administrativa, seja esta efetuada por 

substituição, simplificação ou melhoria/inovação dos processos.  

Em outro viés, buscou-se identificar, na visão dos questionados, como o 

processo de racionalização poderia dificultar a ampliação da capacidade operacional. 

O principal óbice, indicado por 1/3 dos entrevistados, reside na relação de 

dependência entre a OM e a B Adm e seus processos, onde a OM perde sua 

capacidade de intervenção direta sobre o modelo administrativo. Outro ponto 

levantado é a redundância, ou seja, a tarefa é efetuada duas vezes (na B Adm e na 

OM), fato que pode ser mitigado por qualquer ferramenta gerencial de análise e 

melhoria de processos. 
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Gráfico 05 – Dificuldades de implantação do processo 

 
Fonte:  o autor  

Um fator de já abordado e que se confirmou na pesquisa diz respeito à 

legislação que suporta a atual mudança gerencial. Foi questionado se a legislação 

aplicada às atividades administrativas (Pgto Pessoal, patrimônio, entre outros) oferece 

pleno embasamento à estruturação em Bases Administrativas 

 

Gráfico 06 – Legislação aplicada às atividades Adm 

 
Fonte:  o autor  
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Neste quesito 73,2 % entendem que a legislação não oferece o suporte legal 

exigido, sendo necessária a adequação de normas e regulamentos para a 

modernização do modelo administrativo aplicado ao EB, como a atualização do 

Regulamento de Administração do Exército (RAE)  

Finalizando a pesquisa, temos que a maioria do universo entrevistado acredita 

que a nova organização administrativa irá contribuir para o aumento da eficiência e 

eficácia sendo esta, preferencialmente, executada de no modelo de Bases 

Administrativas com plena execução, ou seja, responsável por todas as demandas da 

esfera administrativa da organização. 

Ainda, algumas observações apresentadas como complemento aos 

questionamentos efetuados são definições claras sobre o que se espera deste 

processo de racionalização como: 

• A melhoria e atualização dos sistemas; 

• A capacitação do pessoal, tanto presencial como EAD; 

• A segregação mais clara e eficiente das funções; 

•  A desoneração do pessoal para atividade fim das OM Operacionais; 

• A ênfase na gestão; e 

• O mapeamento e gestão de risco de cada processo executado pela Adm 
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5 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

O diagnóstico estratégico permite verificar como esta nova configuração da 

administração militar poderia conduzir o Exército Brasileiro a um nível de 

aprimoramento de tal forma a possibilitar a consecução de seus objetivos com 

eficiência Adm e uma eficácia operacional. 

O diagnóstico estratégico deve ter algumas características básicas tais como, 

considerar o ambiente da organização e as variáveis pertinentes; identificar as 

ameaças do mesmo a fim de evitá-las e as oportunidades a fim de usufruí-las; 

conhecer seus pontos fortes e fracos e agir de forma integrada, contínua e sistêmica 

(OLIVIERA, 2004). 

Tendo em vista se tratar de um assunto voltado a alterações ordem interna à 

instituição nos limitaremos ao estudo do Ambiente Interno, com seus pontos fortes e 

possibilidades de melhoria. 

De acordo com Lopes (1984) a análise interna tem por finalidade evidenciar as 

deficiências e qualidades da instituição, ou seja, seus pontos fortes e fracos 

(possibilidades de melhoria). Fazem parte desta análise critérios como, estrutura da 

organização, comportamento organizacional, direcionamento e foco da organização.  

Neste contexto, veremos de forma direta os pontos fortes observados e, 

também as oportunidades de inovação e melhoria da racionalização Adm. A análise 

dos resultados indicou como pontos fortes os seguintes tópicos abaixo: 

• Maior especialização do pessoal destacado para as atividades Adm; 
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• Padronização de procedimentos e trâmite administrativo; 

• Redução de valores em aquisições (economia de escala); 

• Segregação de funções; 

• Possibilidade de utilização de meios de TIC para suporte às atividades; 

• Otimização dos diversos processos racionalizados; 

• Desoneração dos militares operacionais; 

• Centralização da função de Ordenador de Despesas; 

• Aprimoramento das ferramentas de controle interno 

• Processos administrativos elaborados com eficiência, eficácia 

efetividade; 

• Redução de encargos Adm das OM vinculadas; 

Como oportunidades de inovações e melhorias foram apresentadas as 

seguintes sugestões abaixo: 

• Apoio sistemas on-line e com acesso pela internet; 

• Não executar na OM os processos da Base Adm, evitando retrabalho; 

• Adequação dos itens a serem licitados com as reais necessidades dos 

OM; 

• Diminuição dos efetivos empregados na nova sistemática; 

• Ampliação da utilização de PTTC e quadro técnico temporário nas 

atividades administrativas especializadas; 

• Utilização das ferramentas de TI disponíveis no mercado para agilizar e 

racionalizar os trabalhos; 

• Atualização de normas e legislações internas;  
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• Possibilidade de subdivisão das responsabilidades Adm; 

• Ampliação da responsabilização ao agente executor direto; e  

• Atribuição da função de OD a oficiais com funções especificas. 

6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar se reestruturação dos 

encargos administrativos nas organizações militares do Exército Brasileiro, visando a 

contribuir para o pleno emprego dos efetivos em suas atividades finalísticas, pode 

acarretar o aumento de capacidade operacional às OM Op. Para o seu êxito foram 

utilizados referenciais teóricos relativos, principalmente, a temas como administração 

pública e seus modelos, mudanças no cenário da administração pública brasileira, 

eficiência, estruturas organizacionais, relação atividade fim e meio e a administração 

em ambientes militares.  

A partir da base teórica e coerente com as diretrizes estabelecidas pelo EME, 

foi possível estabelecer algumas premissas que devem embasar a restruturação 

pretendida para que a nova organização de tarefas não seja apenas uma 

centralização espacial de meios:  

a. A efetividade dos processos como o foco da Racionalização 

Administrativa, isto é, analisar e mapear os processos de forma a verificar 

duplicidades, passos desnecessários que não agregam valor, gargalos operacionais 

que impeçam o bom andamento do fluxo dos processos, considerando para tanto a 

necessidade de redução do tempo e de pessoal alocados, compensado pela 

otimização e consequente melhoria dos processos, tarefas ou atividades; e 



 
 

48 

b.  A Racionalização Administrativa deverá ter uma atenção especial ao 

pessoal alocado no processo de forma a utilizá-los de maneira eficiente e compatível 

com as capacidades e necessidades exigidas em cada função, com atenção 

destacada à capacitação deste efetivo.  

No âmbito da prática, ao descrever e explicar a proposta de racionalização com 

a centralização de atividades em bases administrativas pode-se observar que sua 

efetiva aplicação contribui para a desoneração de pessoal, anteriormente empregado 

em atividades meio. Outros fatores a serem considerados são a capacitação do 

pessoal alocado, possibilitando um maior grau de eficiência e efetividade, a melhoria 

de processos, em especial com o emprego de ferramentas de TI, a segregação mais 

clara e eficiente das funções, com ganhos na lisura dos processos administrativos 

executados e sua responsabilização, e a ênfase na gestão, empregando pessoal 

dedicado às atividades meio. 

Na descrição dos obstáculos existentes para a concentração das atividades 

administrativas em grandes bases constatou-se que são de natureza cultural e 

organizacional. Ressalta-se, que tais obstáculos percebidos, contudo, devem ser 

tratados como desafios e não como elementos impeditivos para a reestruturação 

julgada necessária.  

De natureza cultural na medida que se acredita que principal óbice seria a 

relação de dependência entre a OM e a Base Adm, onde a OM perderia sua 

capacidade de pronta intervenção levando muitas vezes à redundância de tarefas, ou 

seja, a ação é efetuada duas vezes (na Base Adm e na OM). Ainda, uma possível 

perda de poder de decisão por parte dos comandantes que cedem sua autonomia 
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administrativa, o que, em verdade, não se observa pois a aplicação dos recursos, 

quando disponíveis a estes administradores, possuem destinação específica e na 

maioria dos casos se referem ao custeio da estrutura dos quartéis. 

No campo organizacional, hierarquização da Força não pode ser obstáculo 

para inovação que se deseja com a racionalização. As ações administrativas deverão 

ocorrer de forma técnica e coordenada, sem incorrer na quebra da cadeia de comando 

ou ação intervencionista, permanecendo os comandantes responsáveis pela sua ação 

de comando e os gestores responsáveis pela execução administrativa. Outra questão 

organizacional remete à adequação de normas e regulamentos para a modernização 

do modelo administrativo aplicado ao EB, trazendo para o cenário vigente a legalidade 

e responsividade necessária. 

Finalmente, pode-se constatar que a proposta de centralização adotada no EB 

atende aos preceitos basilares de sua Diretriz que buscava implantar a cultura de 

inovação em todos os sistemas integrantes do Sistema Exército, contribuindo para 

melhorar a gestão do bem público em toda a Instituição minimiza a utilização de 

militares combatentes em atividades administrativas, contribuindo para que se tenha 

uma Força Terrestre mais eficiente, eficaz e efetiva refletindo em aumento de sua 

capacidade operacional. 
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