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Resumo 
A Administração Pública do Brasil ao longo dos anos criou modelos para controlar desvios de 
dinheiro, trazer transparência para população e aperfeiçoar os investimentos dos recursos 
públicos algo que no papel deveria fluir em benefícios e realmente é fundamental em uma 
sociedade democrática, trouxe alguns problemas, como a burocratização que tornou  
atividades importantes em certos pontos ineficientes. O objetivo do artigo cientifica será 
mostrar exemplos de problemas com suas respectivas soluções de modo a melhorar a 
eficiência administrativa no Exército Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Administração Pública, burocratização e Exército. 
 
1 – Introdução  

A Administração Pública brasileira evidenciou ao longo dos anos diversos modelos de 
gerenciamento e com isso buscou torná-la mais eficaz e eficiente para a sociedade. No início 
com a chegada da família real o modelo adotado foi o patrimonialista com características, 
como o nepotismo, há não diferenciação entre o patrimônio público e privado e uma 
burocracia fundamentada nas relações sociais, porém não se pode olhar para a burocracia 
como algo ruim por que ele traz pontos positivos, como a meritocracia e a avaliação de 
desempenho. 

Na década de 30 tivemos a primeira reforma burocrática no governo de Getúlio 
Vargas, mas ainda muito distante da visão atual, o nepotismo era marcante, influenciando nas 
decisões dos altos escalões. A partir de o governo militar, surgiu o decreto 200/1967 com 
diversas mudanças que são vistas até hoje: implantação de princípios, a descentralização da 
administração pública e mais avanços no sistema de mérito criando os planos de carreira, 
porém o programa não foi elaborado até final pelo fato da saída dos militares do governo. 

Pelo fato de o país ter passado por governos mais autoritários a administração se 
tornou muito travada algo que só teve aparições de mudanças no final da década de 70 com o 
Programa Nacional De Desburocratização (PrND), programa este que buscava a simplificação 
de procedimentos algo perseguido até hoje, a eliminação de informações consideradas 
desnecessárias dando fim a arquivos gigantes de documentos que não teriam mais utilidades, 
privatizações para melhorar alguns serviços públicos entre outras ações. 

Com a chegada da atual constituição a administração demorou a tomar rumos de 
administração gerencial que é aquela voltada para eficiência. Este princípio será de extrema 
importância neste trabalho, pois diante dos fatos narrados em diferentes épocas com modelos 
de governos diferente, o interesse maior para satisfazer à população parece um campo ainda a 
ser explorado, sobretudo na perspectiva interna das organizações públicas. Até mesmo porque 
a burocracia nem sempre figura uma sistemática negativa para o funcionamento das 
instituições, mas pode significar, em muitos sentidos, uma limitação na agilidade, eficiência e 
satisfação na prestação de serviços das organizações públicas do país. 
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Este artigo científico traz uma exposição acerca da burocracia da Administração 
Pública no Exército Brasileiro com o objetivo de identificar os fatores que possam estar 
contribuindo para a ocorrência deste fenômeno na instituição. Para tanto, serão abordadas as 
visões dos militares que trabalham nos setores administrativos e daqueles que desempenham 
funções operacionais a respeito da burocracia existente em suas atividades, utilizando-se da 
pesquisa quantitativa e qualitativa, com coleta de dados viabilizada por um questionário 
estruturado. Levando-se em consideração que a burocracia na instituição militar, assim como 
em todas as organizações, se faz necessária dentro dos princípios da administração pública, a 
análise dos dados buscou entender como o fenômeno da burocratização está relacionada a três 
questões que se entendem pertinentes para os modelos de gestão contemporâneos: (i) a 
valorização da qualidade de vida do o militar; (ii) a tecnologia empregada no trabalho e (iii) a 
possibilidade de descentralização das atividades. 

 Por fim, este artigo científico pretende contribuir para uma reflexão sobre a  
burocratização no sistema administrativo do  Exército Brasileiro, com o intuito de sugestionar 
possíveis melhorias nos processos gerenciais da instituição partindo, sobretudo, dos 
referenciais teóricos a serem discutidos a seguir.  

 
2 – Revisão Bibliográfica  

A administração pública seja através da Administração Direta ou Indireta, deve estar 
baseada nos seus princípios norteadores, para atender as demandas da sociedade, buscando a 
eficiência na prestação do serviço. Após diversos estudos realizados para ampliar o 
entendimento sobre a administração pública alguns pontos de vista são apresentados.  

 
 O Art. 37 da Constituição Federal de 1988, estabelece que: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Brasil, 
Constituição, 1988, p. 24). 
 
 

Em sentido amplo a Administração Pública, para Di Pietro : 
 

A Administração Pública, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos 
governamentais, supremos, constitucionais (Governo), aos quais incube traçar os 
planos de ação, dirigir, comandar, como também os órgãos administrativos, 
subordinados, dependentes (Administração Pública, em sentido estrito), aos quais 
incube executar os planos governamentais; ainda em sentido amplo, porém 
objetivamente considerada, a Administração Pública compreende a função política, 
que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa, que as executa (DI 
PIETRO, 2003, p. 54).  

 
Para Hely Lopes Meirelles, a Administração Pública em sentido formal:  

 
Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para 
consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções 
necessárias aos servidores públicos em geral; em acepção operacional, é o 
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desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado 
ou por ele assumidos em benefício da coletividade (MEIRELLES, 2009. p. 65). 

 

O autor Chiavenato nos citou alguns demais princípios científicos para nortear a 
atuação da administração, como exemplo os princípios: planejamento, preparo, execução e 
controle. 

 
A preocupação de racionalizar, padronizar e prescrever normas de conduta ao 
administrador levou os engenheiros da Administração Científica a pensar que tais 
princípios pudessem ser aplicados a todas as situações possíveis. Um princípio é 
uma afirmação válida para uma determinada situação; é uma previsão antecipada do 
que deverá ser feito quando ocorrer àquela situação. Dentre a profusão de princípios 
defendidos pelos autores da Administração Científica (CHIAVENATO,2004  
.p.64.). 

 
Assim também segue a gestão pública no Exército Brasileiro, tendo como base os 

princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. O princípio da legalidade nos remete a uma administração pautada em regras só 
pode ser feito aquilo que a lei permite como forma de padronizar a atuação do servidor 
público e não criar discrepâncias enormes na prestação do serviço público, a impessoalidade 
deve visar sempre o interesse público, nunca outra vontade deve prevalecer mesmo que 
disfarçada de uma boa intenção, a moralidade completa o que foi dito anteriormente esse 
princípio mostra que o serviço deve ser prestado com boa fé, ética e honestidade, a 
publicidade é o que da transparência ao serviço público, em regra, o que é importante para a 
população deve ser público com algumas exceções, e por ultimo, sobretudo, o da eficiência 
dos recursos destinados à instituição, que devem ser buscados para se cumprir o objetivo com 
a menor quantidade de recursos e com o máximo de qualidade.  
 

2.1 – A desburocratização do Brasil.  
 De acordo com Ives Gandra (2016), foram criados mecanismos para maior controle do 
dos poderes executivo, judiciário e legislativos, para controlar os passos do cidadão, tornando-
o dependente de um direito administrativo confuso, delimitando o acesso de seus direitos e 
garantias constitucionais. 

Para Hely Lopes Meirelles (2002, p. 38), “o conceito de Direito Administrativo (...) 
sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e 
as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados 
pelo Estado”. 
 Devido ao excesso de burocracia , alguns agentes da Administração Pública utilizam-
se do poder adquirido pelo cargo ou função para oferecer vantagens indevidas a fim de 
acelerar os processos administrativos da burocracia pública, para certos cidadãos que lhe 
oferecem algum tipo de vantagem. 
 Em 2016, foi criada pelo Senado a Comissão de Juristas da Desburocratização que 
apresentou a PEC 57/2016, conhecida como “PEC da Desburocratização”, com 56 artigos que 
buscam facilitar os processos administrativos para os cidadãos e resguardar o poder público e 
seus meios de controle essenciais. 
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Relator do texto da PEC 57/2016, o Senador José Maranhão frisa que a PEC 
"representa um enorme avanço no sentido da desburocratização do Estado ao criar 
mecanismos que fortalecem o pacto federativo , bem como o processo administrativo 
tributário", segundo o Portal da Lei Geral, assim os direitos dos cidadãos poderiam ser 
exercidos com maior eficiência. 
 
2.2 – Processo de Racionalização Administrativa no Exército Brasileiro. 
 Em 17 de dezembro de 2014, foi aprovada a Diretriz de Racionalização 
Administrativa do Exército Brasileiro, por meio da Portaria Nº 295-EME, com a finalidade de 
estabelecer as orientações necessárias para a elaboração, implantação e acompanhamento da 
execução do Plano de Racionalização Administrativa do Exército Brasileiro; e com o objetivo 
de implantar a inovação nos sistemas do Exército, e de estabelecer a Sistemática de 
Racionalização Administrativa. 
 No Exército, a gestão dos processos administrativos baseia-se na busca da eficiência, 
eficácia e efetividade. De acordo com a Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014: 
 

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 (BRASIL. 
Portaria nº 295-EME, de 17 de dezembro de 2014). 

 

A implantação do Plano de Racionalização Administrativa será direcionada a unir 
esforços e objetivos para alcançar o atendimento macro das estratégias da instituição. A 
inovação, a capacitação profissional e a implantação de meio de tecnologia da informação e 
comunicações são utilizadas com soluções inovadoras com o foco da efetividade da gestão 
dos recursos públicos. Fazendo com que esses recursos de posse do Exército, sejam 
utilizados da melhor maneira possível, voltando a Racionalização Administrativa para a 
desburocratização dos processos. Assim possibilitando o adequado cumprimento da missão 
constitucional do Exército Brasileiro. O Art. 142 da Constituição Federal de 1988, 
estabelece que: 

 
Art. 142. 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 (Brasil, Constituição, 1988, p. 
76). 
 

3 – Metodologia  
A metodologia adotada foi a da pesquisa qualitativa, utilizando-se como ferramenta 

para coleta de dados a aplicação de questionários estruturados, que teve como público-alvo 
militares da ativa, considerando-se homens e mulheres, de todas as idades, que desempenham 
funções nos setores administrativo e operacional.  
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A pesquisa teve como objetivo coletar informações pessoais dos militares a respeito do 
que consideram burocratizar seus cotidianos laborais e se esses perceberam mudanças na 
organização ao longo do tempo. O corpus da pesquisa foi composto de maneira aleatória, 
dentro do perfil almejado de pessoas (Labes, 1998), visando diversificar o padrão de respostas 
conforme as diferentes graduações e postos de trabalho.  

Utilizou-se, para tanto, a plataforma online Google Forms, ou “Formulários Google” 
para facilitar o maior acesso de usuários aptos a participarem da pesquisa. 

No total, foram consideradas 238 respostas válidas, obtidas durante  o mês de outubro 
de 2018, a partir das quais tanto militares da área administrativa quanto da área operacional 
contribuíram voluntariamente para este estudo. 
 
 4 – Resultados e discussões  
 Os dados coletados serviram de subsídio para a análise e entendimento dos resultados 
obtidos. Como a pesquisa foi realizada com militares de diferentes Organizações Militares, 
graus hierárquicos, tempo de serviço e área de atuação, foi observado que independente 
desses fatores, o elevado grau burocrático e insatisfação com a burocracia administrativa são 
uma realidade no cotidiano dos militares.  

Para maior clareza e compreensão das informações, os resultados serão apresentados, 
seguindo os itens que constam na pesquisa. 
 
4.1-  Tempo de serviço prestado ao Exército Brasileiro.  

 
Figura 1 – Resultado do item 1 do questionário. A QUANTO TEMPO O SR.(A) SERVE AO 

EXÉRCITO BRASILEIRO? 
 

   
  Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Na seção 4.1, a primeira pergunta mostra que o questionário avaliou militares que 
ingressaram em diferentes épocas. Foram obtidas 238 respostas diversificadas, onde o 
primeiro grupo com mais de 10 anos é a grande maioria dos entrevistados com mais de 50% 
do total, seguido dos que tem entre 5 e 10 anos com 32% do total e por último 15% com 
menos de 5%. Observamos que a maioria dos participantes da pesquisa são militares com 
elevada experiência e maior tempo de serviço. 
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4.2- Atividades exercidas pelo militar. 
 

Figura 2 – Resultado do item 2 do questionário. O SR.(A) EXERCE ATIVIDADES OPERACIONAIS 
OU ADMINISTRATIVAS? 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Na seção 4.2, a maioria dos militares exercem as duas atividades, onde a atividade 

operacional pode sobrecarregar de uma forma excessiva as atividades administrativas que o 
militar exerce.  

 
4.3- Acesso as atividades administrativas na Organização Militar. 

 
Figura 3 – Resultado do item 3 do questionário. O SR.(A) TEM ACESSO AS ATIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE SUA OM? 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Na seção 4.3, demonstra que a maioria dos militares têm acesso as atividades 

administrativas de sua Organização Militar, o que facilita o acompanhamento e a celeridade 
dos processos administrativos. 
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4.4- Sistemas informatizados na Organização Militar. 
 

Figura 4 – Resultado do item 4 do questionário. Os SISTEMAS DE SUA OM SÃO 
INFORMATIZADOS? 

 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
 

Na seção 4.4, demonstra que a maioria das Organizações Militares possui sistemas 
informatizados, o que facilita a execução dos processos administrativos pelos agentes da 
administração, e o acompanhamento dos processos por parte dos militares interessados. 

 
4.5- Uso de sistemas informatizados na Organização Militar.  

 
Figura 5 – Resultado do item 5 do questionário. 0 SR.(A) FAZ USO DE ALGUNS DESSES 

SISTEMAS ( SPED, SISBOL, INTRANET, ETC)? 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Na seção 4.5, mais de 90% dos participantes, afirmaram que fazem uso desses 

sistemas nas suas Organizações Militares, o que reafirma o que foi observado na seção 
anterior. 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

8 

 

 
4.6- Nível de burocracia encontrado nas Organizações Militares para as atividades 
administrativas. 

 
Figura 6 – Resultado do item 6 do questionário. QUAL O NÍVEL DE BUROCRACIA QUE O SR.(A) 

ENCONTRA EM SUA OM PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO INCLUSÃO DE 
DEPENDENTE, PARTE DE ACIDENTE, MOVIMENTAÇÕES, PAGAMENTO DE PESSOAL, ENTRE 

OUTROS? 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Na seção 4.6, demonstra o nível de burocracia nas Organizações Militares, 37,7%  dos 

participantes alegaram que a burocracia encontrada é alta, um número expressivo, mesmo 
com essas Organizações Militares utilizando sistemas informatizados, os militares ainda 
encontram barreiras quanto ao tema, mas com qualificação de pessoal voltado para as 
tecnologias já existentes e  o aprimoramento da tecnologia de informação esse percentual 
tende a diminuir. 
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4.7- O excesso de burocracia dificulta as atividades administrativas na Organização 
Militar. 

 
Figura 7 – Resultado do item 7 do questionário. PARA O SR.(A), O EXCESSO DE BUROCRACIA 

DIFICULTA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUA OM? 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Na seção 4.7, os militares ressaltam algo que é muito abordado e criticado: o excesso 

de burocracia. A burocracia é uma ferramenta importante para o bom andamento dos diversos 
processos administrativos, porém o excesso de burocracia acarreta diversas problemáticas, 
com isso devemos sempre buscar celeridade e a eficiência nos processos.  
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4.8- Satisfação com a burocracia das atividades administrativas na Organização Militar. 
 

Figura 8 – Resultado do item 8 do questionário. O SR.(A) ESTÁ SATISFEITO COM A BUROCRACIA 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUA OM? 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
As respostas obtidas nesta seção complementam o item 4.7, mostrando a insatisfação 

de 77 % dos militares. 
 
4.9- Oportunidades de melhorias para as atividades administrativas. 

A seção 4.9, foi destinada para que os militares participantes da pesquisa 
contribuíssem voluntariamente apresentando oportunidades de melhorias para as atividades 
administrativas, deste modo, foram obtidas 143 respostas obtidas, onde observou-se que os 
militares demonstraram diferentes pontos a serem aperfeiçoados, tais como:  

 

1. Investir na formação e capacitação de mais militares na área administrativa. 

2.  Melhorar os sistemas que burocratizam os trâmites administrativos.  

3. Os militares deveriam atuar em áreas específicas, não atuando simultaneamente 

nas atividade operacionais e administrativas, o que pode ocasionar na queda de 

rendimento do profissional, que não se dedica exclusivamente a sua função. 
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4.10 – Resultados em porcentagens de cada análise. 

Tabele 1 – Resultado dos itens 1 ao 8 do questionário em porcentagens. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
 

A partir dos dados analisados, foi possível consignar, no que tange às oportunidades 
de melhorias para as atividades administrativas, que mesmo as Organizações Militares 
possuindo sistemas informatizados e os militares tendo acesso a estes sistemas, foi constatado, 
de acordo com os militares que participaram da pesquisa, que há um elevado grau de 
burocracia e insatisfação nos processos administrativos nas Organizações Militares do 
Exército Brasileiro. 
 

Perguntas Respostas % 

A quanto tempo o Sr.(a) serve ao Exército Brasileiro? Até 5 anos 
Até 10 anos 
Até 15 anos 

15,1% 
32,4% 
52,4% 

 
O Sr.(a) exerce atividades operacionais ou administrativas? Atividades operacionais 

Atividades 
administrativa 

Ambas 

8,6% 
31,4% 

 
57,3% 

 
O Sr.(a) tem acesso as atividades administrativas de sua OM? Sim 

Não 
94,1% 
5,9% 

 
Os sistemas de sua OM são informatizados? Sim 

Não 
96,2% 
3,8% 

 
0 Sr.(a) faz uso de alguns desses sistemas ( SPED, SISBOL, 
Intranet, etc)? 

Sim 
Não 

93,2% 
6,8% 

Qual o nível de burocracia que o Sr.(a) encontra em sua OM para 
as atividades administrativas, como inclusão de dependente, parte 
de acidente, movimentações, pagamento de pessoal, entre outros? 

Baixo 
Médio 
Alto 

12,6% 
49,7% 
37,7% 

Para o Sr.(a), o excesso de burocracia dificulta as atividades 
administrativas na sua OM? 

Sim 
Não 

87,6% 
12,4% 

 
O Sr.(a) está satisfeito com a burocracia das atividades 
administrativas na sua OM? 

Sim 
Não 

77% 
23% 
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5 – Conclusão 
Ao final das discussões oportunizadas até aqui, foi possível observar a necessidade de 

melhorias significativas nos processos administrativos do Exército Brasileiro. Isso porque 
foram identificadas problemáticas, como a falta de investimento na formação e qualificação 
de militares, dedicação exclusiva e desburocratização dos processos administrativos.  

Alguns aspectos relevantes devem ser levados em conta que pode-se tirar de conclusão 
da pesquisa, primeiro o Exército deveria investir em mais militares na formação 
administrativa, atualmente, a maioria dos militares formados são para áreas operacionais, mas 
quando chegam para trabalhar nas suas organizações militares são empregados em setores 
administrativos, por conta da falta de efetivo especializado. O aumento de pessoal 
especializado e capacitado poderia contribuir para melhorar o andamento dos processos 
administrativos das Organizações Militares. 

 Outro aspecto relevante são os sistemas de informação, que têm avançado nos últimos 
anos, mas esse avanço demora a chegar às organizações militares. É importante  frisar que 
essa evolução acaba ocorrendo de maneiramais cautelosa  por conta de dados de segurança, 
muitas vezes sigilosos, que existem no meio militar. Por outro lado, é sabido que  o emprego 
de programas de tecnologia de informação atuais favorecem para a velocidade da busca de 
informação. Um exemplo disso seria se houvesse um banco de dados entre todas as 
organizações militares com todos os dados necessários para as diversas áreas e setores 
militares, facilitaria em uma análise de distribuição de pessoal ou remanejamento. 

Por último, acreditamos que militares que atuam na área operacional devem somente 
atuar nessa área e militares que atuam na área administrativa devem também ficar só nesta 
área porque deve se buscar sempre o aprimoramento e uma área é quase que incompatível 
com a outra, um militar ser bom nas duas áreas é muito difícil. O assunto administração 
pública encontra-se ainda mais presente na rotina dos militares, mas existem lacunas de 
conhecimentos atinentes a seu correto emprego nos diversos setores, independentemente do 
ramo de atuação.  
 Além disso, tanto a escassez de habilidades dos gestores no que diz respeito à 
utilização de recursos humanos, financeiros e materiais, quanto a falta de conhecimento 
prático nas atividades dos órgãos públicos, formam alguns dos problemas que necessitam ser 
estudados gradativamente. O Exército vem sofrendo mudanças significativas tanto nos setores 
informatizados, com a evolução tecnológica, quanto de pessoal tecnicamente qualificado. 

Portanto, a pesquisa foi de suma relevância para a descoberta de problemáticas 
apresentadas por diversos militares sobre a burocratização da Administração Pública, de 
forma a contribuir para a temática abordada no trabalho exposto. O instrumento coleta de 
resposta, muito eficiente, utilizado em diversas repartições públicas, atualmente, para 
melhorar a qualidade do serviço público e até mesmo para buscar uma análise seja amostral 
ou total de determinado assunto. 
 Salienta-se, por fim, que a burocracia é uma ferramenta necessária para o controle, 
fiscalização e manutenção dos princípios da administração pública, todavia seu excesso tende 
a interferir em um desses princípios, a eficiência. 
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