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Editorial
Prezado leitor

É com satisfação que apresentamos o 
número 2 de “O Rastilho”, o informati-
vo do Sistema de Fiscalização de Produ-
tos Controlados (SisFPC).

Nesta edição, apresentamos o esforço 
integrado desenvolvido por todos os in-
tegrantes do Sistema, o que contribuindo 
para o sucesso dos XXXI Jogos Olím-
picos e Paralímpicos. Operações foram 
desencadeadas a fim de intensificar a fis-
calização em todo o território nacional. 
O Centro de Controle de Fiscalização 
de Explosivos foi desdobrado junto à 
DFPC, em Brasília-DF, para monitor e 
coordenar as atividades em tempo real 
e de forma permanente. A matéria da 
página 02 mostra a dimensão das opera-
ções antes e durante os eventos.

A Nova Governança do SisFPC conti-
nua a ser implantada, avaliada e aperfei-
çoada permanentemente. 

Nesse contexto, os processos do SisFPC 
têm sido mapeados, revisados e aprimo-
rados. A legislação passa por uma ampla 
atualização. Transparência e agilidade nas 
demandas dos usuários estão sendo bus-
cadas. A matéria da página 04 apresenta a 
importância da obtenção de indicadores 
para a modernização do Sistema.

Cel Cezar Carriel Benetti

Opine, contribua e colabore para que cada 
vez mais o Sistema seja aperfeiçoado. 

Envie sugestões para o endereço eletrônico 
comsoc@dfpc.eb.mil.br

Uma boa leitura.

Novo Sistema de Fiscalização de Produtos 
Controlados: Você pode confiar!

O Exército Brasileiro intensificou, nos 
últimos meses, a fiscalização de produ-
tos controlados em virtude dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos - Rio 2016. 
 
A Operação, nominada Alta Pressão, 
ocorreu em todo o território nacional, 
com objetivo de garantir a segurança 
da sociedade. As últimas tiveram como 
alvo o comércio de armas e munições 
e foram realizadas nos estados do Pará, 
Paraná e Santa Catarina.

No estado do Pará

Foi realizada pela 8ª Região Militar-
PA, nos dias 2 a 4 de agosto. Ocorreu 
no ambiente de interagência e contou 
com a participação da Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEFA) e a Polícia 
Civil e teve como objetivo fiscalizar 

os comércios de armas de fogo e mu-
nições. 

Os alvos da operação foram estabele-
cimentos possuidores de Certificado 
de Registro (CR) junto ao Exército que 
comercializam e armazenam armas de 
fogo, munições e produtos correlatos. 

Em Santa Catarina e Paraná

Coordenada pelo Sistema de Fiscali-
zação de Produtos Controlados da 5ª 
Região Militar, a operação Alta Pres-
são foi realizada nos dias 6 e 7 de ju-
lho nas estados de Santa Catarina e 
Paraná, e teve a finalidade de fiscalizar 
o comércio de armas e munições em 
lojas virtuais e físicas, além de clubes 
de tiro.

A operação teve a participação con-
junta de diversas Organizações Mili-
tares do Exército, bem como o en-
volvimento de Órgãos de Segurança 
Pública (Polícia Civil) e de agências 
governamentais (Receitas Estadu-
ais), totalizando cerca de 100 pessoas 
envolvidas em ações de fiscalização.

Exército realiza Operação Alta Pressão
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DFPC lança campanha para 
apresentar a nova marca do SisFPC

Com a intenção 
de divulgar a 
Nova Governan-
ça do Sistema de 
Fiscalização de 
Produtos Con-

trolados (SisFPC), foi desenvolvi-
do uma campanha de divulgação 
inspirada no Plano de Comunica-
ção Social do Sistema. Para isso, 
uma nova logomarca foi desenvol-
vida, com traços bem definidos, 
com as cores do COLOG/DFPC e 
com o emprego de conceitos sobre 
mudança, modernidade, transição, 
união, movimento e agilidade. 

Também foram preparadas pe-
ças publicitárias, como banners 
e cartazes, que estão sendo dis-
tribuídos entre os 300 postos do 
Sistema.

Todo material já está disponível 
para as OM, em formato eletrôni-
co, pela RESISCOMSEX.



Proposta de novo Decreto de Fiscalização de 
PCE é discutido na Câmara dos Deputados

A proposta de novo Decreto de Fis-
calização de Produtos Controlados 
pelo Exército foi tema de debate na 
Câmara dos Deputados. Uma audiên-
cia pública foi aberta no mês de julho 
com o objetivo de modernizar o De-
creto nº 3665, de 20 de novembro de 
2000, que regula os procedimentos 
de autorização e fi scalização do Exér-
cito em relação às atividades realiza-
das com produtos sob seu controle.
 
O novo Decreto estabelece as diretri-
zes e atribuições do Exército em sua 
missão legal como responsável pelo 
controle da produção, importação 
e exportação de produtos controla-
dos, assim compreendidos aqueles 
que possuem poder de destruição ou 
outra propriedade que possa causar 
danos a pessoas ou coisas. Missão 
de extrema relevância tanto para a 
industrial nacional como para todos 
aqueles que exercem atividades re-
lacionadas ao setor, assim como aos 
praticantes de tiro esportivo e suas 
entidades representativas.

Em plenário, o Gen Neiva realizou 
uma explanação sobre a importante 
necessidade de atualizar o Decreto, que 
foi criado em 1934 e sofreu as últimas 
modifi cações no ano de 2000.  Ele  
ainda ressaltou  as inúmeras difi -
culdades que, não somente o usuário, 
mas também o próprio Exército en-
frentam ao lidar com um Regulamen-
to que continua “engessado”, o que 
impossibilita o Sistema de Fiscalização 
de Produtos Controlados (SisFPC) de 
executar qualquer tipo de moderniza-
ção em processos de Certifi cado In-
ternacional de Importação (CII) e de 
Certifi cado de Registro (CR), dentre 
outros. “Mudar a estrutura organiza-
cional do sistema, hoje, não é possível, 
porque o próprio Regulamento de-
termina o formato do documento, o 
tipo de papel, a quantidade de vias, ou 
seja, ele foi feito para seu uso 50 anos 
atrás”, afi rma.

Ao término, o General respondeu a 
diversos questionamentos dos depu-
tados e convidados e recebeu mani-

festações de respeito e valorização 
pela iniciativa e pelo trabalho de-
sempenhado pela Diretoria de Fis-
calização de Produtos Controlados 
(DFPC) e pelo SisFPC.
 
O Novo SisFPC

O Exército vem implantando bases 
de um sistema transformado, con-
temporâneo e efi caz, utilizando como 
modelo motivador o seu novo lema: 
“Sistema de Fiscalização de Produtos 
Controlados: Você pode confi ar”. 
Nesse contexto, a DFPC tem busca-
do maior agilidade, transparência em 
seus atos, a participação dos diversos 
usuários e integrantes do sistema nas 
suas atividades, além da permanente 
prestação de contas. A Audiência Pú-
blica é a continuidade de um proces-
so de transformação que o SisFPC 
vem sofrendo.

Nota 

Ainda no mês de julho, representan-
tes dos órgãos de segurança pública 
de diversos estados do Brasil partici-
param de um debate, promovido pela 
DFPC, sobre o tema.
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Atualmente, as relações das pesso-
as com as organizações caracteri-
zam-se pelo uso crescente de novas 
tecnologias, mudando a dinâmica 
entre os prestadores de serviço 
com seus clientes. O novo Sistema 
de Fiscalização de Produtos Con-
trolados (SisFPC), nesse contexto, 
está se adequando ao adotar a ges-
tão por processos, gerenciamen-
to de riscos e monitoramento de 
seu desempenho por intermédio 
de indicadores, instrumentos de 
gestão essenciais para identificar 
avanços, melhorias de qualidade e 
correção de problemas.

Uma gestão mais refinada deve sa-
ber medir o que interessa e o que 
realmente possui relevância.  Por 
outro lado, não podemos esque-

cer que os indicadores devem ser 
simples, diretos e mostrar, de for-
ma inequívoca, o desempenho de 
uma atividade realizada por deter-
minado processo. As informações 
prestadas devem ser passíveis de 
comprovação e facilmente rastreá-
veis.  Em suma, os indicadores de-
vem sinalizar ao longo do tempo, 
a tendência de desempenho das 
atividades desenvolvidas.

A Diretoria de Fiscalização de Pro-
dutos Controlados - DFPC está na 
fase de conscientizar todos os ato-
res que participam dos processos, 
particularmente os referentes aos 
finalísticos, da importância e con-
tribuição que os indicadores de 
desempenho irão propiciar na exe-
cução mais elaborada de suas atri-
buições funcionais. Os gestores, 
em diferentes níveis do SisFPC, 
ao realizar uma gestão qualificada 
dos indicadores, poderão entregar 
muito mais que serviços à socie-
dade, entregarão valores calcados 
na eficiência, na eficácia e  na efe-
tividade.

Autor: Cel R/1 Ribas - DFPC

Indicadores de Desempenho no SisFPC
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O Exército Brasileiro vem realizando, 
desde o dia 23 de julho, a Operação 
Guardião III. A atividade é coordenada 
pelo Comando Logístico por meio da Di-
retoria de Fiscalização de Produtos Con-
trolados – DFPC. Na cidade do Rio de 
Janeiro, ela está sendo executada pela 1ª 

Região Militar, com o apoio dos Órgãos 
de Segurança e Ordem Pública e Agên-
cias Governamentais, e está prevista para 
durar até o dia 26 de setembro. 

A Operação tem por objetivo contribuir 
para a segurança nos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos – Rio 2016, de acordo 
com a missão Constitucional atribuída à 
Força Terrestre. 

A atuação está concentrada no desem-
baraço alfandegário e autorização de 
tráfego de armas, munições e correla-
tos de atletas participantes dos Jogos. 

Os militares trabalham em sistema de 
rodízio, nos Aeroporto Tom Jobim e 
Guarulhos,

Para o atleta olímpico de tiro Abdel 
Aziz Mehelba, do Egito, “a segurança 
é um aspecto muito importante nos Jo-
gos Olímpicos porque são muitas pes-
soas, atletas e famílias vindos de todo o 
mundo. Eu estive nos jogos de Londres 
2012 e os procedimentos aqui estão 
muito bons. Tudo foi fácil e perfeito. 
Tudo está seguro. E eu espero que tudo 
seja como foi aqui no setor de desem-
baraço”.

Operação Guardião III, Realizada pelo Exército Brasileiro

Opinião
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