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INFORMATION AND ITS INFLUENCE IN IMPROVING THE QUAL ITY OF 

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 
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 RESUMO 

  

Este trabalho trata do processo de transparência e acesso à informação do Exército Brasileiro e sua 

influência na melhoria da qualidade de gestão administrativa. Tal abordagem se justifica ao observar as 

mudanças, ocorridas nos últimos anos, nas formas de acesso e análise às informações. Sendo a finalidade 

deste estudo apresentar os principais Sistemas de Informação utilizados pelo Exército Brasileiro (EB) que 

auxiliam na transparência e acesso à informação. Este propósito será conseguido mediante uma revisão 

bibliográfica com uma abordagem descritiva, de forma qualitativa e lógica indutiva buscando autores 

renomados e de notório saber, bem como as legislações vigentes. Com base na finalidade deste estudo e 

norteado em conceitos como transparência, publicidade, efetividade e eficiência, buscou-se apresentar 

algumas ferramentas ligadas ao acesso à informação e a boa prática na gestão administrativa no EB, 

instrumentalizada em alguns sistemas, tais como: o Sistema de Acompanhamento de Dano ao Erário 

(SISADE), o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI), Sistema de Compras Governamentais (Comprasnet) e o Sistema de Acompanhamento 

da Gestão (SAG). 
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ABSTRACT 

 

This paper deals with the Brazilian Army's process of transparency and access to information and its 

influence on improving the quality of administrative management. Such approach justifies the observation 

as changes, occurred in the last years, in the forms of access and analysis to the information. Being such a 

study, how laws related to transparency and access to information influence the management of 

administrative practices in the Brazilian Army (EB). This objective will be achieved using a bibliographic 

review with a descriptive approach, in a qualitative and inductive logic, seeking renowned and notorious 

authors to know, as well as the current legislation. Based on the use of this study and guided by concepts 

such as transparency, publicity, effectiveness and efficiency, you can display some tools used to access 

information and good administrative management practices of EB, instrumentalized in some systems, such 

as: Damage Tracking System to the Treasury (SISADE), Daily and Ticket Concession System (SCDP), 

Integrated Financial Management System (SIAFI), Government Procurement System (Comprasnet) and 

Management Monitoring System (SAG). 

 

Keywords : Managerial. Fraud. Communication.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro de uma visão sistemática contemporânea, este trabalho apresenta 

conceitos modernos de acesso à informação dentro de uma perspectiva da gestão 

gerencial, buscando com isso atender uma sociedade mais presente e fiscalizadora das 

coisas públicas. 

A gestão gerencial que se busca compreender com esse artigo é dita por Matias-

Pereira (2010) como a consolidação do processo democrático, a estabilidade econômica 

e o desenvolvimento sustentável com a justiça social, tornando o Estado cada vez mais 

eficiente, eficaz e efetivo na prestação dos serviços públicos. 

Eficiência e eficácia são comumente usadas e até confundidos como termos 

semelhantes, todavia possuem suas diferenças principalmente no campo da 

administração. Onde relata Jacobsen (2012, pág. 37) que “administrar com eficácia 

significa atingir os objetivos planejados. Já agir com eficiência implica utilizar 

corretamente os recursos disponíveis”  
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Este trabalho busca apresentar os principais Sistemas de Informação utilizados 

pelo Exército Brasileiro que auxiliam na transparência e acesso à informação. Tal 

abordagem se justifica devido às mudanças no acesso à informação ocorridas nos 

últimos anos, onde, segundo Kohn e Moraes (2017), fala-se de uma sociedade midiática, 

inserida na era digital, computadorizada, influenciando diretamente na governança do 

país e de diversas instituições como o EB nas Forças Armadas. 

O processo de transparência é beneficiado com a existência de uma comunicação 

eficaz, (MARQUES, 2018). A palavra comunicação e os conceitos que ela representa são 

amplos, fazendo-se necessário buscar os primórdios da mesma. Martino (2009) cita que 

comunicar vem do termo latim Communio “tornar comum”, significando “transmitir” e 

“compartilhar”. Contudo, apesar do conceito básico definido, é importante compreender 

a pluralidade representada por este termo, dando perspectivas diferentes ao conceito de 

comunicação, quando aplicado em diferentes contextos. 

Nesse entendimento o Exército Brasileiro alinhado com o Tribunal de Contas da 

União (TCU) entende que a transparência é um dos mecanismos mais eficientes e 

essenciais para instrumentalizar o controle público das informações, com o foco em uma 

boa capacidade gerencial da gestão administrativa interna ou externa às instituições. 

 É importante compreender que toda informação produzida ou custodiada por 

organizações públicas é precipuamente pública, salvo se houver alguma restrição de 

acesso. Neste foco o presente estudo busca abarcar como o acesso à informação e a 

transparência são tratados pelo EB em sua administração (BRASIL, 2018). 

 Este estudo se caracteriza quanto ao objetivo como descritivo sob uma abordagem 

qualitativa e lógica indutiva. Como método de análise, foi adotada a pesquisa documental, 

por acreditar que está mais associada ao objetivo deste trabalho. Para nortear o estudo, 

a seguinte pergunta de pesquisa foi estabelecida: Quais os Sistemas de Informação 

utilizados pelo Exército Brasileiro auxiliam na transparência e no acesso à informação? 

O objetivo é apresentar os principais Sistemas de Informação utilizados pelo Exército 

Brasileiro que auxiliam na transparência e acesso à informação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 Ao estudar a Administração Pública, deparasse com um produto com avanços 

significativos somente no início do século XX. A partir desse período evidenciou-se 

grandes transformações como as revoluções industriais influenciando na ampliação de 

mercado e a substituição do tipo de produção artesanal para a produção industrial. 

Passando, conseguinte, pela mudança de uma sociedade industrial para a sociedade da 

informação e do conhecimento, no qual coloca o ser humano frente a uma vasta 

quantidade de informações, através de um imenso aparato tecnológico, no qual a 

realidade, fatos e conhecimento são apresentados em seu tempo real (MEDEIROS, 

2014).  

 Conforme Costa (2008), a administração Pública no Brasil, teve sua evolução com 

o processo de modernização das estruturas e do aparelho de Estado, ora de forma 

assistemática, ora de forma mais orgânica ou sistemática. Atualmente ela está em 

processo de transformação de uma estrutura burocrática para uma administração pública 

gerencial.  

Matias-Pereira (2010) define alguma das características do processo de 

reformulação, tais como: procura obter resultados valorizados pelos cidadãos; gera 

accountability3 ; compreende e aplica normas; identifica e resolve problemas; melhora 

continuamente os processos; separa serviços e controle; cria apoio para normas; amplia 

a escolha do usuário; encoraja ação coletiva; cria incentivos; define, mede e analisa 

resultados; orienta-se para resultados; foca o cidadão; luta contra o nepotismo e a 

corrupção; evita adotar procedimentos rígidos; define indicadores de desempenho; utiliza 

contratos de gestão; é multifuncional e flexibiliza as relações de trabalho. 

 
3 Accountability se refere à obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado 
recursos, incluídas as empresas e organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem 
fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas e de informar a quem lhes delegou essas 
responsabilidades (BRASIL, 2011) 
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 Nesse enfoque define-se transparência administrativa, segundo Martins Junior 

(2010, p.42), “como corolário lógico: o Estado e seus Poderes só são 

realmente democráticos se visíveis e abertos ao povo forem suas ações e o processo de 

tomada de decisões”. 

 Já Bobbio (2000) para definir transparência utiliza-se da metáfora da luz, do 

clareamento para contrastar o poder visível do invisível, onde a visibilidade vai fornecer 

a acessibilidade e a possibilidade de controle dos atos públicos. 

 Para Melo (2009) a transparência na atividade administrativa é imposta pelo 

princípio da publicidade estampado no caput art. 37 da Constituição Federal, reforçado 

pelo art.5º. 

 

2.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC A 

 

 Ao compreender que a Constituição federal de 1988 define bem a divisão em Três 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e que esse modelo adotado garante o 

equilíbrio e harmonia por sistemas de freios e contrapeso, por meio de controle recíproco 

mediante a interferência legítima de um poder sobre o outro, nos limites admitidos pela 

Constituição. Pode-se constatar que o Poder Executivo, em razão do sistema de governo 

atual, tem seu chefe supremo o presidente da república, este por sua vez acumula as 

funções de Chefe de Estado, Chefe de Governo e Chefe da Administração Pública. 

Diante disso a Constituição nos seus artigos 37 a 41 trouxe diversas regras e preceitos 

da Administração Pública no qual de forma específica enumera no Caput Art 37 os 

princípios da Administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (LIMPE); Segundo Carvalho Filho (2014), princípios administrativos são as 

premissas fundamentais que guiam todo o modo de agir da Administração Pública, 

norteando a conduta do Estado quando no exercício de atividade administrativa.  

 O princípio da legalidade vem trazer o conceito da Constituição de 1988 que em 

seu art. 5º, Inc. II apresenta que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude da lei”. Nesse sentido o alemão Fleiner (1933) afirmou que a 

administração é posta em movimento pela lei e exercida nos limites de suas disposições. 

Ainda Mello (2009, p. 99-100) explicita que a legalidade “é específico do Estado de 
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Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria, por isso, 

considerado princípio basilar do regime jurídico-administrativo”.  

 O princípio da impessoalidade, na visão de Matias-Pereira (2010), determina que 

a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos 

cidadãos em geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer 

natureza. O administrador público deverá ter o foco no interesse público, agindo de forma 

abstrata e impessoal, devendo aplicar critérios objetivos e isonômicos, desprovidos de 

subjetividade. (VIERA; CASTRO, 2012). 

 Sobre o princípio da moralidade pode-se destacar que ele exige a realização de 

um estado de atitudes exteriorizado pela lealdade, seriedade, zelo, postura exemplar, 

boa-fé, sinceridade e motivação. E para sistematizar esses padrões de comportamento 

e conduta, a Constituição Federal estabelece alguns valores fundamentais como 

dignidade, trabalho e livre iniciativa (art 1º), justiça (art. 3º), igualdade (art. 5º, caput), 

liberdade propriedade, segurança e estabilidade das relações (art. 5º, caput e XXXVI), 

dentre outros, os quais devem ser considerados para o exercício da administração 

pública. Diante disso ainda há de se ressaltar que o agente público deve obedecer não 

somente à lei, mas a própria moral, visto que nem tudo que é legal, é honesto. (ÁVILA, 

2005; VIERA; CASTRO, 2012). 

 A eficiência, princípio inserido no rol do artigo 37 da Constituição Federal pela EC-

19/98, consiste na adequada e racional utilização dos recursos públicos de modo mais 

econômico e vantajoso para o interesse público. É o dever de buscar o melhor resultado 

com os recursos que o administrador tem à sua disposição. (SANTOS, 2018) 

 Ainda em relação a eficiência, é importante entender a diferença entre eficiência, 

eficácia e efetividade:  

“A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 

desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à conduta 

dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos 

empregados pelos agentes no exercício de seus misteres na administração; o 

sentido aqui é tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para 

os resultados obtidos com as ações administrativas; sobreleva nesse aspecto a 

positividade desses objetivos. O desejável é que tais qualificações caminhem 

simultaneamente...” (CARVALHO FILHO, 2014, p.33). 
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Atualmente, outro princípio que vem sendo utilizado na gestão pública é o da 

efetividade, que afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefícios à 

organização, estabelecendo a relação entre os resultados e os objetivos anteriormente 

definidos. (SANTOS, 2018) 

 Destaca-se por último princípio basilar previsto no art. 37, caput, CF/88, o princípio 

da publicidade que vem estabelecendo a necessidade de conhecimento ou tornar público 

os atos administrativos, garantindo a sociedade a possibilidade de participação, controle 

e fiscalização (VIEIRA; CASTRO 2012). 

Segundo Silva (2013), quando se pensa em transparência administrativa, a ideia 

primeira é a de publicidade das ações dos governos, no entanto, são necessárias outras 

medidas que vão além da simples divulgação dos serviços públicos realizados ou 

prestados à sociedade. Transparência não é apenas facultar informações e dados, mas 

fazê-lo em linguagem clara, acessível e de fácil entendimento a todos interessados. 

Dessa forma, dar transparência é chamar a sociedade para participar dos rumos do 

Estado, é motivar a decisão tomada e também divulgar todos os atos, salvo as exceções 

normativas.  

Para Mello (2009), a publicidade é a manifestação específica ao direito a 

informação sobre os assuntos públicos, quer pelo cidadão ou por alguém que seja 

interessado. 

 

2.2.1 Princípio administrativo da publicidade e o a cesso à informação e 

transparência no EB 

 

 A democracia participativa decorre do Estado Democrático de Direito, que a partir 

do art.1º da Constituição Federal permite uma participação mais direta dos cidadãos nas 

estruturas de poder. Com esse foco, alguns mecanismos são, desde logo, instituídos: os 

mecanismos do art. 14 da Constituição Federal (plebiscito, referendo e iniciativa popular), 

caráter democrático da gestão da seguridade social, art. 194, VII, da Constituição 

Federal, participação da comunidade nas diretrizes do sistema único de saúde, art. 198, 

I1I, da Constituição Federal, participação da população no controle das ações de 

assistência social e gestão democrática do ensino público, art. 206, VI, da CF. 
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 Nesse entendimento e tomando por base também os Princípios de Governança 

previsto no Decreto nº 9.203/2017 no seu art.3º, uma organização pública deve permitir 

que a sociedade observe as decisões da administração e acompanhem os resultados da 

gestão contribuindo para que a própria organização reveja os seus processos antifraude 

e anticorrupção, identificando os aspectos que precisam ser melhorados. A publicidade 

dos atos administrativos visa também dar efeito concreto ao ato como condição de sua 

eficácia.  

 Segundo Carvalho Filho (2014) ao bordar o princípio da publicidade, declara que 

a legitimidade do agente público só é possível com a ampla divulgação de seus atos, 

garantindo a transparência de sua conduta. 

 Um outro aspecto abordado por Fernanda Marinela (2012) é a questão do efeito 

inibitório que é produzido a partir da publicidade, onde a redução de práticas ilegais está 

diretamente ligada a possibilidade de repressão às improbidades administrativas. 

 Toda informação produzida ou custodiada pela administração pública é 

precipuamente entendida como pública. Sendo assim, não cabe avaliação de 

conveniência quanto à transparência da informação. Se houver informação com alguma 

restrição de acesso, isso deve ser tratado como uma exceção, como no art. 5º, inciso X 

e LX, que trata do direito a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, 

defesa da intimidade ou o interesse social; como também o previsto nos dispositivos 

constitucionais regulados pela Lei Federal nº 12.527/11 – que regula o acesso a 

informações, garantindo a proteção das informações sigilosas e das informações 

pessoais. 

 No contexto de transparência e fiscalização o Exército Brasileiro instituiu as 

Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) que são Unidade Setorial 

Contábil e de Controle Interno, diretamente subordinada à Secretaria de Economia e 

Finanças (SEF), que tem por finalidade, realizar a contabilidade analítica das Unidades 

Gestoras sob a coordenação técnica da Diretoria de Contabilidade (D Cont), e 

desenvolver atividades de auditoria e fiscalização, sob a coordenação técnica do Centro 

de Controle Interno do Exército (CCIEx).(BRASIL, 2016) 

 Dentre as atribuições legais das ICFEx podem ser citadas as seguintes: 

acompanhar a contabilidade analítica das operações orçamentária, financeira e 
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patrimonial; examinar a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial praticados pelos Ordenadores de Despesas (OD); realizar a conformidade 

contábil; acompanhar a execução de contratos, convênios, acordos, ajustes ou similares; 

realizar as tomadas de contas dos OD e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos e, mediante determinação da SEF, outras medidas que se fizerem 

necessárias; executar os trabalhos de auditoria de acordo com o Plano Anual de 

Atividades de Auditoria (PAAA), aprovado pela SEF; certificar a adequação e a 

regularidade das contas dos OD; prestar assistência, orientação e apoio técnico aos OD 

e demais agentes da administração; e propor ao CCIEx, quando for julgado conveniente, 

sugestões relacionadas com o cumprimento das suas atividades de controle 

interno.(BRASIL, 2016) 

  O Exército Brasileiro como parte integrante do Ministério da Defesa cumpre 

fielmente o disposto na Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), que 

regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. 

Por isso, adota medidas no sentido de facilitar a consulta aos dados e documentos sob 

sua responsabilidade, contribuindo para a consolidação do regime democrático e para o 

fortalecimento das políticas de transparência pública. 

 A LAI é um importante instrumento de controle da gestão pública uma vez que o 

cidadão bem informado tem capacidade de participar, de modo efetivo, da tomada de 

decisões que os afeta. (MD, 2013) 

 A Lei nº 12.527 foi sancionada pelo Presidente da República em 18 de novembro 

de 2011, com o intuito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos 

às informações públicas. Seus dispositivos são aplicáveis aos três poderes da União, 

estados, Distrito Federal e municípios. Sendo que no âmbito do Ministério da Defesa, 

pode ser citado alguns dos atos que foram publicados para regulamentar a 

implementação da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011): 

- Portaria Normativa nº 1.235, de 11 de maio de 2012 que estabelece normas para 

o funcionamento e a tramitação de demandas do Sistema de Informações ao Cidadão no 

âmbito da administração central do Ministério da Defesa (SIC-MD), nos termos da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011. 
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- Portaria Normativa nº 2.975, de 24 de outubro de 2013 que Disciplina, no âmbito 

do Ministério da Defesa, os procedimentos de lavratura do Termo de Classificação de 

Informação (TCI), de classificação, desclassificação, reclassificação ou reavaliação da 

informação, de remessa de TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações 

(CMRI), de elaboração e atualização das listas das informações classificadas e 

desclassificadas, e dá outras providências.  

- Portaria Normativa nº 1.147/MD, de 8 de maio de 2014 que disciplina o processo 

de credenciamento de segurança de pessoas naturais, bem como de órgão e entidades 

públicas e privadas, como órgãos de registro e postos de controle, para o tratamento de 

informações classificadas, em qualquer grau de sigilo, no âmbito do Ministério da Defesa. 

Em consonância com os princípios basilares da Administração pública e tendo 

como referência a transparência no sentido de tornar público os atos administrativos, o 

Exército Brasileiro foi inserido ou mesmo desenvolveu algumas ferramentas de gestão, 

facilitando o controle e o acompanhamento interno e externo às Unidades Gestoras (UG). 

 

2.3 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 4 de maio de 2000 

completa o ciclo das principais mudanças institucionais promovidas pelo Governo Federal 

no campo das finanças públicas, sendo um instrumento de implementação da 

administração pública gerencial, no que tange à necessidade de redução e combate ao 

déficit público. A LRF constitui-se atualmente no principal instrumento regulador das 

contas públicas no Brasil e está apoiada em quatro eixos, quais sejam: planejamento, 

transparência, controle e responsabilização. (SACRAMENTO, PINHO, 2007) 

A Lei Complementar n º 101 (LRF), visa a regulamentar a Constituição Federal, na 

parte da Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo II estabelece as normas 

gerais de finanças públicas, sendo, antes de mais nada, elaborada para atender às 

expectativas da sociedade brasileira, na busca pela responsabilidade e pelo bom uso dos 

recursos públicos (DEBUS, 2019) 

 A LRF contempla a transparência da gestão fiscal, onde dedica o seu no Art. 48 

na seção I do capítulo IX: 
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“São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 

as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos” (BRASIL, 

2000) 

 

2.4 TRANSPARÊNCIA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A transparência é o melhor antídoto contra a corrupção, uma vez que ela é um 

importante mecanismo indutor para que os gestores públicos ajam com responsabilidade. 

(BRASIL, 2019) 

Uma gestão pública transparente permite à sociedade, com informações, 

colaborar no controle das ações de seus governantes, com intuito de checar se os 

recursos públicos estão sendo usados como deveriam. (BRASIL, 2019) 

Nesta seção passa-se a apresentar algumas das ferramentas de gestão que 

possibilitam ao Exército Brasileiro instrumentalizar a forma com que tem lidado com o 

acesso à informação e ao conceito de transparência, buscando com isso participar, 

acompanhar e fiscalizar a administração interna das diversas Unidades Gestoras. 

 

2.4.1 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DANO AO ERÁRIO ( SISADE) 

 

 O Sistema de Acompanhamento de Dano ao Erário (SISADE) foi criado em 

fevereiro de  

2013 e utilizado pela primeira vez no âmbito das Unidades vinculadas à 2ª ICFEx, sendo 

somente institucionalizado em 15 de setembro de 2015.  

Causar dano ao erário é o mesmo que dizer causar dano aos órgãos da 

administração pública, onde erário significa o tesouro público com todos seus recursos 

financeiros, tesouro e fazenda pública com todos os seus conjuntos de bens. 

(FERREIRA, 2010) 
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Como descreve Araújo (2017), o SISADE foi idealizado com o objetivo de oferecer 

ao Comando do Exército uma ferramenta de acompanhamento, em tempo real, dos 

processos de apuração de danos ao erário ocorridos dentro da Instituição, no que diz 

respeito ao esclarecimento dos fatos, à qualificação de responsáveis, à quantificação de 

valores e à reparação do prejuízo. Além disso, proporciona diversos tipos de consultas, 

geração de relatórios e gráficos, bem como a extração de informações gerenciais. O 

Sistema permite, ainda, a geração instantânea do Relatório de Acompanhamento das 

Apurações de Indícios de Irregularidades Administrativas (RAAIIA), que outrora serviu 

como única forma de controle por parte do CCIEx, das Inspetorias e das UG.  

 

2.4.2 SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS ( SCDP) 

 

Uma outra ferramenta, no âmbito do Exército Brasileiro, que busca seguir o 

princípio da transparência é o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). 

Onde as diárias e passagens são concedidas ao Agente Público para se deslocar a 

serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional, ou para 

o exterior, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com 

pousada, alimentação e locomoção urbana. (BRASIL, 2006)  

A implantação desse sistema tornou-se obrigatória pelos órgãos da administração 

pública federal direta, autárquica ou fundacional conforme regulado pelo Decreto nº 

6.258, de 19 de novembro de 2007. 

No âmbito do Comando do Exército a consolidação legal e a decisão do 

acolhimento do SCDP, decorre em síntese, no inevitável atendimento ao princípio da 

eficiência e da transparência, bem como a anuência ao interesse público com a 

minimização de falhas e/ou irregularidades, por conseguinte o dano ao erário. 

(MOURÃO, 2006). 

O sistema permite o fluxo eletrônico dos documentos, cuja tramitação e aprovação 

exigem a utilização de certificado digital. O SCDP está vinculado à observância da 

legislação correspondente. Além disso, permite a emissão de arquivos de informações 

referentes ao controle de diárias e passagens, solicitadas pelo Portal da Transparência 

do Governo Federal. (BRASIL, 2019) 
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Com isso o SCDP contribui para a diminuição de tempo das etapas do processo, 

proporcionando maior efetividade, melhoria no atendimento ao usuário e qualidade da 

prestação dos serviços públicos. Sendo composto por dois módulos, um para acesso 

pelos servidores da administração pública federal e outro para acesso pelas agências de 

turismo. (BRASIL, 2015). 

 

2.4.3 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  (SIAFI) 

 

Um outro sistema de gestão é o Sistema Integrado de Administração Financeira 

(SIAFI) que foi implantado em 1987 sendo o principal instrumento utilizado para registro, 

acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil do Governo Federal, cuja inovação trouxe para época a padronização de 

critérios e rotinas. 

Este sistema informatizado tem relevância fundamental para a transparência das 

contas governamentais, uma vez que atua como forte elemento da fiscalização e controle 

da administração pública, com ele foi possível obter informações contábeis de forma 

mais rápida e precisa. A utilização dos recursos do Tesouro Nacional tornou-se mais 

otimizada e a execução orçamentária possui instrumentos para ser realizada com 

transparência e respeito aos prazos, além da facilidade de recolhimento de impostos, 

taxas e apuração de irregularidades. (CURSOS, 2005) 

O SIAFI possibilita, ainda, a execução e programação financeiras do Governo 

Federal, da forma disposta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Uma vez publicada a LOA, 

observadas as normas de execução orçamentária e de programação financeira da União 

estabelecidas para o exercício e lançadas as informações orçamentárias, fornecidas pela 

Secretaria de Orçamento Federal, no SIAFI, gera-se automaticamente o documento Nota 

de Dotação – ND, que cria o crédito orçamentário. A partir daí, tem-se o início da 

execução orçamentária propriamente dita. 

O SIAFI é operacionalizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculada 

ao Ministério da Fazenda. Mantido desde 1987, conta com constantes atualizações para 

adequação às legislações, liberação de novas funcionalidades e a aplicação de novas 

tecnologias para facilitar a utilização do sistema pelos usuários. (BRASIL, 2019) 
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De acordo com o Site do Tesouro Nacional, os objetivos principais do SIAFI são: 

 

1 - Prover os Órgãos da Administração Pública de mecanismos adequados ao 

controle diário da execução orçamentária, financeira e contábil;  

2 - Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização 

dos recursos do Tesouro Nacional, através da unificação dos recursos de caixa 

do Governo Federal;  

3 - Permitir que a Contabilidade Aplicada à Administração Pública seja fonte 

segura e tempestiva de informações gerenciais para todos os níveis da 

Administração Pública;  

4 - Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo Federal;  

5 - Proporcionar a transparência dos gastos públicos. (BRASIL, 2009) 

 

2.4.4 SISTEMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS (Comprasnet ) 

 

O Comprasnet SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, 

instituído pelo art. 7º do Decreto nº1.094, de 23 de março de 1994, é o sistema 

informatizado de apoio às atividades operacionais do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

Sua finalidade é integrar os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica 

e fundacional. (BRASIL, 1994) 

O Comprasnet é o sistema onde são realizadas as operações das compras 

governamentais dos órgãos integrantes do SISG. Dentre as suas funcionalidades inclui-

se: divulgação e a realização das licitações; emissão de notas de empenho; registro dos 

contratos administrativos; catalogação de materiais e serviços e cadastro de 

fornecedores. O Comprasnet disponibiliza, também, a legislação vigente que regula o 

processo de serviços gerais e de contratação, além de diversas publicações relativas ao 

assunto. No Portal, os fornecedores podem ter acesso a diversos serviços, como o pedido 

de inscrição no cadastro de fornecedores do Governo Federal, a obtenção de editais, a 

participação em processos eletrônicos de aquisição de bens e contratação de serviços e 

vários outros. (BRASIL, 2019) 

Um dos objetivos almejados com o Comprasnet é aumentar a transparência da 

gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo 

utilizado e ajude a fiscalizar. Acredita-se que a transparência é o melhor antídoto contra 
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corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam 

com responsabilidade e permite que a sociedade, com informações, colabore com o 

controle das ações de seus governantes, no intuito de checar se os recursos públicos 

estão sendo usados como deveriam. (BRASIL, 2019) 

 

2.4.5 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO (SAG) 

 

 Conforme descreve Marcos Santos (2018), a 2ª ICFEx (São Paulo/SP) por meio 

do Maj Manfrini de Assis, desenvolveu em 2014 o Sistema de Acompanhamento da 

Gestão (SAG), o qual tem por finalidade facilitar os trabalhos de acompanhamento da 

execução dos recursos disponibilizados às Unidades Gestoras (UG) do Exército 

Brasileiro, de forma simples e intuitiva, sem a necessidade de conhecimentos contábeis 

e financeiros aprofundados. 

O SAG possibilitou o aperfeiçoamento do controle interno da gestão, por parte das 

Organizações Militares (OM)/UG, facilitando o acompanhamento e a fiscalização, 

principalmente sob a vertente preventiva; com isso, evita-se a ocorrência de 

impropriedades e irregularidades na execução financeira, contábil e patrimonial. Como 

pode ser observado, o intuito da utilização desse sistema é justamente atingir um grau 

de efetividade maior sob a ótica da prevenção, facilitando a antecipação às possíveis 

falhas. 

Isto posto, e conforme prescreve a Diretriz do Secretário de Economia e Finanças 

sobre o SAG, o Exército Brasileiro determinou a utilização do sistema em tela por parte 

de todas as UG, como forma de prover informações gerenciais sobre a gestão dos 

recursos utilizados pela Força Terrestre, bem como a prevenção de eventuais problemas. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Conforme salientou-se na introdução este artigo foi concebido mediante uma 

pesquisa que busca apresentar os principais Sistemas de Informação utilizados pelo 

Exército Brasileiro que auxiliam na transparência e acesso à informação. Este estudo se 

caracteriza quanto ao objetivo como descritivo sob uma abordagem qualitativa e lógica 
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indutiva. Como método de análise, foi adotada a pesquisa documental, focando em uma 

análise crítica e revisão de bibliografias de doutrinadores que esquadrinham os assuntos 

atinentes ao trabalho.  

 A pesquisa para este trabalho foi iniciada em maio de 2019 buscando 

compreender a abordagem de autores renomados, que tratavam os assuntos 

transparência e o acesso à informação. Em um segundo momento foi realizado consultas 

ao google acadêmico e em páginas da internet, no intuito de encontrar artigos científicos, 

monografias e informações relevantes, relacionadas com o presente trabalho, incluindo, 

assim, autores que apresentavam uma abordagem atual sobre o assunto. Com base no 

estudo inicial, como critério de busca utilizou-se de palavras com: acesso à informação, 

transparência, corrupção, responsabilidade fiscal, tecnologia da informação, era do 

conhecimento, fraude, eficiência, eficácia e efetividade. 

Em um terceiro momento trilhou-se em alcançar informações em páginas oficiais 

do Governo Federal, das Forças Armadas e do próprio Exército Brasileiro. Em um quarto 

momento o estudo focou-se em encontrar ferramentas da gestão administrativa no EB 

que poderiam instrumentalizar como esta Instituição lida com o acesso à informação e 

com conceitos como da transparência. 

  

4 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

  

 Após estudo dos dados obtidos neste trabalho, ressalta-se algumas ferramentas 

de gestão adotadas pelo Exército Brasileiro que, conforme definição de Carvalho Filho 

(2014), propiciaram um ganho em eficiência e efetividade, tomando por base 

principalmente o princípio fundamental da publicidade/transparência administrativa. 

 Ganho no sentido de tornar públicas as informações administrativas geridas pelo 

EB, tornando-as disponíveis para a fiscalização e auditagem por parte da sociedade 

brasileira. Ganho também para a gestão gerencial da Instituição, na medida que 

sistematiza e instrumentaliza procedimentos internos com base em normas e leis 

vigentes. 

 Diante disso, e conforme apresentado na tabela a seguir, é possível destacar cinco 

ferramentas que garantem a melhoria na qualidade de gestão para o EB: 
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Quadro 1 – resumo das ferramentas de gestão no EB 

 
Com base no estudo realizado de forma descritiva com sua pesquisa documental, 

acredita-se que foi possível constatar que o Exército Brasileiro tem buscado se adequar 

às leis e normas vigentes, mantendo-se atualizado às novas exigências de uma 

sociedade da informação e do conhecimento, cooperando assim com o desenvolvimento 

nacional (BRASIL, 2019).  

Sistema Descrição Sítio para acesso/consultas e 

transparência 

SISADE Acompanhamento dos processos de 

apuração de danos ao erário ocorridos 

dentro do Exército Brasileiro (ARAÚJO, 

2017) 

https://10.166.68.31/index.php 

acesso pela intranet do EB 

SCDP Proporciona aos agentes públicos a 

concessão, registro, acompanhamento, 

gestão e controle das diárias e passagens 

(MOURÃO, 2006). 

https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/ho

me.xhtml 

 

http://paineldeviagens.economia.gov.br 

SIAFI Permite ao Comando do Exército Brasileiro 

e suas Organizações Militares o registro, 

acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e 

contábil (BRASIL, 2009). 

https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public

/pages/security/login.jsf 

 

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-

br/siafi 

COMPRASNET Realiza as operações das compras 

governamentais por uma plataforma online 

(BRASIL, 2019). 

https://www.gov.br/compras/pt-

br/sistemas/comprasnet-siasg 

 

https://www.gov.br/compras/pt-

br/assuntos/consultas-1/capa-consulta 

SAG Acompanhamento da execução dos 

recursos disponibilizados às Unidades 

Gestoras no âmbito do Exército Brasileiro 

(SANTOS, 2018) 

http://sag.2icfex.eb.mil.br/sag2019/ 

acesso pela intranet do EB 

 Fonte: Próprio autor  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de uma sociedade participativa e inserida na era digital, a transparência na 

legislação brasileira é considerada um princípio da gestão fiscal responsável, ligado ao 

princípio constitucional da publicidade e inserido a partir da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

O Exército Brasileiro como uma instituição nacional permanente e regular, 

organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob limites legais, busca adequar-se 

as exigências de uma sociedade moderna inserindo ferramentas que atentam aos 

fundamentos da publicidade, efetividade e eficiência. 

Sendo que a eficiência, princípio inserido no rol do artigo 37 da Constituição 

Federal pela EC-19/98, consiste na adequada e racional utilização dos recursos públicos 

de modo mais econômico e vantajoso para o interesse público. E a efetividade, que afere 

em que medida os resultados de uma ação trazem benefícios à organização, 

estabelecendo a relação entre os resultados e os objetivos anteriormente definidos. 

Pode-se afirmar que o EB atendendo as demandas de uma sociedade moderna, 

buscou instrumentalizar algumas ferramentas que facilitam a sua gestão gerencial como 

o SISADE, SCDP, SIAFI, COMPRASNET e o SAG. Sendo oportuno destacar que esses 

sistemas possibilitaram o aperfeiçoamento do controle interno e externo da gestão, por 

parte do Comando do EB e de suas Organizações Militares, facilitando o 

acompanhamento e a fiscalização, principalmente sob a ótica da prevenção; com isso, 

aspira-se combater a ocorrência de impropriedades e irregularidades na execução 

financeira, contábil e patrimonial. 

 Este arquivo requer um maior aprofundamento no estudo dessas ferramentas no 

intuito de aproveitar melhor as informações nelas contidas e dar uma maior publicidade 

dos atos públicos nelas existentes. 
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