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Resumo
O Governo Federal utiliza, basicamente desde 1994, no âmbito da Administração

Pública Federal, Autárquica e Fundacional, o Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação (SISP) que busca dar maior celeridade nos atendimentos e nas
informações para seus funcionários e demais usuários dos diversos sistemas. Com a nova
reformulação do SISP, o Exército Brasileiro passou a estar inserido nesse contexto, sendo
necessário aliar essa nova ferramenta ao que já existe na organização. O objetivo principal
deste trabalho é o levantamento de questões prós e contras para a consolidação do novo
sistema de agendamentos na Seção de Inativos e Pensionistas visando a melhoria do
atendimento aos inativos e pensionistas no quesito serviços e informações.
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1 Introdução
A Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar (SSIP/1ª RM),

órgão do Exército Brasileiro, utiliza um sistema de atendimento chamado Sistema SIP. O
respectivo sistema é acessado via intranet pelos funcionários com a finalidade de
protocolarem os pedidos dos inativos e pensionistas e através da internet é acessado por esses
usuários a fim de acompanharem o andamento dos seus processos. Paralelo ao Sistema SIP
existia o Sistema de Agendamento que funcionava apenas em âmbito interno e servia para
agendamentos diversos, tudo isso com a necessidade do cliente estar presente para efetuar o
pedido. No ano de 2011 o Governo Federal reformulou o Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação – SISP. O Exército, procurando compartilhar o que
vem ocorrendo de mais atual no Governo Federal em termos de interoperabilidade,
atendimento ao cliente e informações prestadas, criou um novo Sistema, atualizado e capaz de
unificar o atendimento com o agendamento. O Sistema de Gestão de Atendimentos (SGA)
substituiu o antigo Sistema de Agendamento e a ideia é torná-lo numa potente ferramenta de
TI capaz de facilitar a vida dos funcionários e usuários. O objetivo principal deste trabalho é
verificar as dificuldades para efetivar a implantação do SGA na Seção de Serviço de Inativos
e Pensionistas do EB, a fim de esmiuçar as principais demandas que necessitam de apoio de
informática, buscando dar mais subsídios para essa análise e corroborar para a eficiência do
projeto.

O Exército Brasileiro, aproveitando um dos projetos do SISP na utilização máxima
dos recursos de TI, vislumbrou a implantação do SGA que faz parte de um projeto piloto
englobando mais dois módulos: o SIPWEB, integrado à base de dados corporativa do
Exército, que visa dar maior agilidade aos processos de inativos e pensionistas, evitando a
tramitação física; e o PAPIRO, destinado à captura, à organização, ao armazenamento e ao
acesso de documentos que compõem as unidades de arquivamento (PIPEX, 2016). Na visão
que os clientes têm de atendimento, provavelmente essa novidade acarretará numa maior
burocratização para o usuário final obter as informações. Primeiramente se deve utilizar a
internet na residência ou outro local para posteriormente agendar uma visita ao posto de
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atendimento e só assim dar entrada no pedido; isso é preocupante porque a maioria dos
usuários são pessoas idosas que têm enorme dificuldade para utilizar os serviços de
informática. Com o sistema SIP em vigor, a pessoa se dirige ao posto de atendimento e
protocola o seu pedido. A vantagem do SGA é que o cliente no ato do pré-agendamento
tomará conhecimento de todos os documentos que precisa levar ao posto e a pessoa é
obrigada a estar agendada para comparecer no posto de atendimento, fato que evita o excesso
de pessoas na repartição e atraso nos atendimentos. No antigo sistema de agendamento a
pessoa ia até o local de atendimento muitas vezes despreparada e tinha que retornar devido à
falta de alguns documentos, isso contribuía para uma grande demanda que recebia um
atendimento precário. No entanto, os inativos e pensionistas que frequentam diariamente os
postos de atendimento (Centro, Copacabana, Barra da Tijuca e Realengo) ao se depararem
com uma aparente agilidade na resolução das suas necessidades certamente se sentirão mais
valorizados e isto ajudará na implantação e na migração das informações existentes no antigo
sistema para o tal projeto piloto. A comunicação entre o usuário e a instituição urge de tempo
de resposta e as soluções para questões que envolvam os benefícios das pessoas não podem
ficar a mercê de processos descontinuados, logo, o usuário vê que um atendimento eficaz
pode ajudar em ensejar soluções rápidas. Portanto, trata-se de um assunto que atrelado ao
SISP é muito atual no Exército.

2 Apresentação do Caso
O Exército Brasileiro (EB) tem como marco de criação a Batalha dos Guararapes,

ocorrida em 1648, contra os invasores holandeses. É uma das três forças armadas que
compõem o Ministério da Defesa, junto com a Marinha e a Aeronáutica. Seus pilares básicos
são a hierarquia e disciplina e tem como missão constitucional a defesa da pátria:

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (CN, 1988, p.26)

Atualmente o EB possui um efetivo ativo de militares em torno de 240.000 (dados
atualizados até dezembro de 2012), um efetivo de inativos, pensionistas militares e anistiados
políticos em torno de 205.571 pessoas, sendo que a 1ª Região Militar, sediada no Rio de
Janeiro é a que apresenta o maior contingente do país, 65.770 pessoas (DCIPAS, 2013).

A Força Terrestre divide o território nacional em oito Comandos Militares de Área
sendo essas áreas distribuídas em doze Regiões Militares (RM). Além de possuir o maior
efetivo em relação às demais, a 1ª Região Militar tem elementos vinculados em todas as RM,
ou seja, ocorre muitas vezes do militar falecido instituidor do benefício residir em um local
adverso do beneficiário da pensão. De acordo com a Portaria nº 544, de 29 de agosto de 2011,
do Comandante do Exército, essa peculiaridade acarreta um enorme volume de encargos para
a 1ª Região Militar e expõe por demais as suas fragilidades. Portanto, essa foi a principal
justificativa para a 1ª RM ter sido a área elegida para implantação do projeto piloto.

A Diretoria de Inativos e Pensionistas (DIP) do Exército foi criada pelo Decreto nº
68.277, de 19 de fevereiro de 1971, documento que reorganizou o Departamento Geral de
Pessoal do extinto Ministério do Exército, onde foi restabelecida a Diretoria do Serviço
Militar (DSM). A criação da DIP ocorreu pela transformação da Subdiretoria da Reserva,



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO

órgão que fez parte por muito tempo da estrutura da DSM, ou seja, os assuntos sobre serviço
militar e a reserva sempre estabeleceram um vínculo.

A reserva remunerada nas forças armadas representa o término de um ciclo de serviço
para os militares, porém não representa a total inatividade, pois o militar ainda poderá ser
mobilizado em eventuais situações, como por exemplo, uma guerra. Apenas com a reforma,
que pode advir por idade limite de permanência na reserva ou em casos de incapacidade física
é que o militar deveria ser considerado plenamente inativo.

Os pensionistas militares (não estão sendo consideradas neste trabalho as pensionistas
civis e funcionários civis do Exército regidas pela Lei 8.112/90) pertencem a um universo
muito grande que engloba os próprios militares ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial e as
suas esposas e filhos inválidos, só esse conjunto traz um grande desconforto para a Força
Terrestre, pois os entendimentos sobre direitos extensivos principalmente às filhas muitas
vezes são questionados judicialmente.

Para completar esse universo se juntam os pensionistas regidos pela Lei 3765/60, um
conjunto bem maior porque se tem, além de esposas, as filhas de qualquer condição. No ano
2000 houve uma reestruturação na Lei de Pensões Militares com a edição da Medida
Provisória 2131/00, reeditada pela Medida Provisória 2215/01. Esta MP extinguiu muitos
direitos dos militares, inclusive limitou o direito à pensão militar para a filha maior de 24
anos. Com todas essas complexidades, ter um sistema abrangente e capaz de atender toda essa
demanda bem diversificada poderia ser considerado impossível, mas não há motivo para
esmorecer e de acordo com Goleman (2008, p.3 apud PEREIRA, 2011, p.16):

Os melhores homens de negócios sabem do que precisam e usam seu
conhecimento com segurança. Quando não conhecem determinada
especialidade, percebem que precisam de tal conhecimento e sabem onde
encontrá-lo.

Os vultos do passado são de extrema importância para a história da Força Terrestre,
respeito e dignidade com aqueles que cumpriram seu dever quando estavam no serviço ativo,
é o mínimo que se pode esperar de um grande órgão público.

A DIP foi reestruturada e transformada na Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e
Assistência Social (DCIPAS) que tem como missão “Planejar, orientar, coordenar, controlar e
supervisionar as atividades relacionadas aos Serviços de Administração de Inativos e
Pensionistas, de Gestão do Pessoal Civil e da Assistência Social do Exército.” (DCIPAS,
2016). A DCIPAS implementou no ano de 2011, o Programa de Inativos e Pensionistas do
Exército (PIPEx) cujo objetivo é a busca de modernidade e a melhoria dos serviços prestados
ao pessoal inativo e pensionista.

No mesmo ano que o Governo Federal facultou a participação no SISP apenas às
empresas públicas e às sociedades de economia mista, o Exército criou o PIPEx a fim de ter
um projeto adequado àquele sistema. Para o EB, tem-se como visão de futuro, tornar o PIPEx
um programa que integrará os mais importantes sistemas do Exército na questão relativa aos
inativos e pensionistas, tais como sistema de saúde e sistema de pagamento. Inicialmente a
instituição está na 1ª fase da implantação tendo como projeto piloto a 1ª Região Militar, com
sede no Rio de Janeiro e a DCIPAS, com sede em Brasília, conforme a figura 1, que apresenta
o organograma do PIPEx:
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Figura 1 - Programa de Inativos e Pensionistas do Exército (PIPEx)

Fonte: Página da DCIPAS na internet.1

Inúmeras questões precisam ser debatidas, como a arquitetura de TI, o uso de
softwares livres, o treinamento dos atendentes, a eficácia da internet, a segurança das
informações, painéis de controle, entre outras situações que podem ser visualizadas no
diagrama de causa e efeito. Utilizando o Diagrama de Ishikawa, contido na figura 2, é
possível observar com mais clareza as causas que dificultam a implantação do Sistema de
Gestão de Atendimento na 1ª Região Militar em relação aos materiais, aos métodos, à mão de
obra, às máquinas ou aos equipamentos e ao meio ambiente e com isso identificar melhor o
efeito ou o problema, tal qual sejam os impactos da criação e implantação do SGA na Seção
do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar.

É necessário criar soluções, com um Sistema vasto e amplo. A 1ª Região Militar
precisa implementar seu plano de gestão e promover o alinhamento do seu Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) com seu Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI), mitigando ao máximo as dificuldades apresentadas em relação à
estrutura, aos processos e aos procedimentos, a fim de informar ao Escalão Superior os
escopos que ainda venham a precisar de consultoria e suporte operacional.

Figura 2 - Empecilhos à consolidação do SGA na 1ª Região Militar
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1Disponível em: <http://dcipas.dgp.eb.mil.br/index.php/pipex>. Acesso em: 12 de março de 2016.
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Como o SGA já está numa fase bem avançada, será necessário rever todas essas
causas apresentadas no Diagrama de Ishikawa e propor soluções reais. Muitos assuntos estão
restritos à intranet da 1ª Região Militar, tanto que o setor de informática, através da
comunidade criada para acolher dúvidas deste sistema, possui uma enorme quantidade de
problemas para sanear no que diz respeito à estrutura do sistema.

3 Referencial Teórico
Nesta seção serão tratados assuntos relativos ao planejamento estratégico visto na

Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social no âmbito do Exército
Brasileiro, bem como questões que remetam à Administração Estratégica, à Tecnologia da
Informação, à Gestão de Atendimentos e à Eficiência na Administração Pública.

3.1 Administração Estratégica
Quando se fala em planejamento estratégico, administração ou gestão estratégica nota-

se uma enorme controvérsia entre muitos autores, mas desde tempos remotos o planejamento
estratégico esteve presente aplicado às organizações. O importante é perceber que toda
instituição, seja pública ou privada, necessita desenvolver um excelente processo de
planejamento estratégico para manter-se à frente do seu tempo.

Segundo dados do Ministério do Planejamento relativos à aplicação de vários
formulários de autodiagnósticos no ano de 2009, dos órgãos públicos que responderam o
documento referente à utilização dos instrumentos de planejamento de TI, constatou-se que
8% utilizavam o Planejamento Estratégico de TI (PETI) contra 47% que faziam uso do Plano
Diretor de TI (PDTI) (CEPIK; CANABARRO, 2014). O art. 4º da Instrução Normativa nº 4,
de 12 de novembro de 2010 estabelece:

Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas
de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento
estratégico do órgão ou entidade.
Parágrafo único. Inexistindo o planejamento estratégico formalmente documentado,

será utilizado o documento existente no órgão ou entidade, a exemplo do Plano
Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no PDTI a ausência do
planejamento estratégico do órgão ou entidade e indicando os documentos
utilizados.

Para tanto, o Exército precisa executar seu Plano de Gestão Institucional, promovendo
o alinhamento do seu Planejamento Estratégico com seu Plano Diretor, caso contrário corre o
risco de não poder contratar soluções de TI, através do Poder Executivo Federal. Pereira
(2011) afirma que planejamento é diferente de improviso, portanto ao se elaborar um plano
para implantar um grande sistema para um órgão público como o Exército Brasileiro é
necessário criá-lo com cautela, predição e, se possível, com envolvimento de todos,
funcionários civis e militares, e usuários inativos e pensionistas. Não pode existir espaço para
improvisos, mas sim algo bem planejado, pois já ocorrem inúmeras situações que atrapalham
o bom andamento do serviço, fruto de ações mal elaboradas no passado e que refletem ainda
hoje.

Ainda de acordo com Pereira (2011) são várias as vantagens e as desvantagens ao
realizar-se o planejamento estratégico, onde há que se destacar de positivo o aproveitamento
de tempo e recursos para suprir a enorme demanda que é o universo de inativos e
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pensionistas; e negativamente não tem como evitar a resistência interna e o pensamento
retrógrado. A fim de aprimorar a governança em TI faz-se necessário a divulgação das metas
estabelecidas, dos sistemas de avaliação de desempenho com seus painéis de indicadores que
possam ajudar a verificar o grau de implementação da estratégia de TI.

Não tem como negar que a Força Terrestre possui uma grande aceitação popular, mas
existe também um determinado grau de inconformismo do seu público interno,
principalmente quando não veem os seus pedidos contemplados tempestivamente. Nesse
aspecto, para os autores Cepik e Canabarro (2014) a governança na era digital não se trata
apenas de escolha das administrações públicas contemporâneas, mas a crescente utilização e
conhecimento das tecnologias de informação por parte dos cidadãos corroboram para
aumentar a atuação sinérgica entre Estado e a sociedade civil.

Apesar de ser menos relevante criar-se vantagem competitiva, não menos será pular
etapas do planejamento estratégico. Portanto, os momentos de diagnóstico estratégico,
planejamento propriamente dito e implantação, acompanhamento e controle precisam ser
detalhados ponto a ponto, bem como no momento do planejamento propriamente dito
expressar a declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso e a matriz Forças,
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA) ou análise Strenghts, Weaknesses,
Opportunities e Threats (SWOT).

3.2 Gestão de Atendimento
O atendimento ao cliente no âmbito do serviço público, segundo Cunha (2010),

ganhou maiores contornos democráticos com a Constituição de 1988, aliada a novas
ferramentas de gestão em que se pode ver uma sociedade organizada e estimulada a buscar
seus direitos previstos na Lei, impulsionando com isso o cumprimento dos serviços prestados
com maior qualidade. A autora salienta a modificação ocorrida na CN/1988 com a entrada em
vigor da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, que introduziu novas práticas
gerenciais na Administração Pública.

A evolução da gestão pública brasileira passou por três momentos: administração
patrimonialista, burocrática e gerencial. Silva (2013) apresenta a evolução desses três modelos
de administração, comentando também o Plano Diretor de Reforma do Estado, ocorrido em
1995. Nota-se uma enorme tendência de customizar os serviços públicos com vistas à redução
de custos, descentralização, criação de agências reguladoras, entre outros.

O Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública foi implementado
pelo então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) na gestão do
ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. É considerado o principal instrumento de aplicação do
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.

A Reforma do Estado, de uma forma geral, e o Programa da Qualidade e
Participação, de uma forma particular, têm sido orientados pela decisão estratégica
da Opção pelo Cliente-Cidadão, decisão esta que servirá de princípio geral e
inegociável para a condução de todas as demais decisões e ações relativas à busca da
excelência na Administração Pública. (Cadernos MARE da reforma do estado, c.4,
1997, p. 15)

Cepik e Canabarro (2014) fazem um paralelo entre os diferentes modelos de
tratamento da TI no setor público e os processos de reforma do aparelho do Estado ao longo
do século XX. Os autores destacam o modelo descentralizado de Gestão dos Recursos de
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Informação da era do microcomputador em alinhamento com as reformas gerencialistas do
New Public Management (NPM) que focava a eficiência administrativa, mas não visava às
aquisições de TI. Já com a Gestão do Conhecimento (GC) na era da internet foi proporcionada
a ampliação dos objetivos de TI no setor público, caminhando para a inserção de novos atores
na chamada Administração Pública Societal, onde a ênfase é dada às ações de colaboração,
compartilhamento e consultoria.

Albuquerque (2011) explica a importância da externalização do conhecimento, ou
seja, a transformação do conhecimento tácito em explícito, tarefa árdua caracterizada por um
processo de transcrição do conhecimento intangível em palpável. Nesse contexto vale
ressaltar a importância da TI inserida no capital intelectual de um órgão público ou privado,
congregando o capital humano, o capital estrutural (inserido aqui o capital do cliente/cidadão)
e o capital organizacional.

Atualmente a governança em TI criou um novo quadro na Administração Pública
Brasileira com a disseminação e incorporação das diversas Tecnologias de Informação e
Comunicação. Trata-se da Governança da Era Digital que segundo os autores Cepik e
Canabarro (2014) essas TICs são capazes de aumentarem e efetivarem as possibilidades de
governança ampla, a fim de proverem bens e serviços de qualidade para os cidadãos.

3.3 Eficiência
O princípio da eficiência foi colocado explicitamente no rol dos princípios

constitucionais da Administração Pública através da Emenda Constitucional nº 19/98. Para
Flesch (2015), prestar serviços adequados ao cidadão não é caso de capricho, mas sim uma
obrigação, principalmente quando se trata de acompanhar as novas tendências de melhores
serviços e produtos. O direito dos usuários em relação à prestação dos serviços públicos está
previsto no art. 175 da CN/88. De acordo com Morais (2008):

Eficiência é a capacidade de aptidão para obter um determinado efeito, força,
eficácia, proveniente do latim efficientia. Para o conceituado Dicionário Aurélio, o
termo eficiência significa ação, força virtude de produzir um efeito, eficácia. Já o
vocábulo eficácia designa aquilo que produz o efeito desejado. (p.191)

Para Morais (2008) ser eficiente pressupõe a realização das suas atribuições com
máxima presteza, tanto qualitativa quanto quantitativamente, visando principalmente a
aplicação de recursos orçamentários conseguidos através de despesas correntes, a fim de criar
programas de qualidade e com isso dar prosseguimento à racionalização, modernização e
reaparelhamento do serviço público.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 ainda pode-se observar um apelo para
questões burocráticas, mesmo com o avanço em questões sociais e individuais, o país
permaneceu enraizado na administração burocrática. Castro (2006) alerta para a criação do
regime jurídico único que na prática nivelou diversas carreiras aparentemente diferentes, no
entanto manteve benefícios como manutenção de aposentadoria integral e estabilidade na
carreira para empregados celetistas que passaram a estatutários.

A reforma do aparelho do Estado deflagrada em 1995 contribuiu para a instalação da
administração gerencial no país, bem como para consolidar o princípio da eficiência onde se
pode comprovar serem os meios mais importantes que a finalidade em si. Neste caso existe a
necessidade de se privilegiar os recursos internos, e ao utilizar os insumos da melhor maneira
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a fim de alcançar seu objetivo, o administrador está sendo eficiente. Entretanto, ainda faltava
incluir, nos arcabouços do princípio da eficiência, os recursos da TI.

A fim de aumentar a eficiência no setor público surgiu, no ano 2000, o conceito de
governo eletrônico ou e-goverment (e-Gov). A governança na Era Digital contribui para criar
novas formas de relacionamento entre a Administração Pública e a sociedade na prestação de
serviços sem a necessidade de presença física. Segundo Albuquerque (2011), o Departamento
de Governo Eletrônico utiliza atualmente sete linhas de ação: e-MAG, e-PING, Gestão de
Domínios, Guia Livre, ONID, Indicadores e métricas para e-serviços e MPS.BR

Há que se destacar os Padrões de Interoperabilidade em Governo Eletrônico (e-Ping)
que tem como premissas melhorar os serviços públicos para o cidadão e aumentar a
participação social, possibilitando padrões de integração para os sistemas de governo e com
isso facilitar a interação do governo com a sociedade, promovendo maior transparência e
controle social (EGD, 2017).

4 Plano de Ação
O Exército Brasileiro no decorrer dos últimos anos tem tratado a questão do

planejamento da qualidade em produtos e serviços com bastante seriedade. Seja no
aperfeiçoamento de seus recursos humanos ou na própria implementação de materiais
condizentes à sua área de atuação.

Para pôr em prática o seu plano de ação e tornar perceptível para o escalão superior,
através do seu poder estratégico, não há ferramentas melhores que possam fornecer a visão
que o usuário tem da Força Terrestre do que a pesquisa de satisfação e o sistema de ouvidoria.
De acordo com o referencial teórico e através da ferramenta 5W1H, contida na figura 3, é
possível destacar as condições que o EB precisa para implementar e obter o sucesso esperado
do seu Sistema de Gestão de Atendimentos.

Figura 3 – Implementação do SGA através da Ferramenta 5W1H
(continua)

What? (O que?)
Unificar o sistema de agendamentos e atendimentos utilizados por inativos e
pensionistas militares

Why? (Por
que?)

Para facilitar a interação entre governo e sociedade, segundo os padrões de
interoperabilidade do Governo Federal (e-Ping)

Where? (Onde?) Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas no âmbito do EB

Who? (Quem?)
DCIPAS e 1ª RM (como projeto piloto) num primeiro momento, difundindo para
os demais Comandos Militares de Área ao longo dos anos

When?
(Quando?)

Ago/2011 aos dias atuais

How? (Como?)

Aprimorar os recursos humanos de TI, contratando servidores capacitados e em
número suficiente para gerir e planejar às contratações das TICs

Estimular o desenvolvimento do capital cliente/cidadão, ampliando os canais de
comunicação para os usuários: ministrar palestras nos Postos de
Atendimentos, promover minicursos à distância, orientar os militares
ativos quanto à questão dos direitos e deveres na reserva remunerada e a
importância de disseminar essas informações entre seus familiares



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO

Figura 3 – Implementação do SGA através da Ferramenta 5W1H
(conclusão)

How? (Como?)

Criar painéis de diagnósticos com indicadores de desempenho, a fim de
promoverem a transparência e eficiência do sistema

Capacitar profissionais para atuarem na área de TI, com oferta de cursos e
treinamentos contínuos, bem como estimular a ascensão na carreira

Executar o Plano Estratégico de TI (PETI) alinhado ao Plano Diretor de TI
(PDTI) em consonância às normas e as diretrizes do Governo Federal

Fonte: Elaborado pelo autor.

O site sga.eb.mil.br (figura 4) pode ser aprimorado e ir além do agendamento, ou seja,
nesse espaço de contato com os usuários o EB precisa inserir avisos para despertar o interesse
do público externo em compartilhar conhecimentos, criar as Frequently Asked Questions
(FAQs) para eixos temáticos, comunidades virtuais, legislação básica, entre outros. Hoje o
que se vê é um site com um layout muito mecânico e nota-se a necessidade de um
conhecimento prévio sobre a lei de remuneração dos militares para compreender o sistema de
uma maneira geral.

Figura 4 - Sistema de Gestão de Agendamento

Fonte: http://sga.eb.mil.br/2

5 Conclusão
A principal contribuição deste trabalho é mostrar quão dificultoso é inovar na área de

recursos humanos ao se tentar buscar soluções para problemas tão recorrentes, mas que de
tempos em tempos apresentam nuances em diversos pontos. O embasamento teórico utilizado
reforçou a importância da pesquisa de opinião e a oferta de um serviço de ouvidoria mais
consistente para a Força Terrestre no âmbito do atendimento aos inativos e pensionistas. A

2 Disponível em: <sga.eb.mil.br/>.  Acesso em: 01 de setembro de 2017

http://sga.eb.mil.br/2
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proximidade com os usuários externos é premente, não se pode dizer ser um mal necessário,
mas se torna importante quando se analisa do outro lado, a chamada “ponta da linha”, ou seja,
todos gostam de obter serviços de informações que apresentem soluções rápidas e precisas. A
externalização da Gestão do Conhecimento citada por Albuquerque (2011) ajuda a melhor
compreensão desse tópico, haja vista os inativos e pensionistas fazerem parte do capital
estrutural do EB. Por isso a visão do cliente conta muito, não há como descartar seus anseios
e não valorizar as suas críticas. O serviço quando é prestado com eficiência quebra
paradigmas do desserviço, pois se elimina a receita aparente do comodismo que diversas
vezes é aplicada e norteia o serviço público de um modo geral, isso ajuda na sustentação
persistente pelo aprimoramento constante.

A Governança da Era Digital busca a maior democratização dos serviços públicos.
Dessa maneira, quanto maior for a oferta de serviços vinculados às TIC para a família militar,
mais se garantirá no âmbito do Exército os padrões de interoperabilidade propostos para o
setor público pelo Departamento de Governo Eletrônico.
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