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RESUMO 

  

Objetivo – Este estudo pretende analisar de que forma ocorre a adoção de práticas e 

ferramentas na busca pela melhoria da governança na Marinha do Brasil, no contexto dos 

diferentes tipos de organizações militares que as implementam. 

Metodologia – Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental sobre a Gestão da 

Qualidade, a Qualidade na Gestão Pública brasileira, a Excelência da Gestão e seus 

fundamentos e critérios, e a Gestão da Qualidade na Marinha do Brasil. Para o estudo, foi 

utilizada metodologia qualitativa, por meio de um estudo de caso múltiplo, que analisou 30 

organizações da Marinha do Brasil. 

Resultados – As evidências que emergiram do trabalho apontaram que a natureza das 

organizações militares – operacionais, de saúde, de apoio e de ensino – pode ser um fator 

determinante na adoção de práticas voltadas para o aprimoramento da governança.  

Limitações – A principal limitação da pesquisa é a não incorporação da visão dos atores 

envolvidos na realidade estudada por meio de entrevistas, em face do tempo restrito para 

realizar o estudo. A obtenção da perspectiva dos gestores e dos colaboradores sobre as práticas 

de governança adotadas acrescentaria informações para uma análise mais completa. 

Contribuições práticas – A compreensão dos esforços para o aprimoramento da governança 

nas diferentes organizações militares da Marinha do Brasil pode gerar pistas importantes para 

o contínuo desenvolvimento de um programa de qualidade na instituição. 

Contribuições sociais – Com a necessidade de as instituições públicas buscarem formas para 

se tornarem mais eficientes na aplicação dos recursos que administram, o estudo pode 

contribuir para o alcance dos objetivos gerenciais a fim de atender às crescentes demandas da 

sociedade brasileira. 

Originalidade – O presente estudo contribui para ampliar o escopo da avaliação dos esforços 

para a melhoria da governança nas organizações militares da Marinha do Brasil. 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade; Governança; Tomada de Decisão; Gestão de Riscos; 

Prestação de Contas; Programa Netuno; Marinha do Brasil 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Purpose – The aim of this study is to analyze how the adoption of practices and tools in the 

search for the improvement of governance in the Brazilian Navy in the context of the different 

types of military organizations that implement them. 

Design/Methodology – A bibliographic and documentary research was carried out on Quality 

Management, Quality in Brazilian Public Management, Excellence in Management and its 

fundamentals and criteria, and Quality Management in the Brazilian Navy. For the study, a 

qualitative methodology was used, through a multiple case study, which analyzed 30 

organizations of the Brazilian Navy.  

Findings – As evidence that emerged from the study, it was pointed out that the nature of 

military organizations - operational, health, support and teaching - can be a determining factor 

in the adoption of practices aimed at improving governance. 

Research limitations – The main limitation of the research is the non-incorporation of the 

view of the actors involved in the studied reality through interviews, given the limited time to 

perform the research. Obtaining the perspective of managers and employees on the 

governance practices adopted would add information for a more complete analysis. 

Practical implications – Understanding the efforts to improve governance in the different 

military organizations of the Brazilian Navy can generate important clues for the continuous 

development of a quality program in the institution. 

Social implications – With the need for public institutions to seek ways to become more 

efficient in the application of their resources, the study can contribute to the achievement of 

managerial objectives in order to meet the growing demands of Brazilian society. 

Originality – The present study contributes to broaden the scope of the evaluation of the 

efforts to improve governance in the military organizations of the Brazilian Navy. 

 

Keywords: Quality Management; Governance; Decision-Making; Risk Management; 

Accountability; Neptune Program; Brazilian Navy 

Paper category: Master´s thesis 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Critérios de Excelência ............................................................................................. 29 

Figura 2: Diagrama da Gestão .................................................................................................. 30 

Figura 3: Representação Gráfica do MEGP ............................................................................. 39 

Figura 4: Programas da Marinha do Brasil e do Governo Federal ........................................... 42 

Figura 5: Modelo de Excelência de Gestão do Programa Netuno ............................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Avaliação – Critério de Liderança e Desempenho Global ....................................... 24 

Quadro 2: Correlação entre a Lista P-10 e o MEG .................................................................. 24 

Quadro 3: Fundamentos da Excelência .................................................................................... 28 

Quadro 4: Conceitos dos Processos Gerenciais do Critério Liderança .................................... 31 

Quadro 5: Principais riscos apresentados pelas diferentes categorias de OM .......................... 66 

Quadro 6: Quadro Síntese – Principais diferenças e similitudes na implementação das práticas 

de Governança adotadas pelas distintas OM focalizadas ......................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

CG –  Conselho de Gestão 

COMIMSUP –  Comando Imediatamente Superior 

EMA –  Estado-Maior da Armada 

FNQ –  Fundação Nacional de Qualidade 

GQ –  Gestão de Qualidade 

IAGP –  Instrumento de Avaliação da Gestão Pública 

IAM –  Inspeção Administrativo-Militar  

MB –  Marinha do Brasil  

MEG –  Modelo de Excelência em Gestão 

MEGP –  Modelo de Excelência em Gestão Pública 

NPM –  New Public Management  

OI –  Ordem Interna 

OM –  Organização Militar  

PD –  Plano do Dia  

PEO –  Planejamento Estratégico Organizacional  

SGM –  Secretaria-Geral da Marinha 

SITREP –  Situation Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 
 

SUMÁRIO ................................................................................................................................ 11 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 12 

1.1 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ............................................................ 13 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO ........................................................................................... 14 

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO ................................................................................................ 15 

2.REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................. 16 

2.1 A GESTÃO DA QUALIDADE .......................................................................................... 16 

2.2 QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA ................................................... 20 

3.1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS ......................................................................... 22 

3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO ........................................................................................... 25 

4 EXCELÊNCIA DA GESTÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO ......................................... 26 

4.1 O MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO (MEG) ................................................... 26 

4.1.1 O Critério de Liderança ................................................................................................... 30 

4.1.2 Governança ...................................................................................................................... 32 

4.2 O PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO – 

GESPÚBLICA ......................................................................................................................... 33 

4.2.1 O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) .................................................... 35 

5 A GESTÃO DA QUALIDADE NA MARINHA DO BRASIL ............................................ 40 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ................................................................... 48 

6.1 TOMADA DE DECISÃO .................................................................................................. 48 

6.1.1 Organizações Militares Operativas .................................................................................. 48 

6.1.2 Organizações Militares da Saúde .................................................................................... 50 

6.1.3 Organizações Militares de Apoio .................................................................................... 52 

6.1.4 Organizações Militares de Ensino ................................................................................... 57 

6.2 GESTÃO DE RISCOS ....................................................................................................... 58 

6.2.1 Organizações Militares Operativas .................................................................................. 58 

6.2.2 Organizações Militares de Saúde .................................................................................... 60 

6.2.3 Organizações Militares de Apoio .................................................................................... 61 

6.2.4 Organizações Militares de Ensino ................................................................................... 64 

6.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS .............................................................................................. 67 

7 CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 71 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 73 



ANEXO A LISTA P-10 – PROGRAMA NETUNO – CRITÉRIO 1 ....................................... 80 

ANEXO B TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA LISTA DE VERIFICAÇÃO P-

10 – CRITÉRIO 1 ..................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Com a Emenda Constitucional nº 19, de 5 de junho de 1998, o Princípio da Eficiência 

foi acrescido na Constituição Federal tornando-se requisito fundamental no âmbito da 

Administração Pública brasileira. A fim de diminuir os obstáculos enfrentados pela 

ineficiência de um serviço público burocratizado e pelo baixo desempenho gerencial da 

máquina pública, vem ocorrendo esforços para que sejam implementadas diferentes 

ferramentas com o intuito de garantir a qualidade na gestão pública.  

Para Cardozo (1999, p. 166),  

 

 

Ser eficiente, portanto, exige primeiro da Administração Pública o 
aproveitamento máximo de tudo aquilo que a coletividade possui, em todos 
os níveis, ao longo da realização de suas atividades. Significa racionalidade e 
aproveitamento máximo das potencialidades existentes. Mas não só. Em seu 
sentido jurídico, a expressão, que consideramos correta, também deve 
abarcar a ideia de eficácia da prestação, ou de resultados da atividade 
realizada. 

 

 

Conforme mencionado por Carvalho e Tonet (1994), a situação da Administração 

Pública brasileira, decorrente da deterioração dos serviços essenciais, demonstra a 

necessidade de um esforço profundo e contínuo para a melhoria desses serviços através da 

implantação de uma estratégia de ação por meio da qual o compromisso com a qualidade seja 

um dos pilares básicos.  

Diante desse cenário, a Marinha do Brasil vem buscando responder às novas 

demandas ao implementar ações que auxiliem na busca por maior eficiência na prestação dos 

seus serviços e por melhoria contínua em seus processos internos. Para isso, em 2007 foi 

criado o Programa Netuno1 (PN), visando a aprimorar a gestão das diferentes organizações 

militares (OM) nas áreas operacional, de saúde, de apoio e de ensino e, consequentemente, 

proporcionar à Marinha condições mais adequadas às demandas da sociedade brasileira.  

A capacitação profissional é a base do PN, que se caracteriza por ações destinadas à 

avaliação da gestão, à melhoria de processos e à gerência de projetos. O PN visa à 

                                                 
1  Instituído com base no Programa Gespública do Ministério do Planejamento e Orçamento. 
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institucionalização de boas práticas de gestão, permitindo que as OM busquem a melhoria 

contínua dos processos inerentes a suas atividades.  

O PN buscou adaptar, em sua formatação, o conjunto de orientações e critérios de 

avaliação da gestão implementada pelo Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). 

Esse modelo de excelência, formalizado pelo Decreto nº 5.378, de 2005, integra o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização e expressa uma política pública federal para 

a melhoria da gestão pública. O MEGP está fundamentado nos princípios constitucionais da 

Administração Pública, e tem como pilares os fundamentos da excelência gerencial. 

O PN tem como uma de suas premissas o comprometimento de todos os colaboradores 

internos, principalmente o envolvimento da Administração da OM (Comandante, Imediato e 

Chefes de Departamento) em sua implementação. Considera-se a liderança como responsável 

por conduzir os processos estratégicos da organização. Entretanto, para que esses processos 

sejam executados, existem riscos, os quais devem ser avaliados e tratados. Dessa forma, 

torna-se fundamental o estabelecimento de boas práticas de governança com o intuito de 

avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. 

A partir da necessidade de compreender os desafios associados à gestão da qualidade 

no contexto da Marinha do Brasil, o problema da pesquisa é assim formulado: Como ocorre 

a adoção de práticas voltadas para a melhoria da governança no contexto dos diferentes 

tipos de organizações militares que as adotam? 

 

 

1.1 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O objetivo principal do estudo foi analisar como as ferramentas de governança foram 

adotadas por 30 organizações militares de diferentes naturezas, durante o 3º Ciclo 

(2015/2016) de avaliação realizada pelo PN.  

A governança é um dos temas abrangidos pelo Critério 1 – Liderança e Desempenho 

Global, um dos sete critérios utilizados pelo PN para promover a qualidade na gestão da 

Marinha do Brasil. As 30 organizações militares selecionadas obtiveram as maiores 

pontuações (máximo de 150 pontos) na avaliação do Critério 1 no período analisado. 

Para atingir tal objetivo, foram definidos os seguintes objetivos intermediários: 

a) revisar a literatura sobre a Gestão da Qualidade na Administração Pública; 



14 

 

b) descrever o PN examinando seus fundamentos e atributos como um programa de 

excelência em gestão; e 

c) identificar as principais características do processo de avaliação da qualidade da 

gestão na MB. 

 

O Critério 1 – Liderança e Desempenho Global abrange os temas sobre a governança 

organizacional, o controle e a comunicação efetiva, com enfoque nos requisitos da sociedade 

e de seus clientes, orquestrando os colaboradores por meio de gerenciamento do 

conhecimento e da informação, com a finalidade de gerar resultados. Já o tema governança 

organizacional possui enfoque nas práticas de gerenciamento de riscos, no processo decisório 

e nas formas de prestação de contas das ações e resultados. 

Foram investigadas as práticas de governança das organizações militares que 

obtiveram melhores pontuações no período de 2015 a 2016. Essa decisão foi tomada devido 

ao nível de maturidade das práticas de governança utilizadas na busca pela excelência da 

qualidade e em virtude da inviabilidade de tempo para realizar uma análise mais ampliada de 

todas as organizações militares subordinadas à Marinha no país. 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

O aprofundamento da discussão acerca do tema qualidade no setor público torna-se 

importante para que se possa conhecer os avanços já alcançados e identificar potenciais 

melhorias a serem implementadas nessa direção.  

A liderança tem sido considerada fator de extrema relevância para a efetividade de 

sistemas e ferramentas de qualidade. O aprofundamento da discussão acerca do tema 

liderança no setor público se tornou importante para conhecer as práticas de governança que 

permitam a condução das instituições a determinadas direções, buscando-se a melhoria dos 

serviços e a racionalização dos gastos públicos. 

Devido à necessidade de as instituições públicas buscarem formas para se tornarem 

mais eficientes na aplicação dos recursos que administram, práticas de governança têm sido 

estabelecidas para atingir os objetivos gerenciais das instituições e atender às crescentes 

demandas da sociedade que se tornam cada dia mais complexas. A sociedade contemporânea 

tem urgência de acompanhar, de maneira efetiva, o que ocorre na esfera pública quanto ao seu 
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desempenho, aos problemas existentes com os órgãos de controle e à aplicação correta dos 

recursos públicos. 

A plena compreensão dos esforços para o aprimoramento da governança nas diferentes 

organizações militares da Marinha do Brasil, nas áreas operacional, de saúde, de apoio e de 

ensino, pode gerar pistas importantes para o contínuo desenvolvimento de um programa de 

qualidade na instituição. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

 

O presente relatório de pesquisa está dividido em sete capítulos. Neste primeiro é 

identificado o problema proposto, os objetivos e a relevância do estudo. O segundo capítulo 

revisa a literatura e teorias sobre a Gestão da Qualidade e a Qualidade na Gestão Pública 

brasileira. O capítulo três versa sobre a metodologia adotada. 

No capítulo quatro é apresentado a Excelência da Gestão no contexto brasileiro 

analisando o Modelo de Excelência da Gestão, o Critério de Liderança e a Governança. Serão, 

ainda, feitas referências ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GesPública) e ao Modelo de Excelência em Gestão Pública. No capítulo cinco apresenta-se a 

experiência com a Gestão da Qualidade na Marinha do Brasil. Será também descrito o 

Programa Netuno, sua implementação, objetivos e critérios de qualidade adotados na busca 

por uma gestão eficiente. 

O capítulo seis traz a apresentação e análise dos dados segmentados pelas práticas de 

governança que abrangem a Tomada de Decisão, Gestão de Riscos e Prestação de Contas no 

contexto dos diferentes tipos de organizações da Marinha. Finalmente, no sétimo capítulo 

apresentam-se as conclusões do estudo. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 

A estratégia de administração orientada para criar consciência da qualidade em todos 

os processos organizacionais é denominada Gestão da Qualidade (BIASCA, 1995). Esta é 

considerada um modelo baseado na visão sobre a gestão, estabelecendo uma intervenção 

interdisciplinar que compreende a organização como um sistema aberto e em constante 

interação com o ambiente externo. 

Feigenbaum (1995 apud PALADINI et al., 2012) menciona que a Gestão da Qualidade 

é um sistema essencial para agregar esforços de diferentes grupos organizacionais no 

desenvolvimento, na manutenção e na melhoria da qualidade. 

A Gestão da Qualidade pode ser também analisada como uma combinação de 

estratégias, sistemas de gerenciamento, métodos e ferramentas da qualidade para tornar a 

empresa apta a competir através da qualidade (FILHO et al., 2003). 

Três pontos são apresentados por Juran (1992 apud MARSHALL JUNIOR et al., 

2012) como essenciais para a efetiva gestão da qualidade: planejamento, controle e melhoria. 

Para o autor, uma parcela significativa dos problemas de qualidade é causada por processos de 

gestão que, na maioria das vezes, são desconsiderados pelas organizações. Juran considera a 

melhoria da qualidade como a principal prioridade do gestor, ficando em segundo lugar o 

planejamento e, por último, o controle da qualidade. 

Oliveira et al. (2003) apontam que a gestão da qualidade permite a simplificação e a 

eliminação, quando necessário, dos processos de trabalho que não acrescentam valor ao 

serviço. A falha na elaboração de algumas atividades pode ser eliminada através da alteração 

do método de execução do processo a que pertence. 

Assim, observa-se que a qualidade é uma ferramenta estratégica para a organização ao 

contribuir para o aprimoramento da gestão e reavaliações constantes dos processos internos, 

melhorando seu desempenho e competitividade organizacional. 

Para Conor (1997, p. 55),  
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grande parte do que foi escrito pelos teóricos da Gestão da Qualidade Total 
pode ser resumida por três princípios fundamentais, como o foco no cliente, 
a melhoria contínua e o envolvimento dos funcionários. O princípio mais 
central é o foco no cliente. O objetivo da satisfação dos clientes através do 
design dos serviços de qualidade é considerado o principal objetivo 
organizacional da GQT.  

 

O autor menciona que, para todos os teóricos, a qualidade definida pelo cliente é o 

fator mais importante a ser considerado, e observa ainda que o foco do cliente, tanto interno 

quanto externo, substitui inclusive a eficiência. Cita ainda que existem alguns pontos 

importantes na implantação da GQT como o apoio da alta gerência, a comunicação clara da 

visão a todos da organização, um sistema aberto de comunicação, o envolvimento dos 

colaboradores internos, o trabalho em grupo, as avaliações e melhorias contínuas, 

reconhecimento das contribuições individuais e em grupo com o programa, e um sistema 

aberto a feedbacks dos colaboradores com relação à efetivação do processo de qualidade.  

Longo (1996, p. 10) também enfatiza o papel do capital humano como diferencial para 

a Gestão da Qualidade:  

 

 

A Gestão da Qualidade Total valoriza o ser humano no âmbito das 
organizações, reconhecendo sua capacidade de resolver problemas no local e 
no momento em que ocorrem, e busca permanentemente a perfeição. Precisa 
ser entendida como uma nova maneira de pensar, antes de agir e produzir. 
Implica uma mudança de postura gerencial e uma forma moderna de 
entender o sucesso de uma organização. É uma nova filosofia gerencial que 
exige mudanças de atitudes e de comportamento. Essas mudanças visam ao 
comprometimento com o desempenho, à procura do autocontrole e ao 
aprimoramento dos processos. Implica também uma mudança da cultura da 
organização. As relações internas tornam-se mais participativas, a estrutura 
mais descentralizada, e muda o sistema de controle. 

 

 

Dessa forma, é possível compreender, a partir do exposto, que para a eficiência da 

implementação da GQT é fundamental a participação e comprometimento dos colaboradores 

da instituição. A prática de qualidade está presente em todos os processos organizacionais 

independentemente do nível hierárquico, sendo de responsabilidade de todos os envolvidos. 

Xavier (1994 apud LONGO, 1996, p. 11) cita que:  

 

 

Como se trata de uma mudança profunda, a implantação desse modelo 
enfrenta várias barreiras, pois mexe com o status quo, com o imobilismo, 
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com o conformismo e com os privilégios. Portanto, deve-se ver a Gestão da 
Qualidade não como mais um programa de modernização. Trata-se de uma 
nova maneira de ver as relações entre as pessoas, na qual o benefício comum 
é superior ao de uma das partes. 

 

 

Foram identificados fatores que dificultam a adoção de mudanças durante a 

implementação de um sistema de qualidade total. O primeiro fator está relacionado com a 

motivação dos colaboradores perante a qualidade, o segundo fator refere-se à busca do 

comprometimento das pessoas com as iniciativas que motivem melhorias no desempenho da 

organização, o terceiro é relativo à busca pelo aprendizado contínuo dos funcionários, 

adotando as melhores práticas de gestão através de realização de benchmarking, e o quarto 

fator relaciona-se à manutenção do status quo da liderança (PIGNANELLI, 2007). 

Conforme mencionado pelos autores, observa-se que durante a implementação de um 

sistema de qualidade é necessário acompanhar e analisar as mudanças que ocorrem ao longo 

do processo, buscando minimizar os impactos para os colaboradores e também para a 

organização. 

De acordo com Martins (2010), atualmente a qualidade total tem sido vastamente 

empregada por organizações públicas e privadas, de qualquer porte, tanto na elaboração de 

produtos quanto na revisão de processos e serviços. O autor ainda afirma que “um sistema de 

gerenciamento da qualidade acrescenta a satisfação e a certeza dos clientes; aumenta a 

produtividade; diminui os custos internos; melhora a imagem e os procedimentos de modo 

continuado e permite acesso mais simplificado a novos mercados” (MARTINS, 2010, p. 31). 

Deming (1986) considera a liderança um elemento chave para a ocorrência de avanços 

organizacionais significativos na área de qualidade. A liderança pode influenciar a 

determinação de objetivos para um grupo ou organização como também, promover a 

motivação dos membros do grupo para o alcance de tais objetivos. 

Liderança é definida por Yukl (1989) como a influência intencional exercida por uma 

pessoa sobre outra pessoa para guiar, estruturar e facilitar atividades e relacionamentos em um 

grupo ou organização. 

Um bom líder, de acordo com Doutrina de Liderança da Marinha (EMA-137), deve 

desenvolver e cultivar a capacidade de liderar e, além de transmiti-la a seus subordinados, 

precisa se empenhar na formação de novos líderes para agirem da mesma maneira.  

Segundo Vieira (2002, p. 11), “a liderança é o processo de influenciar, para além do 

que seria possível através do uso exclusivo da autoridade investida, o comportamento humano 
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com vista ao cumprimento das metas e objetivos concebidos e prescritos pelo líder 

organizacional designado”. 

No contexto da liderança, as bases de poder, que estabelecem e fortalecem influências 

e vínculos, são relevantes e podem favorecer a ocorrência de mudanças comportamentais 

desejáveis aos propósitos pessoais e organizacionais colimados pelos líderes, mesmo que 

estejam eles atuando em grupos informais em organizações formalmente constituídas 

(ÁVILA, 2016). 

É possível compreender que a liderança é um fator considerado determinante para o 

desempenho organizacional, tido como primordial no apoio da mudança comportamental, na 

comunicação e na motivação dos colaboradores, proporcionando às equipes os incentivos 

necessários para que cumpram a missão da instituição. Portanto, para uma liderança eficiente, 

se torna importante estabelecer um sistema de governança a fim de direcionar e monitorar a 

atuação da gestão. 

Oman (2001) menciona que o termo governança refere-se a instituições públicas e 

privadas, incluindo leis, regulamentos e práticas comerciais aceitas que, em conjunto, regem o 

relacionamento entre gestores, empreendedores e investidores. O autor aponta ainda que esse 

movimento foi desenvolvido com o intuito de aprimorar o sistema de controle e monitorar as 

relações entre as instituições e as partes interessadas, a fim de aumentar a credibilidade nestes 

relacionamentos. Assim, é possível observar que esse movimento foi incentivado pelas 

demandas das organizações e da sociedade para mais transparência, prestação de contas e 

responsabilidade organizacional. 

Neste contexto, Matias-Pereira (2010) cita que a governança apresenta características 

significativamente semelhantes em instituições de naturezas diferentes. O autor afirma que, 

mesmo existindo diferenças entre o setor público e o privado, observa-se entre eles questões 

em comum como os princípios básicos que os norteiam, a saber: transparência, equidade, 

cumprimento das leis, prestação de contas e conduta ética. 

Apesar de as organizações públicas e privadas estarem em dimensões diferentes, a 

preocupação com a boa governança, transparência e ética fazem parte do universo de todas as 

instituições independente de sua natureza. O setor público tem buscado se adaptar e transferir 

as experiências acumuladas pela governança do setor privado a fim de aperfeiçoar a sua 

gestão atuando de forma mais eficiente e sustentável. 

Martins et al. (2013, p. 18) definem que  
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a qualidade da governança é de extrema importância não só para garantir 
uma maior perenidade à organização. As organizações devem buscar, entre 
outros fatores, a redução de custos e a melhoria contínua dos resultados, 
mediante o gerenciamento de riscos e os custos decorrentes de gastos de 
diferentes naturezas. 

 

 

2.2 QUALIDADE NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

 

A partir da década de 1980, governos de diferentes países, a fim de sanar as 

deficiências na gestão dos Estados, começaram a adotar princípios gerenciais das empresas 

privadas para que essas iniciativas passassem a ser incorporadas pelos governos e suas 

instituições públicas. 

Essa doutrina, conhecida como New Public Management (NPM), gerou uma série de 

reformas administrativas que visavam à modernização da Administração Pública em busca do 

aumento de flexibilidade, crescimento da participação dos cidadãos, adoção mais efetiva de 

filosofia da gestão da qualidade e, ainda, adoção de métodos de gestão mais eficientes. 

Matias-Pereira (2008, p. 65) cita que  

 

 

existe uma tendência de que os problemas que muitos países possuem são 
comuns aos demais, para os quais se poderão encontrar soluções 
semelhantes. Assim, despesa pública elevada na economia, baixo nível de 
eficiência, eficácia e efetividade na administração pública, crescente nível de 
insatisfação dos cidadãos com a qualidade dos serviços prestados pela 
administração pública, são problemas inerentes a quase todos os países.  

 

 

O New Public Management buscava a eficiência, e, para isto, era fundamental a 

realização de uma gestão de qualidade sobre os processos institucionais. Este modelo 

almejava melhor administração dos recursos públicos para assim atender às necessidades e 

demandas da sociedade. 

Radaelli (2004 apud VELASQUES, 2006, p. 22) afirma que  

 

 

os especialistas enxergam a qualidade como sinônimo de eficiência. Já os 
burocratas definem qualidade como seguir os procedimentos legítimos e 
apropriados, ou seja, seguir as regras, enquanto que para os políticos, 
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qualidade pode significar receptividade aos grupos de pressão ou a média 
dos eleitores e a busca do consenso. A empresa busca a qualidade como 
minimização dos custos e o sucesso no lucro. Por fim, o cidadão, utilizando-
se de outro critério, define-a como a proteção efetiva em relação aos riscos 
envolvidos. 

 

 

Tironi et al. (1991, p. 23) indicam que: 

 

 

qualidade no serviço público é, antes de tudo, qualidade de um serviço, sem 
distinção se prestado por instituição de caráter público ou privado; busca-se 
a otimização dos resultados pela aplicação de certa quantidade de recursos e 
esforços, incluída, no resultado a ser otimizado, primordialmente, a 
satisfação proporcionada ao consumidor, cliente ou usuário. O autor ainda 
menciona que a mensuração sistemática da qualidade no serviço público, 
através de indicadores, requer que se considere, individualmente, cada uma 
das dimensões que são a qualidade do processo, qualidade do serviço 
prestado e qualidade da gestão.  

 

 

Motta (1992) reforça a relevância da qualidade na esfera pública ao afirmar que a 

gestão pública de qualidade contempla todos os segmentos da organização deixando de ter 

uma dimensão exclusivamente técnica para ser um diferencial estratégico.  

Para Heinrich (2010 apud FAVERO, 2015, p. 7), a Gestão da Qualidade “tem por foco 

a qualidade dos serviços ou produtos, para a melhoria de resultados. As ideias e seu foco na 

qualidade aceleraram o avanço da mensuração do desempenho no setor público, na direção de 

sistemas de avaliação baseada em resultados”. 

Conforme os autores, é primordial o enfoque no aprimoramento da qualidade dos 

serviços prestados pelas instituições públicas com o intuito de melhorar seu desempenho e 

buscar atender a sociedade de forma mais eficiente. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo de caso, pois será realizada investigação empírica no âmbito do 

Programa Netuno da Marinha do Brasil. 

Segundo Yin (2005), o uso do estudo de caso é adequado quando se pretende 

investigar como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor menciona 

que o estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Como unidades de análise, foram utilizadas 30 organizações militares da Marinha do 

Brasil, constituindo-se em um estudo de caso do tipo múltiplo. Para Yin (2005, p. 60),  

 

 

a escolha de realizar estudos de caso múltiplos geralmente é mais 
desafiadora, por ser mais ampla e robusta do que o estudo detalhado de um 
único caso, o que pode premiar o pesquisador com a ampliação das 
possibilidades de replicações teóricas e generalizações a partir de 
constatações e cruzamentos dos resultados dos casos. 

 

 

3.1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental. Os dados utilizados 

para a análise das práticas de governança foram extraídos da lista de verificação P-10 (Anexo 

A). Essa lista, questionário previsto nas normas da MB, é aplicada durante as Inspeções 

Administrativo-Militares que buscam avaliar a gestão das organizações militares. O 

questionário é implementado pelo Programa Netuno que integra a Diretoria de Administração 

da Marinha. 

Foram coletados, igualmente, informações de publicações internas à Marinha do Brasil 

a fim de verificar as eventuais orientações sobre o Programa Netuno. Além disso, foi realizada 

investigação minuciosa nos sítios eletrônicos (intranet) das organizações militares da MB 

selecionadas no intuito de verificar as rotinas e orientações estabelecidas acerca do assunto. 

As 30 OM selecionadas, integrantes do universo de 314 OM avaliadas pelo Programa 

Netuno, foram aquelas que obtiveram as maiores pontuações no Critério 1 – Liderança e 
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Desempenho Global (máximo de 150 pontos) que abrange, dentre outros temas, as práticas de 

governança, objeto deste estudo. Esse corte das 30 OM com pontuações mais elevadas 

permitiu incluir, para fins de comprovação, um número significativo de organizações de 

diferentes categorias. 

As OM foram classificadas de acordo com as suas atividades-fim. Para tal, foram 

compreendidas como atividades-fim aquelas atividades fundamentais que definem a essência 

de cada OM, ou seja, atividades que caracterizam o objetivo principal e a destinação da 

organização. Assim, foram definidas as seguintes categorias: Organização Militar de Ensino, 

de Saúde, de Apoio e Operativa. O quadro 1 apresenta as OM selecionadas com maior 

pontuação, evidenciando suas respectivas categorias. Cabe ressaltar que a identificação das 

OM foi omitida a fim de evitar possíveis impactos ocasionados pelas informações deste 

estudo. 

 

Critério 1 – Liderança e Desempenho Global 
Organização Militar (OM) Pontuação Categoria da OM 

OM 01 150 Operativa 
OM 02 150 Saúde 
OM 03 150 Apoio 
OM 04 150 Saúde 
OM 05 148 Apoio 
OM 06 146 Apoio 
OM 07 146 Apoio 
OM 08 144 Operativa 
OM 09 144 Operativa 
OM 10 143 Apoio 
OM 11 143 Apoio 
OM 12 143 Apoio 
OM 13 143 Saúde 
OM 14 143 Apoio 
OM 15 142 Operativa 
OM 16 142 Apoio 
OM 17 142 Ensino 
OM 18 141 Apoio 
OM 19 141 Operativa 
OM 20 141 Ensino 
OM 21 141 Apoio 
OM 22 141 Apoio 
OM 23 140 Ensino 
OM 24 139 Apoio 
OM 25 139 Apoio 
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OM 26 139 Operativa 
OM 27 139 Operativa 
OM 28 138 Operativa 
OM 29 138 Operativa 
OM 30 137 Operativa 

Quadro 1: Avaliação – Critério de Liderança e Desempenho Global 
Fonte: Lista P-10, Programa Netuno (2015/2016). 

 

Os sete critérios utilizados no PN são compostos por questões que abrangem os 

diferentes temas e são discriminados no documento denominado Lista P-10. O Critério 1 é 

composto por 12 questões dentre as quais estão as 3 questões (1.1, 1.4 e 1.5) relacionadas ao 

tema da governança, inspirado no que é previsto no MEG, conforme o quadro 2, a seguir.  

 

Lista P-10 
Modelo de Excelência em Gestão 

(Item 1.2 – Governança) 

Questão 
1.1 

 

A OM possui alguma sistemática de 
tomada de decisão institucionalizada 
em Ordem Interna que preveja: a) um 
trâmite para a decisão ser tomada; b) 
uma forma de comunicação da 
decisão às partes envolvidas; e c) 
uma sistemática de acompanhamento 
e controle de sua implantação? Caso 
afirmativo, apresentar ao Inspetor. 

   Questão B  

Como as principais 
decisões são tomadas, 
comunicadas aos 
envolvidos e 
implementadas? 

Questão 
1.4 

 

A OM possui alguma sistemática 
para relacionar todos os riscos 
organizacionais a qual está sujeita? 
Devem ser consideradas as práticas 
que identifiquem, classifiquem, 
analisem e tratem os riscos 
organizacionais mais significativos. 
A OM deve citar os principais riscos 
que possui. 

   Questão A  
Como são identificados e 
tratados os riscos aos quais 
a organização está sujeita? 

Questão 
1.5 

  

Como a OM participa ao Comimsup 
suas ações e resultados alcançados no 
desempenho das diversas atividades 
da OM? Descrever as formas de 
comunicação ao Comimsup. 

    Questão C   

Como a direção presta 
contas das suas ações e 
resultados alcançados aos 
controladores da 
organização? 

Quadro 2: Correlação entre a Lista P-10 e o MEG 
Fonte: Adaptado do Programa Netuno e da FNQ. 
 

As práticas relevantes correspondentes a cada uma das três questões da Lista P-10 

(Quadro 2) foram analisadas no âmbito das 30 organizações militares, buscando-se observar 

as similitudes e diferenças entre as OM das quatro categorias e entre organizações da mesma 

categoria. 
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3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

O presente estudo foi realizado em 30 organizações militares devido à impossibilidade 

de investigar todas as organizações do universo da pesquisa. É importante ressaltar que o PN 

tem grande amplitude no contexto da Marinha do Brasil, abrangendo diferentes organizações 

militares, com características peculiares que são influenciadas pelos diversos fundamentos 

que compõem o programa. Portanto, uma vez que se refere a um universo restrito, é possível 

que algumas organizações representativas tenham sido suprimidas da pesquisa. 

Outra limitação se refere à falta de realização de entrevistas devido ao tempo restrito 

para realizar a pesquisa. A obtenção da perspectiva dos gestores e dos colaboradores sobre as 

práticas de governança adotadas, acrescentaria informações para uma análise mais completa. 
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4 EXCELÊNCIA DA GESTÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 

4.1 O MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO (MEG) 

 

 

Com a abertura da economia brasileira no início da década de 1990, alguns 

empresários detectaram a necessidade de adotar padrões internacionais para orientar, avaliar e 

reconhecer a gestão, em busca de maior qualidade e competitividade (FNQ, 2014). Em 

decorrência, foi criado o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) pela Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ), uma entidade privada sem fins lucrativos. O MEG buscou refletir as 

experiências e pesquisas de diversas organizações e especialistas, em nível nacional e 

internacional, num modelo que pudesse ser compreendido e adotado pelas organizações.  

Conforme mencionado por Pignanelli (2007, p. 34), “o MEG evoluiu por meio de um 

processo sistêmico de atualizações para acompanhar a dinâmica da gestão empresarial e para 

refletir características culturais próprias do país. Avaliando-se de forma comparativa, o 

modelo brasileiro se posiciona como mais abrangente”.  

O modelo é utilizado para avaliar as organizações, principalmente em prêmios de 

qualidade, e consiste, em geral, na descrição do método, aplicação das práticas de gestão e na 

descrição dos resultados institucionais, com apresentação de indicadores e conclusões, de 

acordo com as metas estabelecidas e com a missão organizacional (FERREIRA, 2012). 

O MEG é considerado um modelo de referência e aprendizado, adequado a todo tipo e 

porte de organização. É um sistema que visa ao aprendizado e à melhoria contínua, 

permitindo às organizações adaptar suas práticas de gestão aos conceitos de uma empresa de 

nível global, respeitando a cultura existente.  

Para Santos (2007, p. 5),  

 

 

a metodologia fornecida pelo modelo adota e utiliza critérios claros e 
universais para parametrização e avaliação do desempenho da organização, 
possui um caráter quantitativo claro, que facilita a compreensão dos 
resultados obtidos e sua comparabilidade, funciona como parâmetro de 
benchmarking para avaliação, diagnóstico e desenvolvimento do modelo da 
gestão na direção da busca por excelência.  
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O autor alega também que, com a pontuação obtida, o modelo é capaz de apontar o 

estágio em que a organização se encontra e proporcionar um diagnóstico preciso sobre o 

alcance da excelência em sua gestão, fornecendo ainda um relatório da avaliação com 

indicações para o aperfeiçoamento dos processos internos da organização. 

O modelo da FNQ é a base para a premiação anual que reconhece a excelência na 

adoção da gestão da qualidade nas instituições do país. É composto por 13 fundamentos e 8 

critérios, e tem por objetivo buscar a estruturação e o alinhamento dos elementos da gestão 

das organizações sob a perspectiva de um sistema. 

Uma instituição é considerada excelente quando contempla todos os fundamentos, 

demonstrando um grau elevado de maturidade em seu sistema de gestão. Os Fundamentos de 

Excelência são expressos em características acessíveis, mensuráveis quantitativa ou 

qualitativamente, por meio de processos de desempenho e seus respectivos resultados. Os 

Fundamentos da Excelência e seus conceitos encontram-se representados no Quadro 3, a 

seguir. 

 

FUNDAMENTO CONCEITO 

Pensamento sistêmico 
Compreensão e tratamento das relações de interdependência e seus efeitos 
entre os diversos componentes que formam a organização, bem como entre 
eles e o ambiente com o qual interagem. 

Atuação em rede 
Desenvolvimento de relações e atividades, em cooperação entre 
organizações ou indivíduos com interesses comuns e competências 
complementares. 

Aprendizado 
organizacional 

Busca de maior eficácia e eficiência dos processos da organização e alcance 
de um novo patamar de competência, por meio da percepção, reflexão, 
avaliação e compartilhamento de conhecimento e experiências. 

Inovação 
Promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e 
implementação de novas ideias, capazes de gerar ganhos de competitividade 
com desenvolvimento sustentável. 

Agilidade 
Flexibilidade e rapidez de adaptação a novas demandas das partes 
interessadas e mudanças do ambiente, considerando a velocidade de 
assimilação e o tempo de ciclo dos processos. 

Liderança 
transformadora 

Atuação dos líderes de forma inspiradora, exemplar, realizadora e com 
constância de propósito, estimulando as pessoas em torno de valores, 
princípios e objetivos da organização, explorando as potencialidades das 
culturas presentes, preparando líderes e interagindo com as partes 
interessadas. 

Olhar para o futuro 
Projeção e compreensão de cenários e tendências prováveis do ambiente e 
dos possíveis efeitos sobre a organização, no curto e longo prazos, avaliando 
alternativas e adotando estratégias mais apropriadas. 

Conhecimento sobre 
clientes e mercados 

Interação com clientes e mercados e entendimento de suas necessidades, 
expectativas e comportamentos, explícitas e potenciais, criando valor de 
forma sustentável. 

Responsabilidade 
social 

Dever de a organização responder pelos impactos de suas decisões e 
atividades, na sociedade e no meio ambiente, e de contribuir para a melhoria 
das condições de vida, por meio de um comportamento ético e transparente, 
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visando ao desenvolvimento sustentável. 

Valorização das 
pessoas e da cultura 

Criação de condições favoráveis e seguras para que as pessoas se 
desenvolverem integralmente, com ênfase na maximização do desempenho, 
na diversidade e fortalecimento de crenças, costumes e comportamentos 
favoráveis à excelência. 

Decisões 
fundamentadas 

Deliberações sobre direções a seguir e ações a executar, utilizando o 
conhecimento, gerado a partir do tratamento de informações obtidas em 
medições, avaliações e análises de desempenho, de riscos, de 
retroalimentações e de experiências. 

Orientação por 
processos 

Busca de eficiência e eficácia nos conjuntos de atividades que formam a 
cadeia de agregação de valor para os clientes e demais partes interessadas. 

Geração de valor 
Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais, bem como de 
resultados dos processos que os potencializam, em níveis de excelência, e 
que atendam às necessidades das partes interessadas. 

Quadro 3: Fundamentos da Excelência 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da Fundação Nacional da Qualidade (2014). 
 

Para que a implementação desse modelo se torne viável para as organizações, os 

fundamentos são organizados em critérios dentro de conceitos que buscam demonstrar 

coerência com seus processos internos. Para isso, os fundamentos foram desdobrados em oito 

critérios: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, 

Pessoas, Processos e Resultados.  

Martins et al. (2011, p. 8) citam que os critérios estão relacionados entre si e esta 

relação, conforme mostra a figura 1,  

 

 

sugere uma visão sistêmica da gestão organizacional, apresenta 
características de flexibilidade e não visa a prescrição de ferramentas ou 
práticas de gestão. Nesse sentido, o modelo é vantajoso para organizações de 
todos os tipos, pois possibilita aplicar avaliação e diagnóstico, bem como 
orientar ações.  
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Figura 1: Critérios de Excelência 
Fonte: Critérios rumo à excelência (FNQ, 2014). 
 

Uma organização, ao utilizar os critérios de excelência como parâmetro, 

independentemente de sua natureza pública ou privada, torna-se capaz para adotar um 

programa de melhoria da gestão através de autoavaliações e assim obter um diagnóstico 

preciso sobre o seu sistema de gestão, como também apto para se candidatar aos prêmios da 

FNQ. Em um nível mais detalhado, o Modelo permite verificar se a implementação do 

sistema de gestão da organização incorpora o ciclo PDCL (Plan, Do, Check, Learn) como 

sugerido no Diagrama da Gestão na figura 2. O ciclo PDCL é uma metodologia utilizada para 

fomentar o sistema com novas aprendizagens, de forma a promover a melhoria contínua. 
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Figura 2: Diagrama da Gestão 
Fonte: Critérios rumo à excelência (FNQ, 2014). 
 

O diagrama considera, em seu movimento, que a definição das práticas de gestão e de 

seus padrões gerenciais está presente na organização de forma sistemática. As práticas, com 

abrangência adequada ao perfil da organização, são sistematicamente implementadas e 

executadas a partir de um planejamento, e verificadas quanto ao cumprimento dos padrões 

planejados, promovendo ações de melhoria, sejam corretivas ou preventivas. Os resultados da 

aplicação das práticas são então avaliados, promovendo a implementação de melhorias quanto 

às práticas adotadas ou quanto aos padrões gerenciais, gerando, assim, o aprendizado e a 

integração do sistema gerencial (FNQ, 2014). 

Dentre os critérios mencionados, o presente trabalho analisa o Critério de Liderança 

conforme apresentado a seguir. 

 

 

4.1.1 O Critério de Liderança  

  

 

O critério de Liderança do MEG busca analisar como a alta administração avalia as 

questões referentes a valores, diretrizes, desempenho, foco no cliente e nos stakeholders, 

empowerment, inovação e aprendizado, governança e responsabilidade social (QUINTELLA 

et al., 2009). 

De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (2007, p. 6),  
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a liderança não se limita mais às funções tradicionais de planejar, organizar, 
comandar, coordenar e controlar. Hoje, são reconhecidos outros papéis como 
os de mentor, guardião da cultura e dos valores da organização, promotor de 
relações de qualidade com pessoas, clientes, parceiros, fornecedores e 
concorrentes, e defensor de ações ambiental e socialmente responsáveis. A 
liderança se exerce em toda a organização e, muitas vezes, transcende suas 
fronteiras.  

Assim, é possível observar a importância estratégica da liderança para a eficácia de um 

Sistema de Gestão da Qualidade, uma vez que abrange os principais processos internos e que 

busca maior integração na adoção de um programa de qualidade dentro da organização. 

O Critério de Liderança aborda processos gerenciais relativos à cultura organizacional 

e desenvolvimento da gestão, governança, exercício da liderança e análise do desempenho da 

organização. Conforme demonstrado no quadro 2 a seguir, os processos abordam os seguintes 

conceitos: 

 

Cultura organizacional e 
desenvolvimento da gestão 

Processos gerenciais utilizados para estabelecer valores e princípios 
organizacionais e padrões de conduta, identificar elementos da cultura 
organizacional, estabelecer padrões, controlar e melhorar processos 
gerenciais, para obter e utilizar as melhores práticas de gestão. 

Governança 
Processos gerenciais referentes a gerenciar riscos aos quais a 
organização está sujeita, tomar, comunicar e implementar decisões e 
prestar contas, pela direção, das ações e resultados alcançados. 

Levantamento de 
interesses e exercício da 

liderança 

Processos gerenciais utilizados para conhecer as necessidades e 
expectativas das partes interessadas, bem como os processos 
gerenciais da direção empregados para exercício da sua liderança e 
interação com as partes interessadas. 

Análise do desempenho da 
organização 

Processos gerenciais utilizados para obter referenciais comparativos, 
analisar o desempenho operacional e estratégico da organização, em 
termos de alcance de metas, competitividade e de atendimento de 
requisitos de partes interessadas e para acompanhar a implementação 
das decisões decorrentes da análise. 

Quadro 4: Conceitos dos Processos Gerenciais do Critério Liderança  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da Fundação Nacional da Qualidade (2014). 

 

Portanto, constata-se que as atitudes dos líderes influenciam nas relações das partes 

interessadas, de maneira a obter um comprometimento a fim de efetivar a visão da 

organização. Conforme a Fundação Nacional de Qualidade (2014), estabelecer um sistema de 

governança e organizar um processo para o levantamento e mapeamento dos riscos é uma 

ação essencial da alta administração para diminuir a probabilidade de eventos adversos aos 

objetivos da instituição e proteger os interesses de todas as partes envolvidas. A seguir, serão 

discutidos conceitos sobre o tema Governança. 
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4.1.2 Governança  

 

 

Para que o sistema de liderança estabelecido tenha o foco efetivo na manutenção da 

confiança e na proteção dos interesses das partes envolvidas, a organização deve estruturar 

sua governança. A governança se caracteriza por um sistema de gestão e controles exercidos 

sobre a administração da organização. Compreende as responsabilidades dos acionistas, 

proprietários, conselhos de administração, diretoria e presidente. Acordos corporativos, 

estatutos e políticas documentam os direitos e as responsabilidades de cada parte e descrevem 

como a organização será dirigida e controlada para assegurar a prestação de contas aos 

acionistas, proprietários e outras partes interessadas; a transparência nas operações; e o 

tratamento justo de todas as partes interessadas (FNQ, 2007).  

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2010) descreve em seu 

Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa os princípios básicos de 

uma governança de excelência, conforme a seguir: 

a) Transparência: consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 

disposições de leis ou regulamentos. Não deve se restringir ao desempenho 

econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à 

otimização do valor da organização; 

b) Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, 

deveres, necessidades, interesses e expectativas;  

c) Prestação de contas (accountability): os agentes de governança devem prestar 

contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, 

assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com 

diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis;  

d) Responsabilidade corporativa: os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades 

negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 

consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, 
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manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, 

médio e longo prazos. 

 

Para o Tribunal de Contas da União (2014), a governança abrange (a) processos de 

comunicação; (b) de análise e avaliação; (c) de liderança, tomada de decisão e direção; (d) de 

controle, monitoramento e prestação de contas. Dessa maneira, o TCU apresenta como 

funções da governança: “definir o direcionamento estratégico; supervisionar a gestão; 

envolver as partes interessadas; gerenciar riscos estratégicos; gerenciar conflitos internos; 

auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e promover a accountability (prestação de 

contas e responsabilidade) e a transparência” (2014, p.31). 

No Modelo de Excelência da Gestão da FNQ, a governança foi dividida em três 

questões que abordam processos gerenciais diferentes. No modelo, a governança é avaliada 

pela forma que são identificados e tratados os riscos aos quais a organização está sujeita; pela 

maneira como as principais decisões são tomadas, comunicadas aos envolvidos e 

implementadas, e pela forma que a direção presta contas das suas ações e resultados 

alcançados aos controladores da organização. Desse modo, é possível inferir que o MEG 

busca analisar a governança através da maneira pela qual uma instituição desenvolve sua 

gestão de riscos, estrutura seu processo de tomada de decisão e busca maior transparência nas 

ações de seus dirigentes. 

 

 

4.2 O PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO – 

GESPÚBLICA 

 

 

A reforma gerencial de 1995 foi consequência de diversos fatores, entretanto, foi 

motivada principalmente pela crise fiscal e pelo esgotamento do modelo burocrático da gestão 

ainda vigente. As diretrizes da reforma estavam previstas no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado Brasileiro (PDRAE), e foram utilizadas como orientadoras para as 

tentativas de transformações que ocorreram na Administração Pública. A reforma adotou 

mudanças no nível de gestão das organizações bem como no papel dos gestores públicos, 

atores importantes na condução das modificações necessárias em busca pela eficiência 

desejada. 
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Bresser Pereira (2001, p. 20), ressalta que: 

 

 

A reforma gerencial de 1995 adotou uma abordagem gerencial da gestão 
pública e uma abordagem social-democrática e social-liberal do papel do 
Estado. A reforma é gerencial porque extrai a inspiração da gestão de 
empresas privadas, e porque adota a promoção de autonomia e 
accountability das agências públicas como estratégia básica para atingir mais 
eficiência e qualidade. É democrática, porque pressupõe a governança 
democrática, faz do controle social pela sociedade civil uma forma principal 
de accountability política, e requer transparência das agências públicas. É 
social-democrática, porque afirma o papel do Estado de garantir a proteção 
eficaz dos direitos sociais. É social-liberal, porque acredita no mercado 
como um excelente, mas imperfeito, agente de alocação de recursos, e vê a 
terceirização de serviços e a competição controlada como excelentes 
ferramentas de accountability. 

 

 

Em decorrência da reforma foram implementadas, ao longo dos anos, diferentes 

métodos e ferramentas gerenciais no setor público como forma de tornar as organizações 

públicas mais eficientes e eficazes na prestação de seus serviços aos cidadãos. Como 

resultado desta corrente, foi instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GesPública pelo Decreto Federal nº 5.378, em 23 de fevereiro de 2005, 

com a finalidade de “promover a excelência em gestão pública, visando a contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da 

competitividade do país” (SEFAZ, 2011).  

Silva et al. (2011, p. 259) afirmam que “os objetivos do programa são claros, além da 

eficiência na prestação do serviço, busca-se também eficiência na aplicação dos recursos 

públicos, isto é, pretende-se buscar uma relação adequada de custo e benefício para as 

organizações públicas, procurando estimular e apoiar os órgãos e entidades públicas a 

implementarem medidas de fortalecimento em sua gestão interna, a fim de oferecerem 

serviços de melhor qualidade aos cidadãos”. 

O GesPública objetiva  

 

 

eliminar o déficit institucional, promover a governança e a eficiência visando 
aos resultados da ação pública, assegurar a eficácia e efetividade da ação 
governamental e promover a gestão democrática, participativa, transparente 
e ética. Apresenta como ações principais a mobilização e o apoio técnico à 
órgãos e entidades para a melhoria da gestão e do atendimento e a 
desburocratização e simplificação de procedimentos e normas, e 
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desenvolvimento de um modelo de excelência em gestão pública para 
capacitar e orientar a implantação de ciclos contínuos de avaliação e 
melhoria da gestão pública. (SEPLAN, 2017). 

 

 

A capacidade de gestão em uma instituição pública é considerada um fator essencial 

para entregar serviços de qualidade. Neste contexto, o Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização foi desenvolvido para apoiar o desenvolvimento e a implantação de meios 

que possibilitem um aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão das organizações 

públicas e de seus impactos perante a sociedade.  

O Programa auxilia a Administração Pública na busca pela melhoria de sua capacidade 

de produzir resultados efetivos. O GesPública fundamenta suas ações pela estratégia de 

promoção da excelência voltada para os cidadãos e por um conjunto de princípios, orientados 

para a qualidade da gestão e dos serviços públicos. Em vista disto, foi instituído o Prêmio 

Nacional da Gestão Pública com a finalidade de reconhecer e premiar as organizações 

públicas que se destacam ao demonstrar alta qualidade do seu sistema de gestão com um 

elevado desempenho institucional.  

O propósito do prêmio é  

 

 

contribuir para a transformação da gestão pública estimulando, pelo 
reconhecimento, as organizações públicas a buscarem a excelência em 
gestão, com alto desempenho, assumindo o compromisso de evolução 
contínua. O prêmio atua, ainda, com a identificação e disseminação de boas 
práticas de gestão. Para tanto, são realizados ciclos anuais, quando as 
organizações públicas se candidatam e se habilitam a concorrer à premiação. 
(MP, 2015). 

 

 

Esse processo de avaliação da qualidade tem por base o Modelo de Excelência em 

Gestão Pública. O MEGP, detalhado no item 2.3.2, a seguir, é uma ferramenta que busca 

consolidar os padrões nacionais e internacionais de qualidade em gestão, adaptando-se às 

características das instituições públicas brasileiras.  

 

 

 

4.2.1 O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) 
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Palvarini (2010, p. 2), afirma que: 

 

 

a compreensão de que um dos maiores desafios do setor público brasileiro é 
de natureza gerencial fez com que se buscasse um modelo de excelência em 
gestão focado em resultados e orientado para o cidadão para guiar as 
organizações públicas em busca de transformação gerencial rumo à 
excelência e, ao mesmo tempo, permitir avaliações comparativas de 
desempenho entre organizações públicas brasileiras e estrangeiras e mesmo 
com empresas e demais organizações do setor privado. Esse modelo de 
excelência em gestão, de padrão internacional, que expressa o entendimento 
vigente sobre o “estado da arte” da gestão contemporânea, é a representação 
de um sistema de gestão que visa aumentar a eficiência, a eficácia e a 
efetividade das ações executadas. 

 

 

Conforme mencionado por Souza et al. (2011), os prêmios de qualidade na 

Administração Pública, em sua maioria, são constituídos por modelos gerenciais, conhecidos 

como modelos de excelência em gestão. Os autores ainda mencionam que esses modelos são 

focados em um conjunto de atividades gerenciais, comportamentos e processos que motivam 

a qualidade dos serviços prestados pelas organizações e possuem critérios a serem atendidos 

pelo setor público. Eles são fundamentados nos princípios e conceitos da natureza pública das 

organizações. 

A implementação de um Modelo de Excelência específico para a Gestão Pública 

considera os princípios e conceitos que caracterizam a natureza pública das organizações e 

que impactam na sua gestão. O modelo foi desenvolvido a partir da compreensão de que é 

fundamental buscar a excelência independente da natureza do serviço. 

Conforme mencionado por Souza et al. (2014, p. 3),  

 

 

o MEGP é derivado do MEG, sendo estabelecido com base em modelos 
internacionais, refletindo o que há de mais moderno no campo da gestão 
contemporânea. Esse diferencia-se por levar em consideração a natureza das 
organizações do setor público, adaptando o MEG a essa realidade, sendo 
concebido a partir da premissa segundo a qual é preciso ser excelente sem 
deixar de ser público. 

Conforme mencionado por Ferreira (2009, p. 8), “o MEGP deve estar alicerçado em 

fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea e condicionado aos princípios 

constitucionais próprios da natureza pública das organizações”. De acordo com Instrumento 
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de Autoavaliação da Gestão Pública (IAGP, 2016, p. 3) compõem a base do Modelo de 

Excelência em Gestão Pública os seguintes fundamentos: 

 

 

1. Pensamento sistêmico: Gerenciar levando em conta as múltiplas relações 
de interdependência entre as unidades internas de uma organização e entre a 
organização e outras organizações de seu ambiente externo; o 
aproveitamento dessas relações minimizam custos, qualificam o gasto 
público, reduzem tempo, geram conhecimento e aumentam a capacidade da 
organização de agregar valor à sociedade; o pensamento sistêmico 
pressupõe, ainda, a valorização das redes formais com cidadãos-usuários, 
interessados e parceiros, bem como das redes que emergem informalmente, 
entre as pessoas que as integram, e destas com pessoas de outras 
organizações e entidades.  
2. Aprendizado organizacional: Gerenciar buscando continuamente novos 
patamares de conhecimento e transformando tais conhecimentos em bens 
individuais e, principalmente, organizacionais. Entender que a preservação e 
o compartilhamento do conhecimento que a organização tem de si própria, 
de sua gestão e de seus processos é fator imprescindível para o aumento de 
seu desempenho.  
3. Cultura da inovação: Gerenciar promovendo um ambiente favorável à 
criatividade; isto requer atitudes provocativas no sentido de estimular as 
pessoas a buscarem espontaneamente novas formas de enfrentar problemas e 
fazer diferente.  
4. Liderança e constância de propósitos: Gerenciar motivando e inspirando 
as pessoas, procurando obter delas o máximo de cooperação e o mínimo de 
oposição; isto pressupõe:  
a) atuar de forma transparente, compartilhando desafios e resultados com 
todas as pessoas;  
b) participação pessoal e ativa da alta administração;  
c) constância na busca pela consecução dos objetivos estabelecidos, mesmo 
que isso implique algum tipo de mudança; e 
d) a prestação de contas sobre o que acontece no dia-a-dia da organização.  
5. Orientação por processos e informações: Gerenciar por processos – 
conjunto de centros práticos de ação cuja finalidade é cumprir a finalidade 
do órgão/entidade – e estabelecer o processo decisório e de controle 
alicerçado em informações; dessa forma a gestão terá condições de 
racionalizar sua atuação e dar o máximo de qualidade ao seu processo 
decisório.  
6. Visão de futuro: Gerenciar com direcionalidade estratégica; o processo 
decisório do órgão/entidade deve ter por fator de referência o estado futuro 
desejado pela organização e expresso em sua estratégia; é fundamental para 
o êxito da estratégia que a visão de futuro, desdobrada em objetivos 
estratégicos, oriente a gestão da rotina e determine os momentos de mudança 
na gestão dos processos.  
7. Geração de valor: Gerenciar de forma a alcançar resultados consistentes, 
assegurando o aumento de valor tangível e intangível, com sustentabilidade, 
para todas as partes interessadas.  
8. Comprometimento com as pessoas: Gerenciar de forma a estabelecer 
relações com as pessoas, criando condições de melhoria da qualidade nas 
relações de trabalho, com o objetivo de que se realizem humana e 
profissionalmente; tal atitude gerencial pressupõe: a) dar autonomia para 
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atingir metas e alcançar resultados, b) criar oportunidades de aprendizado e 
de desenvolvimento de competências, e c) reconhecer o bom desempenho.  
9. Foco no cidadão e na sociedade: Gerenciar com vistas ao atendimento 
regular e contínuo das necessidades dos cidadãos e da sociedade, na 
condição de sujeitos de direitos, beneficiários dos serviços públicos e 
destinatários da ação decorrente do poder de Estado exercido pelos órgãos e 
entidades públicos.  
10. Desenvolvimento de parcerias: Gerenciar valendo-se da realização de 
atividades conjuntas com outras organizações com objetivos comuns, 
buscando o pleno uso das suas competências complementares para 
desenvolver sinergias.  
11. Responsabilidade social: Gerenciar de forma a assegurar a condição de 
cidadania com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, tendo ao 
mesmo tempo a atenção voltada para a preservação da biodiversidade e dos 
ecossistemas naturais.  
12. Controle social: Gerenciar com a participação das partes interessadas; tal 
participação deve acontecer no planejamento, no acompanhamento e 
avaliação das atividades dos órgãos ou entidades públicas.  
13. Gestão participativa: É o estilo da gestão de excelência que determina 
uma atitude que busque a cooperação das pessoas, e que reconhece o 
potencial diferenciado de cada um e ao mesmo tempo harmoniza os 
interesses individuais e coletivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes 
de trabalho.  
14. Agilidade: Flexibilidade e resposta rápida às mudanças e demandas da 
sociedade por serviços e políticas públicas. (IAGP, 2016). 

 

 

O MEGP é constituído por oito critérios integrados e interatuantes, que orientam a 

adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações 

públicas a padrões elevados de desempenho e de qualidade, conforme mostra a figura 3. 
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Figura 3: Representação Gráfica do MEGP 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Instrumento de Autoavaliação da Gestão Pública 
(IAGP, 2016). 
 

O Modelo representa o sistema de gestão de excelência e reproduz para a entidade 

pública o Ciclo do PDCA, método científico de gestão da qualidade preconizado por Edwards 

Deming, que indica a necessidade de que a organização, no processo de controle da qualidade, 

realize as etapas de Planejar (Plan); Fazer (Do); Checar ou Verificar (Check); e Agir (Act). 

Este ciclo está representado em quatro blocos que, juntos, representam os oito critérios do 

Modelo (MP, 2016). Para Ferreira (2009, p. 10),  

 

 

os Critérios de Excelência fazem parte de um modelo que propõe como 
sistemática avaliar a gestão, tomando como referência o estado da arte em 
gestão, em geral desenvolvido a partir dos prêmios nacionais da gestão. A 
ideia é a de que, para melhorar a eficiência e a eficácia das organizações em 
geral, precisamos ter uma visão e uma abordagem sistêmica gerencial, além 
de ter empresas que, tratando de todos os stakeholders, sejam socialmente 
responsáveis. 

 

 

Os critérios foram elaborados com base nos Critérios de Excelência utilizados no 

MEG e fundamentados também em diversos modelos internacionais, com as devidas 

adaptações à natureza pública das organizações que integram o aparelho do Estado brasileiro 

e, ao mesmo tempo, preservando as características que definem todos os modelos analisados 

como de excelência em gestão. 
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5 A GESTÃO DA QUALIDADE NA MARINHA DO BRASIL 

 

 

A Marinha do Brasil (MB) constitui uma das três Forças Armadas subordinadas ao 

Ministério da Defesa, que se caracteriza como uma instituição nacional permanente e regular, 

sob a autoridade suprema do Presidente da República. Conforme consta na Constituição 

Federal de 1988, a MB é destinada à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  

Para alcançar suas metas constitucionais, a Marinha possui como missão  

 

 

o preparo e emprego do Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da 
Pátria buscando estar pronta para atuar na garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; 
atuando em ações sob a égide de organismos internacionais e em apoio à 
política externa do País; e cumprindo as atribuições subsidiárias previstas em 
Lei, com ênfase naquelas relacionadas à Autoridade Marítima, a fim de 
contribuir para a salvaguarda dos interesses nacionais. (BRASIL, MB, 
2011).  

 

 

Favero (2010, p. 122) cita que  

 

 

a Marinha do Brasil é uma instituição baseada na hierarquia e disciplina, que 
desempenha o papel importante e reservado do Poder Naval em tempo de 
paz, respaldando a ação política do governo no campo das relações 
internacionais e mantendo-se atualizada, pronta a se expandir quando 
necessário. 

 

 

A MB é composta por organizações militares de naturezas divergentes e que, juntas, 

buscam contribuir para o cumprimento da missão da instituição. Conceição (2012, p. 22) cita 

que  

 

 

existem as OM Operativas que são aquelas precipuamente destinadas ao 
emprego de meios em operações militares em geral. As demais OM, 
administrativas ou de apoio, visam a contribuir para o sucesso das operações 
militares, fornecendo o necessário auxílio para a atividade fim da instituição.  
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O autor ainda menciona que existe, também, uma rede de suporte como: organizações 

militares de pesquisas, hospitais, depósitos diversos, centro de munição, estabelecimentos de 

ensino, adidâncias navais, arsenal de marinha e várias outras OM. Atualmente, a Marinha 

conta com um efetivo de aproximadamente sessenta mil militares dispostos em mais de 

trezentas OM distribuídas pelo território nacional em nove distritos navais (BRASIL, MD, 

2014). 

A MB tem como visão de futuro  

 

 

ser uma Força moderna, equilibrada e balanceada, e dispor de meios navais, 
aeronavais e de fuzileiros navais compatíveis com a inserção político-
estratégica do nosso País no cenário internacional e, em sintonia com os 
anseios da sociedade brasileira, estando permanentemente pronta para atuar 
no mar e em águas interiores, de forma singular ou conjunta, de modo a 
atender aos propósitos estatuídos na sua missão. (BRASIL, MB, 2011). 

 

 

A fim de caminhar neste rumo, a Marinha procura constantemente, por meio de 

diversas ferramentas, buscar o aperfeiçoamento do cumprimento de suas atividades. Para 

alcançar seus objetivos estratégicos e sua visão de futuro, a Marinha vem estabelecendo 

diferentes ações com enfoque na gestão da qualidade. 

Conforme mencionado por Souza et al. (2014, p. 4), “a Marinha, ao longo dos anos, 

procurou adotar programas de gestão baseados em teorias administrativas divulgadas pelos 

meios acadêmicos nacional e internacional. Desde o início da década de 90 vem buscando 

modernizar a gestão das suas organizações, no sentido de obter maior qualidade e 

produtividade”. Em vista disto, a MB buscou acompanhar o desenvolvimento de novas 

ferramentas na Gestão Pública, implementando programas apropriados com a sua natureza e 

suas necessidades. A figura 4 representa as iniciativas da MB e as respectivas 

correspondências às medidas desenvolvidas no âmbito governamental. 
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Figura 4: Programas da Marinha do Brasil e do Governo Federal  
Fonte: Marinha do Brasil (BRASIL, MB, 2011). 

 

Diógenes (2012, p. 28) aponta que  

 

 

a Marinha do Brasil busca acompanhar a evolução da Gestão Pública 
brasileira através da implementação de programas próprios com 
fundamentação nas práticas gerenciais do Governo Federal. A aplicação de 
um programa de excelência gerencial na MB torna-se plausível visto que 
esta é constituída por diversas OM com diferentes atividades e missões, as 
quais possuem como cliente o Estado brasileiro. Para melhor servir aos seus 
cidadãos é importante que todo o organismo institucional funcione de 
maneira harmônica e eficiente. 

 

 

Em conformidade com as metas do Governo Federal quanto à gestão por excelência, a 

Marinha sancionou em 2007 o Programa Netuno, elaborado com base no Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização adaptado para a cultura naval brasileira. O PN 

apresenta como pilares básicos: a capacitação de seu efetivo, o aperfeiçoamento da estrutura 

administrativa, a valorização do elemento humano, a racionalização de custos e o combate ao 

desperdício. 

Souza et al. (2016, p. 864) afirmam que  

 

 

O Programa Netuno é oriundo da existência de uma nova regulamentação, 
aliado à intenção estratégica de transformação organizacional na Instituição. 
Dessa forma, consistiu em mudanças nas diretrizes gerenciais com a 
finalidade de impactar a cultura organizacional da Força. A gestão deixa de 
ter foco nas rotinas, visando à gestão estratégica. Assim, o foco passa a estar 
no alcance de objetivos macro, alinhados à sua missão. A abordagem de 
prestação de contas passa a ser ampliada, por meio de uma efetiva gestão 
para resultados. O diagnóstico organizacional é direcionado para a 
identificação de oportunidades de melhoria, e a implementação de ações 
decorrentes torna-se um processo rotineiro, que leva à melhoria, contínua. 
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Os compromissos assumidos com os cidadãos e organizações clientes 
passam a estar presentes no dia a dia das organizações. 

 

 

O PN é um processo administrativo destinado a aprimorar a gestão das OM e, 

consequentemente, proporcionar à Marinha do Brasil as melhores condições para estar pronta 

e adequada à estatura político-estratégica exigida pelo país. A capacitação profissional é a 

base do Programa, que se caracteriza por ações destinadas à avaliação da gestão, à melhoria 

de processos e à gerência de projetos. O homem, sensibilizado com as novas práticas de 

gestão, é fundamental para o sucesso do PN (BRASIL, MB, 2011).  

Segundo o Manual de Gestão Administrativa da Marinha (EMA-134), norma que 

institucionaliza o PN,  

 

 

o programa tem a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos 
serviços e da administração organizacional, orientando-se pelas seguintes 
diretrizes básicas: manter o adestramento da tripulação das OM, sempre 
buscando a otimização do emprego dos recursos humanos; aperfeiçoar a 
estrutura administrativa, a fim de contribuir para eficiência e eficácia das 
ações da OM; valorizar o elemento humano, enfatizando o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento das qualidades morais, profissionais, intelectuais e 
culturais, bem como das condições psicofísicas, e o aprimoramento das 
atividades assistenciais que possam repercutir favoravelmente no campo 
psicossocial; e racionalizar custos, combater o desperdício e perseguir a 
austeridade financeira em todos os níveis e atividades. 

 

 

Em consonância com as diretrizes, o PN elabora etapas destinadas à preparação das 

OM para a implantação de ciclos contínuos de avaliação e melhoria de seus sistemas de 

gestão, promovendo o engajamento do pessoal, a valorização das iniciativas e o 

reconhecimento dos resultados. As etapas previstas para a implantação do Programa Netuno 

fornecem um caminho para que as OM possam aperfeiçoar seus esforços na melhoria do 

desempenho organizacional e alcance da excelência em gestão. Essas etapas possuem alto 

grau de interação, pois ao serem trabalhadas conjuntamente, mas não necessariamente ao 

mesmo tempo, possibilitam angariar sinergias, incrementando o entendimento da metodologia 

de avaliação da gestão, aumentando a motivação pessoal e repercutindo positivamente, para a 

construção de maior visibilidade das ações empreendidas e trocas de experiências a partir das 

boas práticas de gestão que tendem a formar ciclos virtuosos de melhoria contínua (BRASIL, 

MB, 2011). 
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Para seu fortalecimento e constante aperfeiçoamento, as seguintes etapas são 

realizadas durante a implementação do PN:  

a) capacitação: tem a finalidade de tornar os colaboradores aptos a aplicarem as 

ferramentas disponibilizadas pelo PN nas OM e a multiplicarem o conhecimento 

por meio de treinamentos internos;  

b) institucionalização: busca sedimentar a cultura de excelência em gestão e a 

utilização das ferramentas, de maneira que não ocorram retrocessos na 

implementação do PN quando da mudança de gestores;  

c) validação e premiação: visa a confirmar as boas práticas e motivar a sua concepção 

e implementação; 

d) publicidade dos resultados: permite que o sucesso auferido por algumas 

organizações seja disseminado, servindo como referência e funcionando como 

motivador, ao promover o reconhecimento das iniciativas, assim amplificando o 

uso das práticas para outras OM. 

 

Souza et al. (2016, p. 855) mencionam que  

 

 

em alinhamento com essas ações está a criação de um banco de iniciativas 
inovadoras no sítio do Programa Netuno. Esse banco fomenta o uso do 
Programa, permitindo a realização de benchmarking entre as organizações, o 
que potencializa o aprendizado organizacional e incentiva a cultura de 
inovação. As iniciativas são categorizadas pelos critérios de excelência 
estabelecidos. Os critérios e orientações do Programa Netuno são 
estruturados tendo como base o IAGP, havendo uma customização para a 
Marinha do Brasil.  

 

 

O modelo de excelência adotado pelo PN e seus respectivos critérios está 

esquematizado na figura 5. 
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Figura 5: Modelo de Excelência de Gestão do Programa Netuno 
Fonte: Marinha do Brasil (BRASIL, MB, 2014). 

 

Assim como o GesPública, o modelo de excelência de gestão do Programa Netuno é 

composto por critérios que foram fragmentados em indicadores que interligados, possibilitam 

a análise da organização segundo enfoques distintos, a saber: 

Critério 1 – Liderança e Desempenho Global: analisa os procedimentos, critérios e 

métodos utilizados pela administração da OM (Comandante, Imediato e Chefes de 

Departamento) na tomada, comunicação e condução das principais decisões em todos os 

níveis da organização. 

Critério 2 – Formulação e Implementação de Estratégias: examina o processo de 

formulação das estratégias administrativas, os desdobramentos em planos de ação e o sistema 

de medição adotado para acompanhamento da evolução de suas implementações. 

Critério 3 – Imagem e Relacionamento com outras organizações da Marinha e Extra 

MB: analisa a organização no cumprimento de suas tarefas institucionais, identificando como 

as necessidades dos usuários são atendidas pelos serviços prestados. No caso das OM que 

atendem ao público, como os serviços prestados satisfazem as demandas das pessoas. No caso 
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das OM operativas, como o cumprimento da missão da OM contribui para a missão do 

Comando Imediatamente Superior, por exemplo. 

Critério 4 – Responsabilidade Socioambiental, Ética e Controle Social: examina os 

impactos da atuação da OM perante a sociedade e as comunidades próximas. 

Critério 5 – Gestão do Conhecimento e Informações Comparativas: examina a gestão e 

a utilização das informações, a partir dos métodos e ferramentas aplicados para identificá-las, 

torná-las disponíveis e utilizá-las dentro da OM. 

Critério 6 – A Tripulação, seu Trabalho, Capacitação e Desenvolvimento: avalia as 

condições existentes no ambiente de trabalho, a capacitação e o desenvolvimento da força de 

trabalho, buscando verificar se são propícios à melhoria do desempenho, à participação e ao 

crescimento das pessoas e da OM. 

Critério 7 – Processos Orçamentários, Financeiros, Finalísticos e de Apoio: examina a 

gestão dos processos principais e de apoio visando à operação eficaz e eficiente dos mesmos e 

a melhoria contínua. 

Conforme mencionado por Favero (2010, p. 122),  

 

 

assim como o Programa GesPública, o Programa Netuno tem por 
fundamento a melhoria contínua, contendo os mesmos processos de 
autoavaliação e validação. Dessa forma, de acordo com o resultado obtido, 
as organizações militares podem participar do concurso promovido pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

 

A dinâmica de autoavaliação utiliza uma lista de verificação incluída na sistemática de 

Inspeções Administrativo-Militares (IAM). Trata-se de um modelo gerencial já consolidado 

na MB como uma ferramenta de verificação administrativa das OM. A lista de verificação, 

denominada P-10, avalia a gestão de todas as organizações e é realizada a cada dois anos. A 

lista P-10 teve seus critérios desenvolvidos com base no Modelo de Excelência em Gestão da 

Fundação Nacional da Qualidade adequado à realidade de uma instituição militar. 

O PN emprega diversas ferramentas de gestão que vêm se disseminando para um 

número cada vez maior de organizações militares, como o planejamento estratégico 
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organizacional, a análise e melhoria de processos, a carta de serviços, o Conselho de Gestão2, 

a pesquisa de clima organizacional e o ciclo de avaliação e melhoria. 

Em síntese, a Marinha do Brasil busca, com a implementação do PN, melhorar a 

capacitação dos militares para o desempenho de suas tarefas, independentemente da natureza 

da OM – operativa, de saúde, de apoio ou de ensino; alcançar eficiência, eficácia e 

economicidade na aplicação dos recursos; atingir a excelência na gestão das organizações 

militares; valorizar o profissional, devido ao reconhecimento institucional de sugestões de 

melhoria; e gerar maior visibilidade da OM e, consequentemente, da instituição perante a 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Reunião com a finalidade de assessorar a Direção da OM na administração econômico-financeira e 
gerencial e no desenvolvimento organizacional bem como promover a implementação de melhores práticas de 
gestão e avaliação dos seus processos administrativos em uma estratégia de aprimoramentos contínuos (SGM-
107). 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os dados sobre as práticas de governança adotadas 

pelas diferentes Organizações Militares (OM) fundamentados nas respostas coletadas da Lista 

de Verificação P-10 do PN.  

Na categoria “operativa” foram analisados os casos das organizações que realizam as 

funções de preparo e emprego operacional dos recursos destinados à missão principal do 

âmbito militar, tais como os navios e as bases navais.  

Em relação às organizações de “saúde”, foram consideradas aquelas destinadas a 

executar atividades desta área da Marinha do Brasil como as policlínicas e os hospitais navais.  

Na categoria de “apoio”, foram avaliadas as OM que desenvolvem atividades técnico-

administrativas e de apoio à instituição com intuito de proporcionar facilidades ao meio para o 

qual foram destinadas como os depósitos e os centros de intendência.  

Já as organizações da área de “ensino”, foram analisados os casos daquelas destinadas 

a capacitar os militares e servidores civis para o desempenho, na paz e na guerra, dos cargos e 

funções previstos na sua estrutura organizacional, tais como os centros de instruções e de 

adestramento. 

A análise dos dados foi realizada com foco nas práticas de governança, abrangendo a 

Tomada de Decisão, Gestão de Riscos e Prestação de Contas, permitindo assim comparar as 

divergências e similitudes entre as categorias das OM ou mesmo entre OM da mesma 

categoria. 

 

 

6.1 TOMADA DE DECISÃO 

 

 

6.1.1 Organizações Militares Operativas 

 

 

As OM 01, 09, 15, 19, 26 e 30 não apresentaram uma Ordem Interna3 (OI) específica 

que institucionalizasse o processo de tomada de decisão. As OM consideraram como 

                                                 
3  É o documento administrativo pelo qual os titulares de OM estabelecem normas e procedimentos no 
âmbito interno de suas OM (SGM-107). 
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sistemática a sua vasta gama de ordens internas (OI) que regulamentam as principais 

atividades desenvolvidas em seus departamentos estabelecendo procedimentos e 

comportamentos em situações rotineiras e eventuais para a tomada de decisões. Foi apontado 

também a adoção de portarias de delegação de competência como uma ferramenta para 

auxiliara o processo decisório. As organizações militares (OM) mencionaram que a 

comunicação das decisões é realizada por meio de ordens de Parada4, notas no Plano do Dia5 

(PD), quadro de avisos e atas das reuniões do Conselho de Gestão. Sobre a questão de 

acompanhamento e controle, apenas a OM 09 observou que os Oficiais e supervisores 

monitoram como as ordens emanadas estão sendo recebidas pela tripulação como um todo, o 

grau de dificuldade enfrentado pelos militares para implementá-las e se as mesmas estão 

surtindo os efeitos esperados. 

A OM 08 apresentou uma OI desenvolvida com o intuito de estabelecer uma 

sistemática para a tomada de decisão, porém o documento descreve a trajetória hierárquica 

para se tomar uma decisão sem considerar o conjunto de ações necessárias para que a decisão 

ocorra. A OM ainda apontou que realiza sua tomada de decisão a partir de subsídios de caixas 

de sugestões, pesquisas de opinião interna, pesquisas de satisfação do Grupo de Atendimento 

ao Público, relatórios de auditoria interna, autoavaliação de gestão e assessoramentos técnicos 

específicos analisados e acompanhados em Reuniões de Análise Crítica e reuniões do 

Conselho de Gestão. A OM não se manifestou sobre os meios de comunicação e as formas de 

acompanhamento e controle da tomada de decisão. 

A OM 27 implementou um fluxograma, de forma simples e didática, como sua 

sistemática para o processo decisório, composto pelas seguintes etapas: determinar os fatos do 

problema, identificar os aspectos desconhecidos, utilizar lógica e intuição para a decisão, 

levantar soluções através de brainstorming, avaliar se as soluções são lógicas e práticas, 

eliminar soluções pouco viáveis, selecionar as soluções mais viáveis, implementar em base 

experimental, e avaliar as necessidades de mudanças e ajustes. A OM não respondeu às 

questões sobre os meios de comunicação e as formas de acompanhamento e controle da 

tomada de decisão. 

A OM 28 também desenvolveu um fluxograma para a tomada de decisão, sendo que 

este está vinculado a uma OI que aborda os procedimentos para o funcionamento do Conselho 

                                                 
4  Reunião expedita do Comandante com os Chefes de Departamento ou com toda a tripulação para 
conferir ordens e fornecer informações sobre as atividades e rotinas da organização militar. 
5  É o documento elaborado diariamente, de uso interno da organização militar, que contém informações 
a respeito da rotina, ordens, recomendações, atividades e demais informações consideradas importantes para 
conhecimento pela tripulação (SGM-107). 
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de Gestão e do Controle Interno da organização militar (OM). Para esta OM, o processo 

decisório é composto pelas seguintes fases: percepção da situação, análise e definição do 

problema, definição dos objetivos, procura de soluções e alternativas, avaliação e comparação 

dessas alternativas, escolha da alternativa mais adequada, e implementação da alternativa 

escolhida. O acompanhamento e controle são realizados mensalmente no Conselho de Gestão. 

A OM não mencionou as formas de comunicação da decisão às partes envolvidas. 

A OM 29 respondeu que não possui uma ordem interna (OI) que institucionalizasse a 

sistemática do processo de tomada de decisão como também a forma de comunicação e os 

procedimentos de monitoramento e controle na organização. 

Percebe-se que no contexto operativo, algumas organizações empregam diversas 

ordens internas que regulamentam os diferentes procedimentos e comportamentos em 

situações rotineiras e eventuais para a tomada de decisões. Foi possível verificar que alguns 

documentos desenvolvidos para tratar do assunto, descreveram a trajetória hierárquica para se 

tomar uma decisão sem considerar o conjunto de ações necessárias para que a decisão 

aconteça. Outras OM adotaram fluxogramas simples constituídos por etapas que visam 

essencialmente a analisar o problema e selecionar a solução mais adequada. 

 

 

6.1.2 Organizações Militares da Saúde 

 

 

A OM 02 implementou uma OI com a finalidade de estabelecer os procedimentos a 

serem adotados pelos diversos setores da organização buscando assegurar a melhoria dos 

resultados obtidos, tendo como foco principal a consecução da atividade-fim da OM. Para esta 

OM, o processo de tomada de decisão é composto pelas seguintes fases: observação, 

identificação do problema, conhecimento do processo relacionado ao problema, análise dos 

fatos pertinentes, escolha das soluções, definição de indicadores, plano de ação, 

implementação das ações propostas, controle e avaliação dos resultados e padronização da 

nova rotina. Nas fases iniciais de observação e identificação do problema, a organização 

destaca a importância do envolvimento de todas as pessoas na busca por melhorias, pois 

considera que o processo de tomada de decisão representa um trabalho em equipe. Na terceira 

fase, é analisado o processo no qual o problema está inserido de forma que cada participante 

realize uma avaliação crítica sobre os aspectos pertinentes ao processo. Para a fase de análise 

dos fatos pertinentes, a OM enumerou três ações fundamentais: definição das causas gerais, 
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escolha das causas mais prováveis e análise e definição da causa fundamental do problema. 

Na escolha das soluções, a organização orienta que, devido à possibilidade de surgirem 

propostas variadas, alguns fatores importantes devem ser considerados como, por exemplo, o 

risco envolvido, os benefícios gerados e o custo da implementação. Na etapa de definição de 

indicadores, são desenvolvidos indicadores de desempenho a fim de avaliar os requisitos e 

características das soluções adotadas no processo organizacional. Para a elaboração da etapa 

de plano de ação, a organização militar (OM) sugere que seja utilizado o método 5W1H6 

considerando as necessidades de treinamento de pessoal em virtude das soluções a serem 

adotadas. Na fase de implementação das ações propostas, a OM destaca a importância da 

realização de um programa de treinamento para todas as pessoas envolvidas no projeto, 

buscando gerar compreensão sobre as mudanças adotadas e eliminar possíveis barreiras e 

também para desenvolver habilidades para as novas práticas. Nas fases finais de controle e 

avaliação dos resultados e padronização da nova rotina, a OM visa a regulamentar as ações 

que alcançaram os resultados esperados. A OM não informou uma forma de comunicação da 

decisão às partes envolvidas. 

Já as OM 04 e 13 não possuem uma sistemática que trate especificamente sobre o 

tema, apresentaram somente OI que abordam os meios de comunicação sobre as suas 

decisões. Essas OM consideram o Conselho de Gestão e as Paradas com os superiores como 

instrumentos para a disseminação das decisões para os componentes da força de trabalho e às 

partes interessadas. As OM utilizam também, como veículos para a disseminação das 

informações, o Plano do Dia, as comunicações oficiais (mensagens e ofícios), atas do 

Conselho de Gestão e do Comitê de Qualidade, OI e Procedimento Operacional Padrão. 

Foi possível observar que, entre as OM analisadas, apenas uma apresentou sistemática 

própria para a tomada de decisão. Foram implementados procedimentos para serem adotados 

por todos os setores da organização com o intuito de promover a melhoria dos resultados 

obtidos. Essa padronização permite que os setores consigam gerenciar as informações de 

forma integrada a fim de usá-las no momento da tomada de decisão. A OM ainda utiliza 

ferramentas de qualidade para auxiliar o seu processo decisório e destaca a importância da 

realização de um programa de treinamento para gerar compreensão sobre as mudanças 

adotadas e desenvolver habilidades para as novas práticas. Apesar de esta OM adotar uma 

sistemática sobre o processo de tomada de decisão, é importante o uso de ferramentas como a 

                                                 
6  Acrônimo em inglês (What, When, Where, Why, Who, How) que representam as principais perguntas 
para a realização de um plano de ação. É uma ferramenta de gestão da qualidade capaz de orientar as diversas 
ações que deverão ser implementadas (FNQ, 2016). 
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Matriz GUT7 ou o Diagrama de Ishikawa8 para dar maior embasamento à decisão final. As 

demais OM apresentaram OI que mencionaram os meios de comunicação sobre as suas 

decisões sem considerar o processo de tomada de decisão na sua essência. 

 

 

6.1.3 Organizações Militares de Apoio 

 

 

As organizações militares (OM) 03, 10, 11, 12, 24 e 25 não apresentaram uma ordem 

interna ou qualquer outro tipo de documento específico que institucionalizasse a sistemática 

de tomada de decisão. Essas OM consideraram como instrumentos decisórios, as normas 

organizacionais em vigor, os padrões hierárquicos inerentes à MB, as ordens internas (OI) que 

tratam sobre os principais temas da instituição, a análise realizada pelo Diretor a partir de 

assessoria prestada pelos Chefes de Departamento ou por meio de estudos técnicos afetos a 

temas específicos, o Regimento Interno e as portarias de delegação de competência. Nessas 

OM, a comunicação das decisões às partes envolvidas ocorre por meio de Ordens de Parada, 

reuniões, mensagem via Sistema de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos da Marinha9 

(SIGDEM), correio eletrônico, plano do dia e pelo Conselho de Gestão. A sistemática de 

acompanhamento e controle é realizada mediante SITREP10 ao Diretor, pelo Conselho de 

Gestão e por meio do Conselho Técnico da OM. 

Já as OM 05, 06, 07, 14, 16,18 e 22 afirmaram possuir uma sistemática própria para o 

processo tomada de decisão institucionalizada em Ordem Interna. Na OM 05, o trâmite para a 

tomada de decisão é iniciado pelo setor solicitante, sendo posteriormente encaminhado para o 

Chefe de Departamento, que deverá realizar sua análise sobre o assunto como também 

registrar informações relevantes para o processo decisório. A OM mencionou que os assuntos 

que envolvam a administração geral e o desenvolvimento da organização devem ser 

submetidos à apreciação do Conselho de Gestão e os assuntos de natureza técnicos serão 

submetidos pelo Diretor ao Conselho Técnico para análise e apreciação. Após a apreciação, o 

estudo é restituído ao setor de origem, com o intuito de identificar as ações decorrentes da 
                                                 
7  Ferramenta que prioriza os problemas a serem resolvidos, considerando três fatores: a Gravidade, a 
Urgência e a Tendência do problema (FNQ, 2016). 
8  Ferramenta gráfica que auxilia no levantamento das causas-raízes de um problema, analisando todos os 
fatores que envolvem a execução do processo (FNQ, 2016). 
9  Sistema que permite a substituição de documentos em papel por documentos eletrônicos, além de 
controlar e monitorar o fluxo em que o documento tramita internamente na unidade organizacional (SGM 107). 
10  Feedback sobre os resultados de atividades realizadas ou sobre as informações solicitadas sobre um 
determinado assunto. 
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decisão e providenciar a sua divulgação aos setores envolvidos, por meio de comunicação 

eletrônica. O setor requisitante será responsável pelo acompanhamento e o controle das ações 

decorrentes e deverá também elaborar um mapa dessas ações estabelecendo prazos para a sua 

conclusão. Cabe ressaltar que a organização militar (OM) compreende o processo decisório 

como um trâmite hierárquico sem considerar a metodologia necessária para se tomar uma 

decisão.  

Para a OM 06, as decisões são tomadas em todos os níveis, podendo variar o grau de 

complexidade e o tempo disponível para análise. A OM citou que o processo decisório, 

quando for considerado simples ou rotineiro, poderá ser realizado por qualquer militar ou 

servidor civil, dentro do seu nível de competência sendo que, em caso de dúvida, os 

respectivos superiores deverão ser consultados. Para se tomar uma decisão, a OM aponta que 

inicialmente é necessário analisar e identificar a situação do ambiente onde o problema está 

inserido por meio da coleta de informações, visando a buscar uma decisão segura e precisa. 

Esta coleta de informações possibilita o desenvolvimento de alternativas para a resolução do 

problema, sendo necessário realizar uma comparação listando as vantagens e desvantagens de 

cada alternativa identificada anteriormente. Devido ao fato de as decisões envolverem riscos, 

é importante que considerar o grau de cada alternativa e escolher aquela que apresente 

comprovadamente o menor grau de risco. Para a organização é fundamental que se avalie o 

grau de risco com os objetivos a serem alcançados, pois os benefícios gerados poderão ser 

maiores que os riscos envolvidos. Após conhecer as vantagens, desvantagens e riscos 

envolvidos, o responsável pela decisão terá a capacidade de identificar a melhor alternativa 

para solucionar o problema. A alternativa escolhida fornecerá resultados que deverão ser 

comparados e avaliados com as previsões anteriores. A organização ressalta ainda que, a 

efetividade das decisões irá variar de acordo com o tempo disponível para a análise e com a 

qualidade das informações coletadas. Sobre a forma de comunicação das decisões às partes 

envolvidas, a organização adotou os seguintes meios: reuniões com o Diretor e Vice-Diretor, 

Boletim de Ordens e Notícias11 (BONO), planos do dia, quadro de avisos, sítio na intranet, 

correio eletrônico e adestramentos internos e externos. As principais decisões são 

comunicadas à tripulação por meio de um evento denominado "SITREP do Diretor". Já a 

sistemática de acompanhamento e controle, será realizada pelo Conselho de Gestão apenas 

quando as decisões forem consideradas complexas. 

                                                 
11  Instrumento de divulgação das atividades desenvolvidas e de comunicação das informações relevantes 
das OM. 
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Já a organização militar (OM) 07 considera que a missão de decidir é atribuída ao 

Diretor da OM, que deve dispor de ferramentas, informações e alternativas de cursos de ações 

que lhe forneçam as opções mais adequadas a serem utilizadas no processo decisório. A OM 

classificou as decisões quanto à categoria podendo ser consideradas decisões estratégicas, 

operacionais ou administrativas, e quanto à previsibilidade podendo ser divididas em 

programadas ou não programadas. Para OM o processo de tomada de decisão é constituído 

em quatro etapas. A primeira etapa é considerada como o exame da situação, que é composta 

pela definição do problema, identificação dos objetivos da decisão e diagnóstico da causa. A 

segunda etapa refere-se à criação de linhas de ação, que busca identificar as possíveis 

soluções para se chegar à extinção ou neutralização do problema. A terceira etapa está 

relacionada com a avaliação e seleção de alternativas, onde se procura eleger a solução mais 

adequada à situação apresentada. E, por último, busca-se implementar e monitorar a decisão, 

o que envolve o planejamento da implantação, a aplicação do plano e o acompanhamento das 

ações, realizando ajustes, quando necessário. A organização ainda menciona os seguintes 

trâmites para a decisão ser tomada: desenvolvimento de propostas, tramitação de propostas, 

discussão e análise das propostas, decisão e divulgação. A decisão tomada será divulgada aos 

membros do Conselho de Gestão que, por sua vez, serão os responsáveis pela disseminação 

em seus respectivos setores. Em paralelo, dependendo do assunto tratado, a tripulação tomará 

conhecimento, por meio do Plano do Dia, ordens de parada, palestras, quadro de avisos, 

correio eletrônico, página da OM na intranet e reuniões de caráter geral ou setorial. 

Para a OM 14, o processo decisório deve ser estruturado e resolvido de modo formal, 

detalhado e transparente. A OM considera que as ações desenvolvidas em todos os níveis 

hierárquicos são essencialmente atividades de tomada de decisão e de resolução de problemas. 

Esta OM avalia a tomada de decisão como um processo de extrema importância e menciona 

que é possível perceber essa prática em toda a estrutura da organização. As decisões são 

classificadas nos níveis operacionais, gerenciais e estratégicos. O nível estratégico se refere à 

delimitação de objetivos e políticas a fim de planejar o rumo da OM e nesse nível as decisões 

são tomadas pelo Diretor, assessorado pelos Conselhos de Gestão e Técnico. Em nível 

gerencial, as decisões são normalmente relacionadas com o controle administrativo sendo 

tomadas, normalmente, pelos Chefes de Departamento, Assessores e Encarregados de 

Divisão. Em nível operacional, as decisões estão ligadas ao controle e às atividades 

operacionais da OM e são tomadas principalmente pelos Encarregados e Ajudantes de Seção e 

de Subseções. Apesar de esta OM possuir uma Ordem Interna específica sobre o assunto, não 

foi desenvolvida uma sistemática para realizar o processo decisório. A OI apenas menciona 
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como as decisões se manifestam perante os diferentes níveis da organização militar (OM). 

Sobre a forma de comunicação da decisão às partes envolvidas, a OM faz uso de correio 

eletrônico, SIGDEM, comunicações internas, relatórios, portarias, memorandos, atas, parada 

entre a Direção e os Chefes de Departamento e Assessores, ou todos os Oficiais, notas e 

cartazes de caráter informativo no Plano do Dia, quadros de aviso, intranet, painel de 

indicadores de desempenho mensal, atas dos Conselhos de Gestão e Técnico e sistema de 

sugestões da OM. É importante ressaltar que a escolha dos meios de comunicação depende do 

nível em que decisão está classificada. Sobre o acompanhamento e controle, as medidas 

adotadas referentes ao nível gerencial são apresentadas nas reuniões do Conselho de Gestão. 

Para a OM 16, as questões rotineiras podem ser resolvidas por meio de um 

procedimento previamente definido, já problemas diferentes requerem diferentes tipos de 

tomadas de decisões, podendo chegar ao nível do Comando Imediatamente Superior 

(COMIMSUP). Todas as ações devem observar o Planejamento Estratégico Organizacional 

(PEO), ser registradas no SIGDEM e seguir a cadeia de comando, a fim de que possibilitem 

consultas futuras e contribuam para a consolidação da gestão do conhecimento na OM. Para a 

disseminação das decisões tomadas, a OM utiliza os seguintes canais de comunicação: ordens 

de parada, plano do dia, atas das reuniões, em especial as reuniões do Conselho de Gestão, e 

relatórios. O acompanhamento e controle serão realizados pelos componentes da cadeia de 

comando, porém, todos os envolvidos pelas eventuais consequências da decisão tomada 

devem acompanhar o seu desenvolvimento. A OM ainda cita que é fundamental elaborar 

indicadores para o acompanhamento das tomadas de ação relacionadas às decisões 

observando o princípio da economicidade. 

Sobre o trâmite do processo decisório, a OM 18 menciona que qualquer militar ou 

servidor civil terá que tomar decisões podendo consultar seus respectivos encarregados em 

caso de dúvida. Para se chegar a essas decisões, as seguintes etapas devem ser observadas: 

análise e identificação da situação, desenvolvimento de alternativas, comparação entre as 

alternativas, classificação dos riscos de cada alternativa, escolha da melhor alternativa, 

execução e avaliação. A OM ressalta que a efetividade das decisões pode variar de acordo 

com o tempo disponível para a análise e com a qualidade das informações coletadas. As 

decisões que envolvam riscos à vida humana ou ao patrimônio público devem ser 

comunicadas, tempestivamente, ao Diretor e Vice-Diretor, a fim de permitir a adoção de 

eventuais medidas corretivas. As decisões são divulgadas em Parada ou Plano do Dia, 

considerando o grau de sigilo inerente aos assuntos antes da escolha do canal de comunicação 

da decisão às partes envolvidas. A sistemática de acompanhamento e controle da implantação 
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é realizada pelo Conselho de Gestão (CG) apenas quando as decisões forem consideradas 

complexas. 

Para a organização militar (OM) 22 todas as decisões tomadas têm o objetivo de 

salvaguardar os direitos e o bem-estar de seu público-alvo. O Diretor toma suas decisões 

analisando diversos aspectos de ordem econômica, social e organizacional, dentro de sua 

esfera de Comando. As decisões tomadas pelos Departamentos são definidas no regulamento 

da OM com o prévio conhecimento e concordância do Diretor. Os Praças executam suas 

tarefas de acordo com as normas específicas para cada função e conforme a determinação de 

seus superiores, tomando decisões que estejam em seu nível de responsabilidade e com o aval 

de quem lhe precede na hierarquia funcional. A tomada de decisão na OM pode ser de forma 

ordinária ou extraordinária, dependendo do seu grau de urgência. Para a tomada de decisão 

ordinária, o Diretor da OM conta com a assessoria do Conselho Técnico e do Conselho de 

Gestão para obter os subsídios necessários à sua tomada de decisão. Já para a tomada de 

decisão extraordinária, o problema e as possíveis soluções são apresentados ao Diretor pelo 

Vice-Diretor ou por outro oficial ao qual o assunto esteja relacionado. Quando necessário, os 

Praças também participam da reunião em forma de assessoramento. Esta OM demonstra a 

mesma situação de outras OM anteriormente já citadas, ela não apresenta um trâmite para 

decisão ser tomada, apenas informa a trajetória hierárquica a ser seguida. A comunicação 

também ocorre de acordo com a natureza das decisões. As decisões ordinárias, tomadas no 

Conselho de Gestão, são registradas em Ata e as decisões contidas nela são divulgadas em 

Plano do Dia ou em Parada, conforme seu grau de importância e de interesse para a tripulação 

de um modo geral. As tomadas de decisão de caráter extraordinário são comunicadas de três 

formas distintas: verbalmente, por escrito nas papeletas de encaminhamento ou por escrito no 

SIGDEM. O controle e monitoramento das decisões são principalmente realizados nas 

reuniões do Conselho de Gestão. 

Apenas a OM 21 respondeu não possuir sistemática para a tomada de decisão 

institucionalizada em Ordem Interna que preveja um trâmite para a decisão ser tomada, uma 

forma de comunicação da decisão às partes envolvidas e uma sistemática de acompanhamento 

e controle de sua implantação.  

Foi observado que uma grande parcela das OM de apoio possui uma norma que 

institucionaliza a sistemática do processo decisório. Algumas dessas organizações 

compreenderam o processo decisório como um trâmite hierárquico sem considerar a 

metodologia necessária para se tomar uma decisão. Para as outras OM, o processo decisório 

foi desenvolvido em etapas com o intuito de propiciar a escolha da melhor solução para um 
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problema. As demais organizações militares (OM) consideraram como instrumentos 

decisórios as normas organizacionais em vigor, os padrões hierárquicos inerentes à MB e as 

ordens internas (OI) que tratam sobre os temas essenciais da instituição. Apesar dessas 

divergências observadas, as OM demonstraram uma consciência sobre a importância da 

implementação de uma sistemática para a tomada de decisão, considerando a relevância das 

pessoas e do tempo nesse processo. 

 

 

6.1.4 Organizações Militares de Ensino 

 

 

A OM 17, apesar de ter afirmado possuir uma sistemática para o processo de tomada 

de decisão institucionalizada em OI, não apresentou nenhum documento ou informação 

detalhada sobre o assunto.  

Já as OM 20 e 23 não possuem uma ordem interna específica para tratar do tema. As 

OM adotaram procedimentos padronizados em OI que determinam como devem ser 

realizadas suas diferentes atividades internas. A OM 20 informou que foram criadas OI para 

normatizar as tomadas de decisões no âmbito administrativo e no de ensino, disseminando as 

ações, os trâmites, a comunicação e o controle dos resultados auferidos, além da Agenda 

Administrativa para acompanhar e monitorar a implementação das decisões tomadas, visando 

à melhoria da eficiência e a otimização de seus resultados.  

A OM 23 mencionou que possui cerca de setenta procedimentos padronizados, 

documentados em OI, que sistematizam as principais decisões administrativas e operacionais. 

A execução e o controle das decisões são monitorados em reuniões diárias dos Oficiais com 

seus subordinados. As decisões são divulgadas em reuniões de SITREP com toda a tripulação, 

além de estarem disponíveis para acesso no Portal Netuno na intranet. A OM busca promover 

diversos fóruns apropriados para tomada de decisão como o Conselho de Ensino e o Conselho 

de Gestão. A organização ainda destaca a relevância do plano do dia (PD) como uma potente 

ferramenta para comunicação das decisões tomadas pela Alta Administração tendo a 

tripulação acesso total por meio da intranet, murais e mediante distribuição física em vários 

locais da OM. 

Foi possível analisar que as OM de ensino adotaram procedimentos padronizados em 

diversas OI a fim de orientar o desempenho de suas diferentes atividades. A adoção de 

documentos que normatizem o funcionamento das atividades organizacionais é fundamental, 
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entretanto, desenvolver um processo que norteie a tomada de decisão a fim de auxiliar na 

escolha da solução mais adequada para a própria organização e inclusive para a instituição é 

uma necessidade estratégica. 

 

6.2 GESTÃO DE RISCOS 

 

 

6.2.1 Organizações Militares Operativas 

 

 

A organização militar (OM) 01 relaciona os seus riscos no Planejamento Estratégico 

Organizacional por meio da matriz GUT e da análise SWOT12. Os principais riscos são 

apresentados na reunião do Conselho de Gestão através de um Mapa de Riscos, a saber: danos 

ambientais, restrições orçamentárias, perda na capacitação e qualificação de pessoal, 

segurança e saúde no trabalho, perda na qualidade dos produtos e serviços, aplicabilidade de 

sanções legais ou regulatórias, perda de clientes externos, danos à imagem da OM e 

descontinuidade na prestação de serviços contratuais. 

Já a OM 08 realiza a sua sistemática por meio do Quadro Analítico de Gerenciamento 

de Riscos, dentre os quais se destacam: diminuição da dotação orçamentária, 

comprometimento da atividade e descontinuidade dos processos, crescimento da demanda de 

serviços, necessidade de reaparelhamento, crescimento dos impactos ambientais, falta de mão 

de obra qualificada, comprometimento do cumprimento da missão e insatisfação dos usuários, 

comprometimento da segurança das informações e atraso nos processos. 

A OM 09 citou que não possui uma sistemática específica para tratar do assunto. No 

entanto, a OM elencou como riscos principais a perda de mão de obra qualificada devido à 

rotatividade de pessoal e à indisponibilidade de recursos financeiros para o término de suas 

atividades devido aos cortes orçamentários. 

Apesar de as OM 15 e 27 afirmarem possuir uma sistemática com o intuito de 

gerenciar os seus riscos, foram adotados documentos internos formalizando métodos para 

executar as diversas atividades e as tarefas consideradas excepcionais. A OM 15 não 

evidenciou seus principais riscos, somente exemplificou alguns riscos do rol dos existentes. Já 

                                                 
12  Utilizada para fazer análise de ambiente (interno e externo), sendo usada como base para gestão e 
planejamento estratégico de uma organização. Abrange suas forças (strenghts), fraquezas (weaknesses), 
oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) (FNQ, 2016). 
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a OM 27 identificou como riscos principais os possíveis acidentes e incidentes durante suas 

atividades, a não burocratização de métodos, a vulnerabilidade das instalações e a possível 

indefinição de responsabilidades.  

A organização militar (OM) 19 citou que realiza o mapeamento dos principais riscos 

organizacionais em seus diversos setores buscando identificar, registrar, analisar e planejar a 

melhor resposta aos riscos identificados. Porém, a OM não evidenciou uma sistemática 

específica, tampouco citou os seus riscos principais. A OM mencionou ainda que, com o 

intuito de realizar o monitoramento e controle dos riscos, realiza inspeções rotineiras nas 

instalações e paradas diárias com a tripulação. 

A OM 26 apontou que, além de implementar a análise SWOT, busca promover 

práticas normatizadas sobre a segurança orgânica da OM e instruções de Segurança das 

Informações Digitais. Os documentos, além de relacionar os principais riscos organizacionais, 

preconizam formas de preveni-los, neutralizá-los ou combatê-los. Esta organização não citou 

os seus principais riscos. 

A OM 28 não apresentou uma sistemática própria para a gestão dos seus riscos. A OM 

citou somente que se preocupa com a integridade de seus bens e de seu pessoal, estabelecendo 

áreas de riscos e ações em caso de emergência programando exercícios periódicos para treinar 

toda tripulação.  

A OM 29 adotou a Tabela de Análise de Riscos como sistemática para relacionar todos 

os riscos organizacionais aos quais está sujeita. Esta ferramenta visa a identificar as áreas de 

risco da organização que devem ser investigadas com profundidade, a fim de sistematizar e 

estruturar as informações relevantes sobre o ambiente de controle, adotando-se ações 

necessárias para o gerenciamento dos riscos organizacionais identificados. Após esse estudo, a 

organização ainda utiliza métodos como o gráfico e o diagrama de análise de risco que 

buscam analisar o impacto e a probabilidade de ocorrência desses riscos na organização. A 

OM citou como riscos principais, os relacionados à incidentes com o meio ambiente. 

A OM 30 mencionou que utiliza publicações internas para promover e divulgar as 

ações de identificação de riscos e as medidas a serem tomadas. A OM ainda cita que utiliza 

instrumentos como o Plano de Segurança Orgânica, o planejamento estratégico organizacional 

(PEO) e o Programa de Acompanhamento de Recursos para identificar os riscos de cada 

natureza específica. Contudo, não foi apresentado um procedimento específico que 

identificasse, classificasse, analisasse e tratasse dos riscos organizacionais. A OM enfatizou os 

seguintes riscos: restrições orçamentárias; ações decorrentes de ataques cibernéticos e 

ameaças à segurança orgânica. 
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Grande parte das organizações militares (OM) operativas implementaram uma 

sistemática a fim de gerenciar os seus riscos organizacionais. Foram adotadas práticas como a 

análise SWOT, a matriz GUT, o Quadro Analítico de Gerenciamento de Riscos e a Tabela de 

Análise de Riscos. Todos esses métodos auxiliam na identificação, classificação, análise e 

tratamento dos riscos organizacionais. Desta forma, é possível observar uma maior 

preocupação das OM no aprimoramento da gestão assim como um amadurecimento na busca 

pela qualidade.  

As demais OM operativas não apresentaram uma sistemática específica para relacionar 

os seus riscos. Conforme pôde ser analisado, essas OM adotaram documentos internos a fim 

de possibilitar a identificação dos riscos e das decisões a serem tomadas, realizando o 

mapeamento dos riscos baseado em inspeções rotineiras nas instalações e paradas com a 

tripulação. 

 

 

6.2.2 Organizações Militares de Saúde 

 

 

A OM 02 não apresentou um procedimento próprio para tratar do assunto, somente 

identificou seu principal risco e a forma como o mesmo é tratado. A OM considerou como 

fator de risco a infecção hospitalar e mencionou que possui, em seu quadro de médicos, um 

infectologista responsável por monitorar as consequências deste risco. Para evitar a infecção, 

a OM realiza o descarte do lixo hospitalar mediante empresa especializada e promove 

programas de limpeza e de coleta seletiva de lixo. A OM ainda cita que também realiza o 

controle de rádio proteção para os profissionais que atuam diretamente com fontes ionizantes 

seguindo as normas preconizadas na legislação em vigor. 

As OM 04 e 13 apresentaram uma sistemática mais específica para tratar do assunto. 

Para a OM 04, os riscos mais significativos são identificados, classificados e tratados durante 

as reuniões mensais do Conselho de Gestão. Em decorrência desse processo, é realizada uma 

assembleia participativa para discutir e definir os principais indicadores a fim de mapear os 

riscos. Com essas informações, são realizadas reuniões onde são tomadas decisões sobre as 

ações de gestão visando à revisão e atualização do planejamento estratégico organizacional 

(PEO). A OM não citou seus principais riscos, apenas informou as práticas implementadas 

para o gerenciamento dos riscos.  
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Já a organização militar (OM) 13 elencou os seguintes riscos principais: químicos, 

biológicos, ergonômicos, de procedimentos, financeiros, administrativos e de acidentes de 

trabalho. A OM citou que os riscos estão direcionados aos usuários externos, aos profissionais 

que prestam assistência direta a outros profissionais, ao ambiente, às instalações e aos 

equipamentos. Os riscos são mapeados contendo as seguintes informações: o que pode ocorrer 

de errado em cada tarefa, classificação por prioridade, análise, propostas de ações corretivas e 

ações em caso de emergência. As práticas são identificadas, classificadas e analisadas por 

meio de comissões, tais como as de Gerenciamento de Riscos, de Prevenção de Acidentes, de 

Infecção Hospitalar e de Gerenciamento de Resíduos. 

Percebe-se que os riscos mais significativos são tratados durante as reuniões mensais 

do Conselho de Gestão ou mapeados em assembleias ou por comissões técnicas a fim de 

definir os indicadores que possibilitem analisar e tratar estes riscos. Com essas informações, 

são tomadas decisões sobre as principais ações gerenciais podendo ocasionar uma revisão e 

atualização do planejamento estratégico operacional (PEO). Mesmo que essas OM não 

tenham adotado alguma prática de gestão específica, observa-se que esforços foram 

empregados para uma gestão de riscos mais eficiente.  

 

 

6.2.3 Organizações Militares de Apoio 

 

 

Apesar das OM 03 e 16 afirmarem que possuem uma sistemática para relacionar os 

riscos organizacionais a qual está sujeita, elas apenas citam alguns procedimentos adotados 

em ordens internas ou na rotina da organização a fim de diminuir possíveis ameaças sem 

mencionar seus principais riscos. A OM 21 também não apresentou uma sistemática que 

analisasse os seus riscos, porém, citou como riscos principais aqueles referentes à segurança 

orgânica da OM. 

A OM 05 também afirmou possuir uma sistemática, porém não considerou práticas 

que identificassem, classificassem, analisassem e tratassem os riscos organizacionais mais 

significativos. A OM possui Ordens Internas que visam a estabelecer normas e procedimentos 

sobre assuntos considerados estratégicos para a OM como a segurança das informações 

digitais, a prevenção e proteção contra incêndio e a segurança orgânica. A OM ainda 

menciona que são realizados adestramentos periódicos, conforme consta em seu Plano de 

Adestramento. 
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Já na organização militar (OM) 06 os riscos são analisados e tratados por meio da 

matriz GUT, pela análise SWOT e pela Tabela de Análise de Risco, estando relacionados em 

seu Planejamento Estratégico Organizacional. Seus principais riscos são: instabilidade na 

economia do país; redução da qualidade e da quantidade da mão de obra; aumento do teor de 

complexidade nas exigências da AGU e do Controle Interno; carência de pessoal qualificado 

para cumprir o aumento das tarefas; deficiência das instalações; deficiência do mercado local 

quanto a fornecedores de diversos tipos de materiais e serviços; ameaças ambientais; e 

viaturas insuficientes e com vida útil vencida. 

As OM 07 e 10 implementaram a análise SWOT como sistemática para tratar de seus 

principais riscos. Na OM 07 os riscos organizacionais também são discutidos nas Paradas e 

Conselho de Gestão e constam no Planejamento Estratégico da OM. Os principais riscos que 

esta OM possui são: indisponibilidade de viaturas; acompanhamento dos prazos de validade 

de contratos; rotatividade no quadro de tripulantes militares pela necessidade de cursos de 

carreira e movimentação para outras OM, características peculiares da vida militar e riscos 

específicos à sua atividade-fim. No tocante à segurança orgânica, do pessoal e material são 

realizadas palestras e adestramentos voltados às respectivas áreas. Para a OM 10, todos os 

riscos organizacionais são mapeados por ocasião da confecção ou revisão do planejamento 

estratégico organizacional (PEO). A OM possui elevado número de processos mapeados, o 

que possibilita a identificação de pontos de dificuldade e a proposição de ações corretivas. Os 

principais riscos mapeados no PEO são: constantes movimentações dos militares e 

diminuição dos valores orçamentários alocados à MB. 

Já as OM 11 e 12 utilizam a matriz GUT e a análise SWOT para tratar dos seus riscos. 

A OM 11 considerou como risco principal a condição de sua estrutura física e a OM 12 

declarou a segurança orgânica como risco de maior relevância. Nesta última OM, são 

programados exercícios periódicos para treinar o seu pessoal. 

Para as OM 14 e 18 os principais riscos estão identificados no Planejamento 

Estratégico Organizacional a fim de que sejam acompanhadas e estabelecidas estratégias que 

possibilitem minimizar esses riscos para a gestão organizacional. Ambas as OM utilizam a 

matriz GUT e a análise SWOT para identificar, classificar, analisar e tratar os riscos mais 

significativos. Para a OM 14, os riscos principais são: redução do número de servidores civis 

em decorrência de aposentadoria sem recompletamento das vagas; rotatividade de pessoal 

militar em decorrência das necessidades de carreira, implicando em perda do conhecimento e 

da capacitação adquiridos; desinteresse do pessoal da reserva em ser contratado; restrições 

orçamentárias impostas à MB; sentenças judiciais para cumprimento em prazos exíguos, 
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incompatíveis com as necessidades impostas por trâmites administrativos; redução de 

recursos financeiros necessários para o aprimoramento e manutenção da organização militar 

(OM); e força de trabalho com seu efetivo em quantidade abaixo da Tabela de Lotação e com 

capacitação inadequada. Para a OM 18, os principais riscos organizacionais são: dificuldade 

no atendimento da demanda de materiais pelos Órgãos de Distribuição; deficiência das 

instalações; restrição orçamentária; aposentadoria dos servidores civis sem a respectiva 

substituição, e manutenção do nível de capacitação e de qualificação do pessoal civil e militar. 

A OM 22 menciona que seus riscos organizacionais mais significativos e as propostas 

de ações corretivas estão relacionados no planejamento estratégico organizacional (PEO), 

contudo, não apresentou uma sistemática que trate do assunto. Os principais riscos apontados 

por essa organização são: a necessidade de atualização dos equipamentos, programas e 

sistemas utilizados; o desembarque de militares por necessidade de carreira, por determinação 

superior ou por transferência para a Reserva Remunerada; a redução do número de vagas 

disponibilizadas para a OM; o aumento da demanda pelos serviços da organização; a 

exiguidade de espaço para expansão das suas dependências e a possibilidade de corte da verba 

orçamentária para atender às necessidades da OM. 

A OM 24 utiliza a análise SWOT e a matriz GUT como sistemática para identificar, 

classificar, analisar e tratar os principais riscos organizacionais. A OM mencionou a 

obsolescência de instalações e equipamentos; a redução da consciência por parte do público 

interno da necessidade de preservação do meio ambiente; os atrasos no cumprimento das 

tarefas em face do aumento do atendimento da demanda sem o correspondente incremento da 

tabela de lotação (TL); a localização da OM próxima a áreas de conflito e a falta de recursos 

para investimento em equipamentos e capacitação de pessoal como os principais riscos aos 

quais está sujeita. 

A OM 25 cita que, na elaboração do PEO, é realizado um estudo dos riscos por meio 

da análise da matriz SWOT, no qual os seguintes riscos foram analisados: impossibilidade de 

atender parte das necessidades materiais da MB; redução da capacidade operativa tanto no 

que se refere ao material quanto ao pessoal habilitado; dificuldade para cumprir o cronograma 

de manutenções preventivas de suas instalações; falta de meios para o fornecimento de 

materiais para as OM localizadas fora de sede; e riscos à segurança das instalações devido à 

natureza do material estocado. 

Assim como as organizações operativas, uma parcela expressiva das OM de apoio 

implementou sistemáticas para gerenciar os seus riscos organizacionais adotando práticas 

como a análise SWOT, a matriz GUT e a Tabela de Análise de Riscos. Foi observado que a 
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análise SWOT e a matriz GUT foram as práticas mais adotadas pelas organizações militares 

(OM), sendo utilizadas preferencialmente em conjunto posto que enquanto uma analisa 

fatores internos e externos, a outra complementa ao quantificar as informações pontuando os 

itens analisados de acordo com seu grau de prioridade. 

Já as demais OM de apoio implementaram normas e procedimentos sobre assuntos 

estratégicos e buscaram mapear os possíveis riscos organizacionais em seu planejamento 

estratégico a fim de identificar possíveis ameaças e propor ações corretivas sem adotar um 

sistemática própria para tratar do assunto. 

 

 

6.2.4 Organizações Militares de Ensino 

 

 

As OM 17 e 20 não apresentaram nenhuma sistemática que relacionasse os riscos 

organizacionais mais significativos. Para a OM 17 seus principais riscos são o 

contingenciamento de recursos, a redução do Corpo Docente e a concorrência do mercado 

externo na execução de cursos ministrados na organização.  

A OM 20 elencou os seguintes riscos principais: a alta rotatividade de oficiais da ativa, 

a ausência de incentivos concretos à atividade de ensino, o quantitativo de oficiais da ativa 

para conduzir as atividades de ensino e o grande número de oficiais TTC no corpo docente. 

Quanto aos riscos voltados às atividades administrativas, foram abordados aspectos 

relacionados à segurança orgânica da OM devido à sua localização e ao tráfego intenso em 

seu entorno.  

Já a OM 23 considera que os riscos estão associados a um conjunto de eventos que 

podem ocorrer de forma incerta. A OM adota a projeção de cenários com intuito de auxiliar o 

processo de identificação e classificação dos riscos organizacionais. Os riscos relacionados ao 

desempenho da atividade profissional são levantados durante a revisão do PEO, envolvendo 

todos os setores da OM. A OM avalia o convívio diário dos encarregados próximo à Alta 

Administração e também junto ao pessoal subordinado como uma ferramenta eficaz para 

combater os possíveis riscos. Além do PEO, no qual são elencados os pontos fracos do 

ambiente interno e as ameaças do ambiente externo por meio da análise SWOT, foram 

implementadas ordens internas específicas relacionando os riscos a que cada área da 

organização está sujeita. A OM citou os seguintes riscos principais: acesso por pessoal não 

autorizado a instalações, documentos e comunicações, incêndios e alagamentos nas 
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instalações, acesso à rede informatizada da organização militar (OM), possibilidade de 

acidentes de trânsito decorrente do uso das viaturas, insuficiência de recursos orçamentários 

para a manutenção das atividades (recursos orçamentários), acidentes náuticos e riscos 

ambientais. 

Foi possível observar que as OM de ensino, em sua maioria, não buscaram adotar um 

sistema para gerenciar os seus riscos. Apenas uma OM apresentou uma sistemática para 

conseguir identificar e classificar os seus riscos. Além disso, foi implementada a análise 

SWOT para evidenciar os principais riscos internos e externos da organização. Essa OM ainda 

menciona a importância da participação dos diversos níveis hierárquicos para uma gestão de 

riscos mais completa e madura. 

O quadro 5, conforme demonstrado a seguir, apresenta os principais riscos 

mencionados pelas OM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

  Categoria dos Riscos 

OM Ambiental Turnover Financeiro Segurança Administrativo Estrutural Legal 

Operativa "danos 
ambientais" 

"perda de mão de obra 
qualificada devido à 
rotatividade de pessoal"  

"diminuição da 
dotação 
orçamentária" 

"ameaças à segurança 
orgânica", 
"comprometimento 
da segurança das 
informações" 

"crescimento da 
demanda de 
serviços" 

"vulnerabilidade 
das instalações", 
"necessidade de 
reaparelhamento" 

"atraso nos 
processos", 
"aplicabilidade de 
sanções legais ou 
regulatórias" 

Saúde - - "riscos 
financeiros" - - - - 

Apoio "ameaças 
ambientais" 

"desembarque de militares 
por necessidade de 
carreira implicando em 
perda do conhecimento e 
da capacitação 
adquiridos", 
"aposentadoria dos 
servidores civis sem 
recompletamento das 
vagas" 

"restrição 
orçamentária" 

"a localização da OM 
próxima a áreas de 
conflito", "segurança 
das informações 
digitais" 

"os atrasos no 
cumprimento das 
tarefas em face o 
aumento da 
demanda pelos 
serviços da 
organização sem o 
correspondente 
incremento da 
TL" 

"obsolescência de 
instalações e 
equipamentos", 
"necessidade de 
atualização dos 
equipamentos, 
programas e 
sistemas" 

"sentenças 
judiciais para 
cumprimento em 
prazos exíguos", 
"aumento do teor 
de complexidade 
nas exigências da 
AGU e do 
Controle Interno" 

Ensino "riscos 
ambientais" 

"redução do Corpo 
Docente e a alta 
rotatividade de oficiais da 
ativa" 

"insuficiência de 
recursos 
orçamentários"  

"segurança orgânica 
da OM", "risco de 
acesso à rede 
informatizada da 
OM"  

- - - 

Quadro 5: Principais riscos apresentados pelas diferentes categorias de OM 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

As organizações militares (OM) operativas apresentaram como meios de 

comunicação, a fim de informar ao Comando Imediatamente Superior (COMIMSUP) sobre as 

suas ações e resultados alcançados, os seguintes instrumentos: Relatórios de Gestão, ofícios, 

mensagens, cópia de atas das reuniões do Conselho de Gestão, correio eletrônico, contato 

telefônico, apresentações periódicas ao COMIMSUP, estudos de viabilidade representados por 

auditorias operacionais, Relatórios sobre Ações Decorrentes, Relatório Semestral de 

Adestramento, Relatório de Verificação da Segurança Orgânica, Relatório de 

Acompanhamento do Plano de Ação, Quadro de Necessidades Não Atendidas, Planilhas de 

Despesas Compulsórias, Relatório das Ações decorrentes das Orientações Setoriais, SIGDEM 

e por meio do site de compartilhamento de arquivos da MB. 

Já as OM da área de saúde apresentaram como meios de comunicação os seguintes 

meios: audiência do Diretor da OM com o COMIMSUP quando necessário, relatório de 

Gestão, relatório da Inspeção Administrativo-Militar (IAM), relatório das Visitas Técnicas, 

relatório de Acompanhamento de Projetos, mapas estatísticos, relatórios médicos e de custos 

hospitalares. As OM ainda informam mensalmente por meio de mensagens, planilhas e 

documentos específicos: os indicadores da saúde (taxa de ocupação, índice de infecção 

hospitalar, consulta hora médico, aprazamento, absenteísmo), as ações decorrentes das 

Orientações Setoriais, o Quadro de Necessidades Não Atendidas, o acompanhamento do 

Plano de Ação, os eventos decorrentes do Plano de Inteligência da Marinha e demais 

informações necessárias para o conhecimento do COMIMSUP. 

Para comunicar as ações e os resultados alcançados ao Comando Imediatamente 

Superior, as OM de apoio adotaram as seguintes ferramentas: Relatório de Gestão anual, ata 

de Reunião do Conselho de Gestão, mensagens, ofícios ou e-mails com SITREP das ações em 

andamento, dos resultados alcançados e das dificuldades encontradas; audiência do Diretor 

com o COMIMSUP, relatórios financeiros e orçamentários, contato telefônico, relatório de 

IAM, mensagens com informações sobre a implementação das Orientações do Comandante 

da Marinha e das Orientações Setoriais, relatórios de produtividade, Relatórios de 

Adestramento, mensagens por meio de SIGDEM, relatório de demandas de licitações, 

relatório de Acompanhamento do Plano de Ação, relatórios de despesas compulsórias, Quadro 

de Necessidades Não Atendidas e relatório de acompanhamento de projetos gerenciais. 

As OM de ensino mencionaram que utilizam os seguintes instrumentos: mensagens 

SITREP em cumprimento a normatizações específicas, relatório de acompanhamento de 
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metas, relatório de providências adotadas referentes às Inspeções Administrativo-Militares 

(IAM), relatórios de Gestão Mensal e Anual que consolidam todas as informações sobre os 

indicadores de desempenho e sobre os aspectos financeiros da organização, relatórios 

específicos da atividade de ensino e despachos pessoais com o Comando Imediatamente 

Superior (COMIMSUP). Cabe destacar que a organização 23 encaminha anualmente o 

Relatório de Avaliação Interna, que é reunido a outros relatórios para consolidação do 

Relatório de Avaliação do Sistema do Ensino Naval. 

Foi possível observar que as organizações militares (OM) utilizam ferramentas básicas 

em comum como mensagens, ofícios e correio eletrônico. Além dessas ferramentas, todas as 

OM adotaram o Relatório de Gestão e o Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação 

como meio para participar o seu desempenho ao Comando Imediatamente Superior.  

O Relatório de Gestão é um documento apresentado aos órgãos de controle interno e 

externo como prestação de contas anual. Trata-se de uma obrigação prevista nos termos do 

art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições do Tribunal de 

Contas da União. Este documento retrata informações sobre o planejamento estratégico 

operacional (PEO) mencionando principalmente os objetivos estratégicos traçados para a OM, 

as ações planejadas e as principais estratégias adotadas para atingir estes objetivos naquele 

ano.  

O Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação é uma ferramenta de planejamento 

utilizada essencialmente para controlar o desenvolvimento das atividades, verificar a evolução 

dos indicadores de desempenho e identificar deficiências e oportunidades de melhorias. 

Evidencia como a adoção das práticas de qualidade está cada vez mais solidificada no âmbito 

da Marinha e demonstra o nível de comprometimento das OM na busca por uma gestão mais 

eficiente.  

Foi percebido que especificamente as OM operativas, de saúde e de apoio enviam ao 

seu COMIMSUP o Quadro das Necessidades Não Atendidas (QNNA) e o relatório das ações 

decorrentes das Orientações Setoriais (ORISET). O QNNA é um documento que informa as 

principais deficiências da OM para seu pleno funcionamento, enquanto o relatório sobre as 

ações decorrentes das ORISET demonstra as ações empreendidas pelas organizações em 

consonância com as metas determinadas no Planejamento Estratégico da Marinha. Ambos são 

documentos de monitoramento das informações estratégicas fundamentais para o 

conhecimento da Alta Administração devendo ser adotados imprescindivelmente por todas as 

OM. 
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O mesmo foi observado sobre o relatório das Inspeções Administrativo-Militares 

(IAM) que foi adotado pelas organizações de saúde, apoio e ensino, não sendo mencionadas 

pelas organizações militares (OM) operativas. A adoção dessa prática também é de extrema 

importância para uma gestão de qualidade, pois a IAM tem como finalidade avaliar a 

eficiência administrativa e verificar os aspectos de apresentação geral do pessoal e do material 

das OM. Dessa forma, é fundamental que o Comando Imediatamente Superior (COMIMSUP) 

tome conhecimento das avaliações sobre o desempenho das atividades de suas OM 

subordinadas, inclusive para que sejam realizadas ações corretivas quando for necessário. As 

demais práticas citadas são específicas às categorias de cada organização, o impossibilita a 

análise comparativa entre elas. 

Finalmente, cabe ressaltar que, conforme mencionado por Matias-Pereira (2010), a 

governança pode apresentar características consideravelmente semelhantes em organizações 

de naturezas diferentes, pois possuem princípios básicos em comum como transparência, 

equidade, cumprimento das leis, prestação de contas e conduta ética. A partir da análise dos 

dados, foi possível confirmar similaridades entre as práticas adotadas pelos diferentes tipos de 

organizações. Não obstante as similitudes emergiram também divergências conforme 

sintetizadas no quadro 6, a seguir. 
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Quadro Síntese 
  OM Operativa OM de Saúde OM de Apoio OM de Ensino 

Tomada de Decisão 

Adoção de ordens internas que 
regulamentam procedimentos e 
comportamentos como 
sistemática para o processo de 
tomada de decisão. Processo 
decisório compreendido como 
trajetória hierárquica. 

Utilização de ordens internas que 
citam os meios de comunicação das 
decisões tomadas, sem considerar o 
processo em sua essência. Apenas 
uma OM possui sistemática 
própria, adotando o método 5W1H 
como ferramenta para auxiliar no 
processo decisório. 

Adoção de normas que 
institucionalizam a sistemática 
do processo decisório pela 
maioria das OM. 

Apresentação de ordens 
internas que normatizam 
procedimentos padronizados 
visando o funcionamento das 
atividades organizacionais, 
sem considerar o processo 
decisório. 

Gestão de Riscos 

Análise SWOT, Matriz GUT, 
Quadro Analítico de 
Gerenciamento de Riscos, e 
Tabela de Análise de Riscos.  

As OM não apresentaram práticas 
para tratar do assunto. Os riscos são 
analisados durante o Conselho de 
Gestão, ou mapeados em 
assembleias ou por comissões 
técnicas. 

Análise SWOT, Matriz GUT e 
Tabela de Análise de Riscos. 

As OM, em sua maioria, não 
apresentaram práticas para 
tratar do assunto. Apenas 
uma OM adotou a Análise 
SWOT. 

Prestação de Contas 

Relatório de Gestão, Relatório 
de Acompanhamento do Plano 
de Ação, Quadro das 
Necessidades Não Atendidas, e 
Relatório das Ações 
decorrentes das Orientações 
Setoriais. 

Relatório de Gestão, Relatório de 
Acompanhamento do Plano de 
Ação, Quadro das Necessidades 
Não Atendidas, Relatório das ações 
decorrentes das Orientações 
Setoriais, e Relatório das Inspeções 
Administrativo-Militares. 

Relatório de Gestão, Relatório de 
Acompanhamento do Plano de 
Ação, Quadro das Necessidades 
Não Atendidas, Relatório das 
ações decorrentes das 
Orientações Setoriais, e 
Relatório das Inspeções 
Administrativo-Militares. 

Relatório de Gestão, 
Relatório de 
Acompanhamento do Plano 
de Ação, e Relatório das 
Inspeções Administrativo-
Militares. 

Quadro 6: Quadro Síntese – Principais diferenças e similitudes na implementação das práticas de Governança adotadas pelas distintas OM focalizadas 
Fonte: Elaborado pela autora.
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7 CONCLUSÕES 

 

 

No período abrangido pelo presente estudo, 2015/2016, foi possível observar o 

emprego de diferentes práticas quanto aos esforços para o aperfeiçoamento da governança no 

âmbito das organizações militares (OM) da Marinha do Brasil (MB), evidenciando certa 

heterogeneidade entre as OM operativas, de saúde, de apoio e de ensino e, em alguns casos, 

entre OM da mesma categoria. 

Especialmente nas OM operativas, foram constatadas diferenças para a definição de 

uma sistemática para a tomada de decisões. Essa situação pode ser motivada pelo fato de que 

este tipo de OM lida com quantidade expressiva de adversidades que necessitam de respostas 

com maior celeridade. Além disso, observa-se que essas OM possuem um mapeamento 

detalhado das ações a serem desempenhadas devido ao seu papel estratégico na MB. 

Ainda sobre o processo de tomada de decisões, observou-se que as OM de apoio se 

destacaram na adoção de práticas. Nessas OM está alocada grande parcela dos militares com 

conhecimento na área de administração propiciando, assim, maior desenvolvimento e debate 

sobre o assunto.  

Em relação às OM na área de ensino e saúde, constataram-se esforços para que as 

decisões sejam tomadas de forma eficiente. Não obstante, parece ser fundamental a 

implementação de práticas que contribuam para a seleção e filtragem da informação mais 

adequada, evitando decisões com base na experiência, no casuísmo ou na intuição. 

Em relação à Gestão de Riscos, a restrição orçamentária foi considerada, de forma 

unânime, como um dos riscos principais pelas OM. O alto índice de rotatividade de pessoal 

civil e militar, ocasionando perda de conhecimento, e as ameaças à segurança orgânica 

também foram consideravelmente citados pelas OM. A Marinha do Brasil, assim como as 

demais instituições públicas, é afetada pela crise socioeconômica do país, enfrentando 

limitações orçamentárias que impactam diretamente em sua gestão organizacional. 

Observa-se ainda que as OM de apoio e as operativas se destacam na adoção de 

práticas estratégicas para o gerenciamento dos riscos. Uma explicação para isso seria, 

possivelmente a elevada cobrança da Alta Administração sobre esse assunto, como também a 

possibilidade de exposição das OM quando não adotarem medidas cabíveis para gerenciar 

seus riscos. 

Embora as demais OM da área de ensino e saúde não tenham adotado essas 

ferramentas, isso não deprecia os métodos escolhidos para analisar e tratar os seus riscos. O 
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fato de essas organizações terem maior facilidade em delimitar suas atividades e seus 

usuários, gerando a compreensão de que o reconhecimento e controle dos riscos 

organizacionais seja uma tarefa menos complexa possivelmente influencia, assim, a não 

adoção de práticas específicas para tratar do assunto. 

A respeito da Prestação de Contas, foi observado que as organizações militares (OM) 

utilizam ferramentas básicas em comum na sua rotina diária tais como mensagens, ofícios e 

correio eletrônico. Ademais, foram adotadas também ferramentas como o Relatório de Gestão 

e o Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação como meio para participar o seu 

desempenho ao Comando Imediatamente Superior. Assim, é possível constatar que as 

ferramentas administrativas essenciais estão sedimentadas no âmbito das OM. Porém, foi 

notado que, em casos específicos, algumas OM não adotaram documentos ou relatórios 

estratégicos que possuem a finalidade de aprimorar da gestão da Instituição. Essa situação 

específica pode ser influenciada pela falta de compreensão da importância dessas ferramentas 

e pelo desconhecimento de como implementá-las. 

As OM da Marinha do Brasil buscam cada vez mais implementar práticas e 

ferramentas com o intuito de proporcionar melhorias contínuas em seus processos 

organizacionais. Pela análise realizada, foi constatado que as práticas adotadas referentes a 

tomada de decisão, a gestão de riscos e a prestação de contas podem ser influenciadas pela 

natureza da tarefa das OM focalizadas no estudo.  

A questão objeto deste estudo, naturalmente, impõe esforços de investigação adicional, 

no que se refere às práticas de tomada de decisão, de gestão de riscos e de prestação de 

contas. Requer, também, incorporar as distintas realidades das OM na perspectiva dos 

“atores” envolvidos. 

Para concluir, cabe ressaltar o entendimento de que a ampliação de pesquisas na linha 

do presente estudo poderá gerar elementos que fortaleçam o programa de promoção da 

qualidade, à luz das especificidades das unidades orgânicas no âmbito da Marinha do Brasil. 
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ANEXO A LISTA P-10 – PROGRAMA NETUNO – CRITÉRIO 1 

 

1.0 – LIDERANÇA E DESEMPENHO GLOBAL (150 PONTOS) 

1.1 – A OM possui alguma sistemática de tomada de decisão institucionalizada em Ordem 

Interna que preveja: a) um trâmite para a decisão ser tomada; b) uma forma de comunicação 

da decisão às partes envolvidas; e c) uma sistemática de acompanhamento e controle de sua 

implantação? Caso afirmativo, apresentar ao Inspetor. (15 PONTOS)  

1.2 – A OM possui alguma sistemática estabelecida para disseminar todas as ordens e 

orientações do Comando/Direção e aquelas recebidas de seu COMIMSUP; ou as contidas nas 

ORCOM, ORISET e no EMA-300? Caso afirmativo, listá-las. (15 PONTOS)  

1.3 – A OM possui alguma prática que preveja a transmissão constante dos valores e 

princípios doutrinários da Marinha à toda tripulação? Caso afirmativo, listá-las. (10 

PONTOS)  

1.4 – A OM possui alguma sistemática para relacionar todos os riscos organizacionais a qual 

está sujeita? Devem ser consideradas as práticas que identifiquem, classifiquem, analisem e 

tratem os riscos organizacionais mais significativos. A OM deve citar os principais riscos que 

possui. (10 PONTOS)  

1.5 – Como a OM participa ao COMIMSUP suas ações e resultados alcançados no 

desempenho das diversas atividades da OM? Descrever as formas de comunicação ao 

COMIMSUP. (15 PONTOS)  

1.6 – O Comandante/Diretor atua junto ao COMIMSUP ou outros órgãos externos 

representando a organização e buscando novas oportunidades e vínculos organizacionais que 

possam facilitar o cumprimento da missão? Enumerar os relacionamentos efetuados. (10 

PONTOS)  

1.7 – A OM possui alguma prática de incentivo à cultura de excelência organizacional e à 

melhoria contínua? Quais são as tarefas desenvolvidas para garantir os recursos necessários à 

melhoria de gestão? Caso afirmativo, destacar as principais ações empreendidas para 

promover a excelência na OM e estimular a criatividade da força de trabalho. (20 PONTOS) 

1.8 – A OM possui práticas que procuram identificar os conhecimentos e competências 

necessários ao desempenho das tarefas relacionadas ao cumprimento da missão da OM? Caso 

afirmativo, especificar as práticas. (15 PONTOS)  

1.9 – A OM estabelece padrões de trabalho, ou seja, são definidos os procedimentos para se 

desempenharem as tarefas, bem como o desempenho esperado dos profissionais que as 

realizam? No caso de desempenho abaixo do esperado, quais são as atitudes tomadas para 
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corrigir e acompanhar a realização correta da tarefa? Caso afirmativo, especificar as práticas. 

(10 PONTOS)  

1.10 – A OM tem conhecimento da existência de outras organizações semelhantes? Caso 

afirmativo, obtém informações comparativas na especificação dos procedimentos adotados 

para mensurar o desempenho atual da OM com as referências estabelecidas? Quais? (10 

PONTOS)  

1.11 – A OM possui práticas estabelecidas para avaliar o desempenho global da organização? 

Quais são os procedimentos adotados pelo Comando/Direção no caso de desempenho acima 

ou abaixo do esperado? Apresentar ao Inspetor os procedimentos. (10 PONTOS)  

1.12 – Quais são os instrumentos utilizados para verificar se as diversas metas estabelecidas 

no Planejamento Estratégico estão sendo cumpridas? Quais são os meios utilizados para 

comunicar a toda OM que as metas foram (ou não foram) atingidas? Se for o caso, quais são 

os procedimentos adotados para corrigir os rumos escolhidos? Apresentar ao Inspetor os 

documentos relacionados. (10 PONTOS) 
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ANEXO B TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA LISTA DE VERIFICAÇÃO P-10 – CRITÉRIO 1 

 

Nº do item LIDERANÇA – 150 PONTOS 
Pontos 

Pontuação 
0 4 8 10 12 15 

1.1 
  

A OM possui procedimentos  (sem OI) para a 
tomada de decisão. 

  
A OM possui padrão estabelecido (ainda sem OI) para a 

tomada de decisão e sua comunicação somente. 
  

A OM possui OI que prevê o trâmite para tomada 
de decisões, sua comunicação e controle.   

Pontuação 
0 4 8 10 12 15   

1.2 

  

A OM lê somente as orientações do 
COMIMSUP e estabelece diretrizes internas 

por meio de Ordens de Parada, estabelecimento 
de metas e ações internas. 

  

A OM lê parcialmente a ORCOM, ORISET, o EMA-300 e as 
orientações do COMIMSUP e estabelece diretrizes internas 
por meio de Ordens de Parada, estabelecimento de metas e 

ações internas. 
  

A OM lê toda a ORCOM, ORISET, o EMA-300 e 
as orientações do COMIMSUP e estabelece 

diretrizes internas por meio de Ordens de Parada, 
estabelecimento de metas e ações internas. 

  

Pontuação 
0 2 4 6 8 10   

1.3 

  

A OM dissemina esporadicamente os valores 
que a MB espera da conduta de todo o pessoal e 

seus líderes (vide EMA-137). 
  

A OM dissemina mensalmente os valores que a MB espera da 
conduta de todo o pessoal e seus líderes  (vide EMA-137). 

  

A OM dissemina por meio de adestramentos 
rotineiros a sua tripulação, Oficias, Praças e civis 
assemelhados todos os valores que a MB espera 

da conduta de todo o pessoal e seus líderes         
(vide EMA-137). 

  

Pontuação 
0 2 4 6 8 10   

1.4 

  

A OM sabe que possui riscos em suas 
atividades, porém somente alguns poucos estão 
mapeados contendo informações do que pode 

ocorrer errado em cada tarefa, classificando por 
prioridade, analisando e propondo ações 
corretivas. Não há preocupação com a 

integridade de seus bens e de seu pessoal, nem 
o estabelecimento de áreas de riscos e ações em 

caso de emergência.  
  

A OM possui 50% de suas atividades com os riscos 
plenamente mapeados contendo informações do que pode 

ocorrer errado em cada tarefa, classificando por prioridade, 
analisando e propondo ações corretivas. Não há revisão 

periódica desses riscos. Além disso, a OM se preocupa com a 
integridade de seus bens e de seu pessoal, estabelecendo 

áreas de riscos e ações em caso de emergência. São 
programados exercícios periódicos para treinar o pessoal. 

  

A OM possui todos os riscos de suas atividades 
plenamente mapeados contendo informações do 

que pode ocorrer errado em cada tarefa, 
classificando por prioridade, analisando e 

propondo ações corretivas. Há revisão periódica 
desses riscos. Além disso, a OM se preocupa com 

a integridade de seus bens e de seu pessoal, 
estabelecendo áreas de riscos e ações em caso de 

emergência. São programados exercícios 
periódicos para treinar o pessoal. 

  

Pontuação 
0 4 8 10 12 15   
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1.5 

  

A OM dá SITREP anual ao seu COMIMSUP 
por meio de mensagens ou outras formas das 

ações em andamento, os resultados alcançados 
e as dificuldades encontradas. 

  

A OM dá SITREP semestral ao seu COMIMSUP por meio de 
mensagens ou outras formas das ações em andamento, os 

resultados alcançados e as dificuldades encontradas. 
  

A OM dá SITREP mensais ao seu COMIMSUP 
por meio de mensagens ou outras formas das 

ações em andamento, os resultados alcançados e 
as dificuldades encontradas. 

  

Pontuação 
0 2 4 6 8 10   

1.6 

  

O Comandante / Diretor da OM visita 
esporadicamente o COMIMSUP em busca de 
oportunidades para sua OM e não está atento a 

outras oportunidades. 
  

O Comandante / Diretor da OM visita frequentemente o 
COMIMSUP em busca de oportunidades para sua OM, 

porém não está atento a outras oportunidades. 
  

O Comandante / Diretor da OM visita 
frequentemente o COMIMSUP em busca de 

oportunidades para sua OM e está atento a outras 
oportunidades oriundas de órgãos externos ou 

outras OM. 

  

Pontuação 
0 5 9 12 16 20   

1.7 

  

O Conselho de Gestão atua raramente no 
acompanhamento das ações da OM 

identificando dificuldades e apontando ações 
corretivas. Não existe um Plano de Melhoria de 

Gestão. 
  

O Conselho de Gestão atua no acompanhamento das ações da 
OM identificando dificuldades e apontando ações corretivas. 

Não existe um Plano de Melhoria de Gestão. 
  

O Conselho de Gestão atua regularmente no 
acompanhamento das ações da OM identificando 
dificuldades e apontando ações corretivas. Existe 

um Plano de Melhoria de Gestão que é 
acompanhado frequentemente.  
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1.8 

  

A OM não acompanha a necessidade de 
atualização de sua TL.  

  

A OM mantém atualizada sua TL porém desconhece os 
requisitos necessários ao desempenho de cada função a 

bordo.  
  

A OM mantém atualizada sua TL e, além disso, 
possui os requisitos necessários ao desempenho 
de cada função a bordo (mapa de competências 

por função). 
  

Pontuação 
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1.9 

  

Poucas tarefas da OM são padronizadas em 
documentos internos. Não foram estabelecidos 

níveis de desempenho para cada um.  
  

Algumas tarefas da OM são padronizadas em documentos 
internos. Estão estabelecidos níveis de desempenho para 

poucas tarefas. Esses poucos indicadores são acompanhados 
regularmente. 

  

Todas as tarefas da OM são padronizadas em 
documentos internos. São estabelecidos níveis de 

desempenho para cada um. E os níveis de 
desempenho são acompanhados regularmente 

para as devidas correções. 

  

Pontuação 
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1.10 

  

A OM possui poucos parâmetros externos de 
comparação de sua eficiência por meio de 

informações obtidas por iniciativa própria. Tais 
informações não são utilizadas como padrões 

de referência. 
  

A OM possui parâmetros externos de comparação de sua 
eficiência por meio de informações obtidas por iniciativa 
própria. Tais informações são utilizadas como padrões de 

referência. 
  

A OM possui parâmetros externos de comparação 
de sua eficiência por meio de informações 

consolidadas por seu COMIMSUP e por iniciativa 
própria. Tais informações são utilizadas como 

padrões de referência. 

  

Pontuação 
0 2 4 6 8 10   
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1.11 

  

A OM possui poucas formas estabelecidas em 
seu Planejamento Estratégico ou outro 
instrumento equivalente que não são 

acompanhados. 
  

A OM possui poucos indicadores ou outros meios 
estabelecidos em seu Planejamento Estratégico ou outro 

instrumento equivalente que são acompanhados e as ações 
corretivas são tomadas ocasionalmente. 

  

A OM possui indicadores ou outros meios 
estabelecidos em seu Planejamento Estratégico ou 

outro instrumento equivalente que são 
acompanhados e as ações corretivas são tomadas 

no tempo certo. 

  

Pontuação 
0 2 4 6 8 10   

1.12 

  

O Planejamento Estratégico (PE) estabelece 
metas para poucas ações. A OM não divulga 

regularmente, por meio de PD ou outra forma, 
se as metas estão sendo alcançadas ou não. Não 

há correção. 
  

O PE estabelece metas para algumas ações. A OM divulga 
regularmente, por meio de PD ou outra forma, se as metas 
estão sendo alcançadas ou não. Não há correção imediata. 

  

O PE estabelece metas para todas as ações. A OM 
divulga regularmente, por meio de PD ou outra 

forma se as metas estão sendo alcançadas ou não. 
O acompanhamento permite a correção imediata. 
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