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RESUMO 

 

 

Objetivo – Este estudo pretende identificar e examinar normas, conceitos, pressupostos, 

interpretações e procedimentos adotados no âmbito do processo orçamentário da Marinha do 

Brasil (MB), centrado no Sistema do Plano Diretor (SPD), de forma a realizar análise 

comparativa com os conceitos e práticas de orçamento por resultados e propor aprimoramentos.  

Metodologia – Foi empregada uma investigação qualitativa, que empreendeu pesquisas 

bibliográficas e documentais, além da aplicação de entrevistas e questionários a partícipes do 

SPD. Foram consideradas, ainda, boas práticas observadas nas demais Forças Armadas e no 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA). 

Resultados – As evidências que emergiram do trabalho apontaram que a MB já emprega alguns 

mecanismos de fomento à gestão por resultados no SPD. Entretanto, essas práticas podem ser 

aprimoradas no que concerne a ampliação do seu alcance e sistematização.   

Limitações – A principal limitação do estudo advém da possibilidade de influência dos dados 

coletados pelas suposições, vieses e valores pessoais dos entrevistados. Não obstante, o papel 

do pesquisador como partícipe do grupo observado e como instrumento primário de coleta de 

dados demanda cuidados especiais no tratamento das informações.  

Contribuições práticas – Este estudo possibilitará uma reflexão sobre os processos atinentes 

ao SPD sob a ótica dos resultados, permitindo a visualização de eventuais não conformidades 

e possíveis ajustes a serem feitos, de modo a permitir a otimização no emprego de recursos e o 

alcance de resultados concretos. 

Contribuições sociais – Em um cenário de restrições orçamentárias e controle social crescente, 

os recursos públicos devem ser utilizados com eficiência, eficácia e efetividade. Assim, os 

processos orçamentários e financeiros do Setor Público devem ser analisados sob esse enfoque, 

de modo a possibilitar eventuais ajustes, caso necessário. 

Originalidade – Esta pesquisa contribui para a identificação de oportunidades de 

aprimoramento nos processos orçamentários da MB, com vistas a incrementar o foco em 

resultados.  

 

Palavras-Chave: gestão por resultados; orçamento público; Marinha do Brasil; Sistema do 

Plano Diretor; orçamento por resultados. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Purpose - This study intends to identify and examine norms, concepts, assumptions, 

interpretations and procedures adopted within the scope of the Brazilian Navy (BN) budget 

process, centered on the Director Plan System (DPS), in order to carry out a comparative 

analysis with the performance budget concepts and practices and propose improvements. 

Methodology - A qualitative research was carried out, through bibliographical and 

documentary researches, as well as application of interviews and questionnaires to DPS 

participants. Good practices identified from other institutions such as the other Brazilian Armed 

Forces and the US Department of Defense (DoD) were also considered. 

Results - Evidences that emerged from the study indicated that BN already employs some 

mechanisms to promote performance-based management practices in the DPS. However, these 

practices can be improved, both regarding to their scope and systematization. 

Limitations - The main limitation comes from the possibility that the data collected is 

influenced by the assumptions, biases and personal values of the interviewees. In addition to it, 

the role of the researcher as a participant in the observed group and as the primary instrument 

of data collection requires special care in the treatment of information. 

Practical contributions - This study will permit a reflection about the processes related to the 

DPS from the perspective of the results, allowing the visualization of eventual nonconformities 

and possible adjustments to be made, in order to enable the optimization in the use of resources 

and the achievement of concrete results. 

Social contributions - In a scenario of budget constraints and increasing social control, public 

resources must be used efficiently, effectively and effectively. Thus, the budgetary and financial 

processes of the Public Sector must be analyzed under this approach, in order to make possible 

adjustments, if necessary. 

Originality - This study contributes to the identification of improvement opportunities in the 

Brazilian Navy's budget processes, with the purpose to increase focus on results. 

 

Keywords: results-based management; public budget; Brazilian Navy; Director Plan System; 

performance budgeting. 

Paper category: Master's Thesis  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um mundo contemporâneo marcado pelas constantes evoluções tecnológicas, 

intensa troca de informações e economias globalizadas, é frequente a percepção, pelas 

instituições, sobre a necessidade de adaptações em suas estruturas e processos, de forma a 

acompanhar adequadamente o ritmo das transformações. 

  À despeito de suas características peculiares, as Forças Armadas (FFAA) também se 

encontram sob influência dessa lógica, em suas áreas de atuação. Nesse contexto, cabe à 

Marinha do Brasil o preparo e aplicação do Poder Naval1, a fim de contribuir para a defesa da 

pátria, bem como cumprir as atribuições subsidiárias previstas em Lei, com ênfase naquelas 

relacionadas ao exercício da Autoridade Marítima. 

Os desafios estratégicos enfrentados pela MB são amplos,  diante da importância do mar 

para o Brasil. Segundo dados apresentados na página oficial da Marinha na internet2, na 

plataforma continental brasileira, cuja extensão excede 3,6 milhões de km2, circulam cerca de 

95% do comércio exterior nacional, além de serem extraídos 91% do petróleo e 73% do gás 

natural produzidos no país. Diante da conscientização crescente da importância da região, a MB 

cunhou a expressão “Amazônia Azul”, em analogia com os recursos da região terrestre 

homônima. 

Exercer a proteção e o controle de uma área marítima e fluvial tão vasta e rica demanda 

uma Força bem dimensionada, dotada de meios adequados para o cumprimento de sua missão. 

Nesse aspecto, o orçamento exerce um importante papel, uma vez que viabiliza o planejamento 

e a aplicação de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas 

institucionais. 

Desde 1963, a MB adota o modelo funcional-programático na gestão do seu orçamento. 

Trata-se de uma metodologia inspirada no conceito de orçamento-programa (Planning, 

Programing, Budgeting System - PPBS), criado a partir da experiência do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos da América  (BRASIL, 2014b). 

Machado Jr (1973, p.73) expõe que “o sistema integrado de planejamento, programação 

                                                           
1 Segundo a Doutrina Básica da Marinha (EMA-305) o Poder Naval compreende os meios navais, aeronavais e de 

fuzileiros navais; as infraestruturas de apoio; e as estruturas de comando e controle, de logística e administrativa, 

bem como as forças e os meios de apoio não orgânicos da MB, quando vinculados ao cumprimento da Missão da 

Marinha e submetidos a algum tipo de orientação, comando ou controle de autoridade naval. (BRASIL, 2014a) 
2 Disponível em <https://www.marinha.mil.br/content/o-que-compete-marinha-do-brasil>. Acesso em 29/09/2018 
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e orçamento, integra, em uma linha contínua, o planejamento, a programação e sua expressão 

financeira, o orçamento”. Deste modo, o PPBS constituiu, à época, um claro avanço comparado 

aos sistemas anteriores de orçamento tradicional, que eram peças essencialmente contábeis. 

Com o passar dos anos, novos conceitos e metodologias administrativas e gerenciais 

foram desenvolvidas, dentre elas a gestão de projetos e o orçamento por resultados. Em um 

ambiente de restrições fiscais e de crescente controle social, os gestores são instados a prestar 

contas do emprego de recursos públicos, tanto pela ótica da conformidade legal do gasto, mas 

também pelos resultados alcançados. Diante do exposto, a pesquisa propõe-se a compreender a 

estrutura e os processos do SPD, analisando-os sob a perspectiva do orçamento por resultados.   

 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 

A partir da compreensão da importância do orçamento por resultados, emerge o 

problema de pesquisa por meio da seguinte formulação:  

Quais aprimoramentos se fazem necessários para que o processo orçamentário da 

Marinha do Brasil seja orientado para resultados ?  

 

 

1.2 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Identificar e examinar normas, conceitos, pressupostos, interpretações e procedimentos 

adotados no âmbito do processo orçamentário da Marinha do Brasil, centrado no SPD, de forma 

a realizar análise comparativa com os conceitos e práticas de orçamento por resultados e propor 

aprimoramentos.  

Os objetivos intermediários são:  

a) efetuar revisão histórica do processo de evolução do SPD, desde sua criação, com 

o objetivo de compreender a sua flexibilidade e adaptabilidade às evoluções dos 

conceitos e práticas no âmbito orçamento público federal; 

b) efetuar revisão teórica (bibliográfica e documental) sobre os principais conceitos 

atinentes ao orçamento  por resultados, identificando as principais teorias, pressupostos 

e métodos aplicáveis ao SPD; e 
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c) realizar análise de processos orçamentários adotados no âmbito das demais Forças 

Armadas, bem como de organizações internacionais, como o DoD, com vistas à 

identificação de boas práticas. 

 

O escopo desta pesquisa será centrado no Sistema do Plano Diretor. Eventuais análises 

sobre os demais sistemas de gestão da MB, como o seu Planejamento Estratégico, bem como 

os processos orçamentários das demais Forças Armadas e de organismos internacionais serão 

realizadas com a estrita finalidade de captura de boas práticas para o SPD. 

Como recorte temporal, será realizada análise da sistemática vigente desde o ano de 

2013. A escolha se justifica pelo fato de nesse ano ter ocorrido a última reestruturação do 

sistema, produto do Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Secretário-Geral da Marinha para 

adaptação da sistemática da MB às modificações conceituais introduzidas pelo Plano Plurianual 

(PPA) 2012-2015 e pelo Cadastro de Ações Orçamentárias de 2013, as quais permanecem 

vigentes. 

 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Em um cenário de restrições econômicas observa-se uma pressão constante pela 

contenção de gastos públicos. Esse movimento é, hoje, gravado na Constituição Federal, por 

meio da Emenda Constitucional no 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal no país e 

determinou um limite à expansão dos dispêndios. 

Não obstante, em um movimento ascendente de conscientização e engajamento, a 

sociedade manifesta crescentes demandas por serviços públicos de qualidade e exerce um 

controle social sobre o gasto público cada vez maior. O cenário exposto torna cada vez mais 

importante que as decisões sobre alocações de recursos públicos sejam dotadas de base racional.  

Schick (2007, p. 110) interpõe que “o orçamento é um processo que transforma 

informação em decisão”, o que evidencia a importância do uso dos dados sobre desempenho. 

Entretanto, não se trata de uma correspondência determinística entre resultados e recursos, ou, 

nas palavras do autor, um budget rule. Portanto, as informações sobre resultados devem ser 

empregadas como uma ferramenta de análise a ser considerada no processo decisório alocativo.  

Espera-se que haja uma correlação positiva entre a alocação de dotações orçamentárias 

e a obtenção de resultados úteis à sociedade, evidenciando o uso eficiente, eficaz e efetivo dos 
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recursos públicos. Assim, é importante que os processos orçamentários e financeiros do setor 

público sejam analisados sob esse enfoque, de modo a possibilitar eventuais ajustes, caso 

necessário. 

O presente estudo possibilitará uma reflexão sobre os processos atinentes ao SPD sob a 

ótica dos resultados, permitindo a visualização de eventuais não conformidades e possíveis 

aprimoramentos a serem feitos, de modo a permitir a otimização no emprego de recursos e a 

busca pela efetividade.  

Nesse escopo, devem ser também considerados os novos rumos do Setor de Defesa 

Nacional, evidenciados, principalmente, pela criação do Ministério da Defesa (MD) e pela 

publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END). Diante das novas diretrizes estratégicas, 

que envolvem programas que demandam a participação das três Forças, cabe a reflexão sobre 

a importância da adoção de mecanismos de integração entre as mesmas, onde o orçamento 

voltado a resultados pode exercer importante papel. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

 

O presente relatório encontra-se dividido em sete capítulos. Neste primeiro é 

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

é destinado à revisão teórica sobre os principais conceitos atinentes ao orçamento por 

resultados. Segue-se ao referencial teórico o capítulo destinado à apresentação da metodologia 

de pesquisa utilizada. 

O capítulo quatro se destina à análise do processo orçamentário da MB. Essa seção do 

relatório se inicia com uma revisão histórica dos processos evolutivos do SPD, culminando com 

a descrição dos procedimentos e conceitos vigentes. No capítulo seguinte, são apresentadas as 

práticas orçamentárias das demais Forças Armadas e do Departamento de Defesa dos EUA.  

O sexto capítulo se destina à apresentação dos dados e à realização de análise crítica dos 

processos do SPD, à luz das boas práticas extraídas da teoria acadêmica ou de “benchmarking” 

junto às demais instituições estudadas. Por fim, no capítulo sete são apresentadas as conclusões 

da pesquisa, seguidas da formulação de propostas de aprimoramento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ORÇAMENTO PÚBLICO: CONCEITO E FUNÇÃO GERENCIAL 

 

 

Piscitelli (1988) afirma que a ação planejada do Estado, quer na manutenção de suas 

atividades, quer na condução de seus projetos se materializa por meio do orçamento público. 

Este é, por conseguinte, o instrumento de que dispõe o Poder Executivo para expressar, em 

determinado período de tempo, o seu programa de atuação, discriminando a origem e o 

montante de recursos a serem obtidos (receitas), bem como os dispêndios a serem efetuados 

(despesas).  

Há multiplas definições e conceitos atribuídos ao orçamento, cabendo destaque a 

posição de Cleveland (1915), que o define como um plano para financiamento de um 

empreendimento ou governo durante um período definido. À semelhança do que se observa no 

processo orçamentário brasileiro, o plano é preparado e apresentado por um responsável 

executivo a um corpo representativo (Congresso), cuja aprovação e autorização se fazem 

necessárias para a sua implementação. 

 Inicialmente limitados a funções políticas e econômicas tradicionais3, os conceitos e 

procedimentos orçamentários evoluíram ao longo dos anos.  Cunha (2013) aponta que as 

mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e sociais ocorridas, principalmente, a partir da 

segunda metade do século XX, têm contribuído para o aumento da complexidade dos setores 

público e privado, elevando as expectativas e demandas da sociedade por serviços públicos de 

qualidade e eficiência no uso de recursos públicos. Nesse sentido, o autor aponta:  

 

 

                                                           
3 Em sua formulação inicial, os orçamentos tinham perspectiva mais limitada a fatores de ordem política e 

econômica. A função política do orçamento remete à possibilidade do seu emprego, pelos órgãos e comissões de 

representação, como um instrumento de controle político sobre o Poder Executivo (GIACOMONI, 2012). Na visão 

de Wildavsky (1961, p. 184) o orçamento é “o sangue do governo, o reflexo financeiro do que o governo faz ou 

intenciona fazer”.  

A função econômica, por sua vez, segundo Musgrave (1973), ampara-se na visão do orçamento como principal 

instrumento de ação estatal na economia, sendo utilizado para: Promover ajustamentos na alocação de recursos 

(função alocativa); redistribuição de renda (função distributiva); manter a estabilidade econômica (função 

estabilizadora).” 
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As mudanças necessárias têm tanto a ver com o teor das escolhas orçamentárias 

indispensáveis à implementação das políticas públicas e à prestação de serviços 

públicos quanto com a forma pela qual as escolhas são feitas e executadas na ação 

governamental, seja no centro do governo, seja no nível das organizações 

governamentais. As escolhas orçamentárias e sua implementação, entretanto, não 

podem ser repensadas de forma isolada na ação governamental. Ao contrário, como 

se pode extrair da experiência internacional ao longo das últimas três décadas, o 

processo orçamentário deve ser considerado no âmbito mais amplo de uma política de 

gestão pública, influenciando e sendo influenciado pelos outros componentes dessa 

política, como, por exemplo, a gestão de pessoal e as regras para a aquisição de bens 

e serviços. Nessa linha, a busca pelo aperfeiçoamento do processo orçamentário 

confunde-se com os próprios esforços, mais amplos, de reforma da gestão pública. 

(CUNHA, 2013, p.223) (grifo nosso) 

 

 

Depreende-se, portanto, que além das funções tradicionais, os orçamentos modernos 

passaram a constituir-se em instrumentos de gestão, sendo ferramentas por meio das quais o 

setor público viabiliza a aquisição de bens e a prestação de serviços necessários à satisfação do 

interesse público. 

 

 

2.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO POR RESULTADOS 

 

 

2.2.1 Origem da concepção moderna de orçamento 

 

 

Giacomoni (2012) ressalta que o orçamento público surgiu como instrumento 

formalmente acabado no século XIX. Esse movimento se originou a partir da forte consciência 

contrária ao crescimento das despesas públicas, como se pôde observar na consolidação dos 

processos orçamentários da Inglaterra, França e Estados Unidos. 

Nessa época, o orçamento se constituía em uma fórmula de controle, onde os aspectos 

econômicos ou de planejamento tinham conotação secundária, quando existentes. Giacomoni 

(2012) sustenta que esse modelo, denominado orçamento tradicional, adotava classificações 

contábeis tão somente para instrumentalizar o controle das despesas.  

Behn (1998) explica que a base conceitual deixada por pensadores como Woodrow 

Wilson, Taylor e Max Weber, em muito contribuíram para esse foco no controle da atuação 

governamental. Os três buscavam a elevação da eficiência, a justiça e a impessoalidade na 

administração pública. 
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Nesse raciocínio, ao separar a administração das políticas (Wilson), aplicando o exame 

científico ao desenho do melhor processo de trabalho (Taylor), e empregando organizações 

burocráticas para implementar esses processos (Weber), o governo garantiria não só que as 

políticas fossem justas, mas que sua implementação também o fosse. (BEHN, 1998).  

Convém expor que os objetivos propostos pelos autores supramencionados pressupõem 

elevado nível de monitoramento da atuação governamental, fato que auxilia na compreensão 

do forte apelo de controle da fase inicial dos orçamentos públicos. Essa posição foi corroborada 

por Key (1940) ao evidenciar que os modelos teóricos então existentes primavam por aspectos 

formais, como organização do orçamento, procedimentos de preparação, regras para solicitação 

de fundos, tendo, portanto baixo foco em planejamento e resultados. 

 

 

2.2.2 Estado interventor e Orçamento por Desempenho  

 

 

Os pressupostos teóricos vigentes ao final do século XIX e ao início do século XX, em 

especial os estudos sobre a burocracia e a introdução da administração científica, não se 

limitaram a influenciar o forte viés de controle observado nos estágios iniciais do orçamento. 

Nguyen (2007) aponta uma tendência, nessa época, de ampliação do emprego de princípios 

científicos na gestão pública, iniciando-se a nível local, em cidades como Nova York e Chicago. 

Os orçamentos públicos não foram exceção a essa tendência. Assim, foram iniciadas 

experiências locais de orçamentos baseados em performance, com caráter funcional de alocação 

de recursos. Nesse contexto, são dignos de menção os trabalhos da Comissão Taft de Economia 

e Eficiência, que propôs, em 1912, a organização e apresentação sistemática do orçamento, 

estruturado por meio de funções e tarefas a serem executadas (GLENN, 1958).  

A partir da Grande Depressão econômica iniciada em 1929, as economias nacionais 

passaram a experimentar fortes recessões, com elevados índices de desemprego. Schick (2004) 

aponta que houve, então, uma inflexão nas tendências econômicas. O Estado passou a 

abandonar a neutralidade do gasto e começou a intervir como corretor de distorções de mercado 

e indutor de desenvolvimento econômico.  

Corroborando o exposto, Oliveira (2000, p.98) aponta que:  
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O ideário keynesiano, aplicado à política norte-americana do New Deal4, tomou o 

requisito orçamentário de equilíbrio financeiro obsoleto: poder-se-ia gastar, em um 

determinado período, mais do que se arrecadava, desde que o déficit impulsionasse a 

atividade econômica. 

 

 

Diante desse cenário de maior atuação do Estado na economia, houve uma demanda por 

maior complexidade dos sistemas orçamentários. Assim, foram constituídos novos estudos e 

comissões orientados ao aumento na eficiência da máquina pública e à aferição de desempenho. 

Ilustrando o exposto, são dignos de menção o Comitê Brownlow5 e as Comissões Hoover6, 

esta última responsável pela introdução do termo “orçamento de desempenho” no léxico do 

orçamento público. (WILLIAMS, 2004). 

 

 

2.2.3 Desenvolvimento do Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) 

 

 

A etapa subsequente no processo de evolução dos orçamentos ocorreu na década de 60. 

Enthoven e Smith (2005) explicam que, à época, o orçamento de defesa era fragmentado entre 

as Forças Armadas, apresentando-se por atividades não integradas, tampouco correlacionadas 

com os objetivos nacionais. Tudo isso ocorria em um cenário de acirrada rivalidade com a 

extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-URSS), durante a “Guerra Fria”. 

Uma vez identificada a necessidade de reformulações gerenciais, foi conduzida uma 

série de estudos no âmbito da RAND Corporation, dentre os quais cabe destaque a uma pesquisa 

                                                           
4 A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 foi a mais longa e profunda recessão econômica 

já experimentada até hoje, cujo fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova 

Iorque. A ascensão de Franklin Roosevelt à presidência, em 1932, abriu caminho para a adoção de uma política 

econômica intervencionista, o chamado New Deal, marcada pela intensificação generalizada da prática da 

intervenção e do planejamento estatal da economia, que passou a vigorar não só nos Estados Unidos, mas também 

nos países europeus e na América Latina.  Fonte: CPDOC-FGV. 

Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CafeEIndustria/Crise29>. Acesso em 

03/06/2018.  
5 A comissão Brownlow – Comitê de Ação Administrativa criado nos EUA, presidida por Louis Brownlow, no 

governo Roosevelt, em 1937 – buscava aumentar a intervenção do Estado-executivo na gestão administrativa. 

Fonte: Glossário da Biblioteca Virtual FGV.  

Disponível em: <http://ead2.fgv.br/ls5/centro_rec/pag/verbetes/comissao_brownlow.htm>. Acesso em 

03/06/2018. 
6  Oficialmente nomeada Comissão de Organização do Poder Executivo do Governo, foi um órgão nomeado pelo 

Presidente Harry S. Truman em 1947 para recomendar mudanças administrativas no Governo Federal dos Estados 

Unidos. Ele recebeu o apelido do ex-presidente Herbert Hoover, que foi nomeado por Truman para presidi-lo. Ver 

Peri E. (1976). 

 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/new_deal
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realizada por Novick (1954) com vistas a desenvolver um novo sistema de contabilidade e 

orçamento para o governo federal, especialmente para o Departamento de Defesa. Oliveira 

(2000) aponta esse estudo como o marco inicial de desenvolvimento do PPBS. 

Após a assunção de Robert Mc Namara como Secretário de Defesa, em 1961, são 

consolidadas relevantes modificações nos processos de gestão do Departamento de Defesa dos 

EUA, como fruto, principalmente, de obstinada insistência na integração dos orçamentos de 

política externa, estratégia militar, requerimentos de Força e Defesa. (ENTHOVEN; SMITH, 

2005). O cenário exposto demonstrou-se relevante para a consolidação do PPBS. 

Schick (2007) expõe que o PPBS teve como ideia central remodelar os centros de 

decisões sobre distribuição de recursos, substituindo o critério organizacional por uma alocação 

baseada em programas e objetivos. Além disso, o método identifica os custos dos programas 

propostos para alcançar tais objetivos e os dados quantitativos que medem as realizações e o 

trabalho realizado dentro de cada programa. 

Donvito (1969) descreve o funcionamento do PPBS por meio das seguintes fases, que 

se sucedem de forma cíclica: 

a) Planejamento: Atividade analítica conduzida para a seleção dos objetivos 

organizacionais e o exame de cursos de ação para alcançá-los; 

b) Programação: Conversão de planos em programas de ação organizacionais; 

c) Orçamento: Programação e justificação do orçamento organizacional. A função 

do orçamento é assegurar fundos necessários à execução dos programa; 

d) Operações: Condução dos programas organizacionais; e 

e) Avaliação: Função que avalia a validade dos programas em operação. 

 

 

2.3 NOVO ORÇAMENTO DE DESEMPENHO (POR RESULTADOS) 

 

 

2.3.1 A reinvenção dos governos 

 

 

Osborne e Gaebler (1996) produziram importantes reflexões sobre o estágio seguinte 

dos processos evolutivos da administração pública. Os autores expõem que as décadas de 70 e 

80 foram marcadas por transformações políticas e econômicas que impulsionaram governos de 

todo o mundo a repensar seus aparatos burocráticos.  As agudas restrições fiscais enfrentadas 
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nesse período, influenciadas, sobretudo, pelas crises do petróleo, produziram queda no grau de 

confiança no governo e pressão popular por melhores serviços públicos e/ou menores tributos. 

A partir daí, os modelos burocráticos começaram a apresentar sinais de declínio e, 

gradualmente, novas arquiteturas públicas surgiram, trazendo consigo práticas de mercado, tais 

como: competição, escolha pelo consumidor, flexibilidade, foco em resultado, inovação, 

eficiência, medição de desempenho, entre outros. (OSBORNE; GAEBLER, 1996). 

 

 

2.3.2 Influência nos processos orçamentários  

 

 

Os novos desafios gerenciais, aliados às pressões fiscais para a contenção dos gastos 

públicos promoveram, a partir dos anos 80, um ambiente de reformas gerenciais orientadas a 

resultados, notabilizado pela modificação na estrutura de comando e controle centralizado. 

Deste modo, as reformas tinham por objetivo conferir maior discricionariedade na alocação de 

recursos, tornando as agências responsáveis pelos resultados obtidos. (OCDE, 1997). 

Como consequência, foram idealizados instrumentos que exigiam a consideração de 

medidas de desempenho como fator chave da administração governamental, contribuindo para 

a formação de uma sólida base orçamentária orientada por resultados, tais como:  

a) Lei de Desempenho e Resultados do Governo (Government Performance and 

Results Act – GPRA). Aprovada pelo Congresso Americano em 1993. A norma 

determina que todas as agências preparem e submetam medidas de desempenho como 

parte de suas solicitações orçamentárias. (GIACOMONI, 2012); e 

b) Instrumento de Classificação para Avaliação de Programas (Program Assessment 

Rating Tool - PART). Trata-se de um questionário padrão que envolve temas de gestão 

e desempenho de programas. De acordo com os escores obtidos, os programas são 

enquadrados na classificação qualitativa: ineficaz; adequado; moderadamente eficaz e 

eficaz. (GIACOMONI, 2012). 

 

 

2.3.3 Definição e Características do Orçamento por Resultados 

 

 O exame da literatura permite a visualização de distintas definições de orçamento por 

resultados. Joyce (1999) ao analisar o assunto, afirmou que não há uma definição padrão, 
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embora reconheça a existência de alguns requisitos básicos que são transcritos nas definições e 

características apresentados nesta seção do relatório de pesquisa. 

 A OECD (2008, p. 2) define o orçamento por resultados como “um processo que 

relaciona a alocação de fundos a resultados mensuráveis”. Schick (2007), por sua vez,  expõe 

que a ideia central do orçamento por resultados consiste em basear as alocações por resultados 

obtidos e/ou esperados, diferentemente do processo tradicional, onde as decisões se pautam por 

rubricas que contribuem de forma segmentada para a consecução dos programas 

governamentais. Deste modo: 

 

 

O núcleo conceitual do Orçamento por Resultados se assenta sobre a idéia básica de 

que a informação sobre o desempenho de órgãos, agências e programas deve ser 

desenvolvida, integrada ao processo orçamentário e – principalmente – utilizada como 

elemento relevante do processo de tomada de decisão. (FARIA, 2011, p. 3) 

 

 

Conforme expõe Kettl (2005), no escopo dos trabalhos de reforma da gestão pública, há 

uma notável convergência em favor da medição de desempenho, especialmente dos resultados 

dos programas. A partir do estabelecimento de controles e avaliações de resultados, será 

possível responsabilizar os políticos eleitos, bem como os administradores públicos pelo seu 

desempenho. Essa busca tornou-se, portanto, o núcleo do instinto de reforma diante do aumento 

da complexidade dos problemas enfrentados pelos governos. 

Embora apresente um grande potencial de racionalização e de incremento na qualidade 

do gasto público, a implementação do orçamento por resultados mostra-se, na prática, bastante 

desafiadora, uma vez que envolve o redesenho das atividades estatais e o enfrentamento de 

resistências. Não obstante, a performance não é o único fator a ser considerado nas decisões 

govenamentais, que devem equilibrar demandas políticas, econômicas, sociais, dentre outras.  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ilustra alguns 

dos procedimentos implicados nas reformas gerenciais voltadas à orçamentação por resultados: 

 

 

Reformas têm sido centradas em torno de arquiteturas de responsabilização nas quais 

os governos delegam às agências flexibilidade no emprego de recursos, em troca da 

responsabilidade dos mesmos pelos resultados alcançados. O repertório de 

ferramentas inclui a confecção de planos estratégicos e operacionais, medição de 

desempenho e estabelecimento de metas, estabelecimento de contratos de 

performance pessoal e organizacional separação da prestação de serviços estatais da 

formulação de políticas públicas, novas regras de responsabilização e uso ativo de 

avaliações, auditorias e incentivos/sanções financeiras. (OCDE, 1997, tradução e 

grifos nossos). 
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Giacomoni (2012), explica que a ideia central do novo modelo reside em uma questão 

prática: ao sustentarem a administração pública por meio dos impostos, os cidadãos devem 

explicitar quais resultados querem em contrapartida aos recursos repassados ao Setor Público. 

Nesse sentido, se por um lado há necessidade de maior flexibilidade por parte dos gestores 

públicos para empregar os recursos, por outro lado a administração pública deve ser 

responsabilizada e controlada pelos resultados. 

Os indicadores de desempenho e as informações sobre perfomance podem ser 

empregados em diferentes escalas nas decisões sobre alocação de recursos. Trata-se de mais 

um fator que confere grande complexidade à adoção do orçamento por resultados, permitindo 

a sua categorização por níveis, conforme aponta Curristine (2007): 

a) Orçamento por Resultados Aparente ou Demonstrativo - OpRA (Presentational 

performance budgeting): nessa modalidade, indicadores de desempenho acompanham 

a peça orçamentária ou outros documentos orçamentários, mas não cumprem nenhuma 

função na tomada de decisão alocativa; 

b) Orçamento por Resultados de alocação indireta – OpRAI (Performance-informed 

budgeting): nessa versão, os resultados são ativa e sistematicamente utilizados, embora 

de maneira indireta, nas decisões orçamentárias. Nesse caso, outros fatores, como 

decisões políticas, podem ser ponderados na decisão; e 

c) Orçamento por Resultados de alocação direta ou automática - OpRAD 

(Direct/formula performance budgeting): categoria onde a distribuição é diretamente 

dependente dos resultados e desempenho obtidos. Cada incremento alocativo se vincula 

expressamente a um incremento dos produtos/serviços ou dos resultados, por meio de, 

por exemplo, fórmulas e/ou contratos. 

 

A definição sobre cada uma das modalidades requer algumas reflexões adicionais. 

Conforme aponta Faria (2011), a versão aparente do orçamento por resultados, também 

conhecida como fraca, pode ser questionada por alguns autores quanto à sua pertinência, uma 

vez que não há correlação entre os dados de desempenho e os processos decisórios. 

A alocação automática ou direta, por sua vez, situa-se no extremo oposto. Curristine 

(2005) aponta que alguns países da OCDE a utilizam para alocação de recursos em alguns 

setores específicos do orçamento, tais como os fundos de financiamento a educação superior 
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no Chile, Finlândia, Dinamarca, Hungria, Noruega e Suécia7. Entretanto, salienta-se que o 

emprego de um modelo matemático que oriente plenamente a alocação de recursos, suscita 

objeções quanto à perda do caráter político do orçamento. (WILDAVSKY, 1961).  

Assim, defende-se o emprego de um modelo equilibrado, que empregue as informações 

de desempenho como uma ferramenta analítica que provê um sustentáculo racional às decisões. 

(SCHICK, 2007). Desse modo, haverá melhores insumos à tomada de decisão, sem usurpar, no 

entanto, a consideração de outras variáveis políticas, sociais e até mesmo eleitorais nas decisões 

sobre alocação de recursos, uma vez que: 

 

 

O processo orçamentário é, por excelência, político. Na medida em que políticos são 

os líderes democraticamente eleitos para tomar decisões, eles desejam viabilizar tais 

prerrogativas - inclusive por meio da influência do processo orçamentário. Dessa 

forma, a introdução da informação sobre desempenho naquele processo jamais terá o 

condão de eliminar a dimensão política da alocação de recursos. (FARIA, 2011, p.45) 

 

 

As informações sobre desempenho, produzidas por meio de indicadores ou de 

avaliações mais completas, que incluem outras análises de cunho qualitativo, possuem 

importância central nessa nova perspectiva. A OECD identifica três funções precípuas dessas 

informações dentro do contexto de orçamentação por resultados8: 

d) alocação de prioridades, controle de gastos e incremento da eficiência alocativa e 

produtiva; 

e) aperfeiçoamento da gestão dos programas e incremento na eficiência e na 

performance da prestação de serviços públicos; e 

f) transparência e responsabilização governamentais (accountability). 

 

Não obstante, cabe importante diferenciação no que concerne ao objeto medido. Os 

resultados demonstrados pelos indicadores e as avaliações de desempenho podem referir-se aos 

produtos dos programas (outputs) ou aos impactos decorrentes de sua ocorrência (outcomes). 

Embora a medição de impactos permita a análise mais apurada das consequências dos 

programas, Curristine (2007) aponta maior dificuldade em medi-los.  

                                                           
7 “In these cases, either all or a proportion of the funding for university teaching is based on a formula in wich 

performance is the key elemento. For example, the number of students completing the normal number of credits 

for an academic year is the performance element in the Danish formula” (CURRISTINE, 2005, p. 105). 
8 OECD. Performance Budgeting in OECD Countries. OECD Publishing, 2007, p. 11 
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A autora expõe que países com menor grau de maturidade em avaliação de desempenho 

tendem a focar na avaliação de produtos, enquanto os mais maduros se encontram em fase de 

migração para a medição de impactos. Ressalta-se que foco exclusivo em produtos pode afastar 

a formação de uma visão ampla dos efeitos desejados dos programas. 

Diante do exposto, emerge uma visão equilibrada, que corrobora a  adoção tanto dos 

produtos como dos impactos como subsídio indireto às decisões, tal como se realiza no contexto 

da maior parte dos países da OCDE9. Ainda assim, conforme aponta Shick (2002), essas 

informações não devem ser rigidamente utilizadas em relações de causa e efeito, e sim como 

um sinal direcional, que avalia se as situações sociais seguem na direção desejada ou se 

modificações devem ser feitas.10 

Convém ressaltar que o emprego bem sucedido de informações de desempenho nas 

alocações orçamentárias requerem o desenvolvimento de indicadores com boa qualidade, 

alimentados com informação relevante e confiável, para que as indicações produzidas, sejam 

de produtos ou de resultados gerados, possam subsidiar adequadamente a tomada de decisão. 

(CURRISTINE, 2005).  

Em uma aplicação prática da regra SMART11 de estabelecimento de objetivos e metas 

criada por Doran (1981), Bird et al (2018), mencionam que bons instrumentos de medição de 

performance, medem fatos relevantes ao sucesso da entidade, podendo representar padrões de 

desempenho a serem alcançados em determinado intervalo de tempo.  

A adequada implementação do orçamento por resultados depende não somente da 

produção de informações sobre desempenho, mas também incentivos para que estas sejam 

agregadas ao processo decisório. Nesse contexto, Faria (2011, p.34) aponta que: “o modelo de 

gestão por resultados, deslocando a ênfase dos meios para os resultados, se vale dos incentivos 

como elementos de favorecimento de uma nova perspectiva de atuação dos agentes públicos”. 

                                                           
9 Ibid. p.21. 
10 “Los gobiernos que buscan medir los resultados pierden un tiempo infinito en discusiones para saber si una 

medida específica es un resultado intermedio o final, una producción o un resultado, sobre la diferencia entre 

impacto y resultado, etc. Estas discusiones estériles les impiden poner en práctica medidas útiles. En mi opinión, 

es más productivo pensar los resultados como señales direccionales y no como afirmaciones de causalidad. Los 

resultados deben empujar a los gobiernos a evaluar si la situación social va en la dirección deseada y si cambios 

de política deben ser o no considerados”.  (SCHICK, 2002, p.26) 
11 Acrônimo formado pelas iniciais de Specific (Específico), Measurable (Quantificável), Assignable (Designável), 

Realistic (Alcançáveis) e Time related (Definidos no tempo). Doran (1981) estabeleceu essa regra prática para a 

definição dos objetivos organizacionais, que foi logo aplicada ao desenho dos indicadores que seriam desenhados 

para a medição desses objetivos. 
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Curristine (2007) aponta que os países da OCDE empregam, basicamente, três 

mecanismos de incentivos para agregação de informações de desempenho às decisões 

orçamentárias: 

g) recompensas ou restrições financeiras; 

h) flexibilidade gerencial; e 

i) reconhecimento e divulgação dos resultados obtidos. 

 

O primeiro tópico refere-se à possibilidade dos governos de conferir maior ou menor 

quantidade de recursos às agências com base nas performances. O mecanismo subsequente está 

relacionado com a inserção de mecanismos de controle mais ou menos restritivos, conforme o 

desempenho apurado ao passo que o terceiro está relacionado com a divulgação de informações 

sobre performance, com vistas ao reconhecimento de bons gestores, constrangendo aqueles 

cujos resultados foram insatisfatórios.  

A pesquisa apresentada pela autora aponta que há grande cautela por parte dos países 

da OCDE em recompensar ou punir financeiramente agências com base em desempenho. Tal 

fato decorre da complexidade envolvida nas decisões. Cortar recursos, por exemplo, pode piorar 

o desempenho de agências, sobretudo em um cenário onde haja outras causas não mapeadas 

para sua baixa performance. Por outro lado, incrementar dotações de agências bem sucedidas, 

mas que não sejam prioritárias pode não representar a melhor alocação de recursos. 

Conforme exposto, a implementação do orçamento por resultados é permeada por 

muitas dificuldades potenciais. Nesse qudro, a OCDE aponta uma série de desafios à 

implementação do orçamento por resultados12: 

j) adequação das ferramentas de mensuração de resultados, em especial aquelas 

destinadas a aferir impactos, diante de sua intangibilidade. Envolve, ainda, a definição 

de objetivos claros de mensuração e a formatação de bons sistemas de coletas de dados; 

k) resistência por parte das agências e dos servidores em geral. Implica na 

modificação de culturas organizacionais e de comportamentos individuais. Nesse 

cenário, podem ocorrer comportamentos defensivos, sobretudo se não há clareza sobre 

o que está sendo medido e com que propósito; 

l) modificação de comportamentos dos políticos e decisores em geral. Requer o 

desenho de incentivos para plena adoção do orçamento por resultados. O emprego de 

indicadores e avaliações como parâmetro para tomada de decisões pode impactar 

                                                           
12 OECD. Performance Budgeting in OECD Countries. 2007. 
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severamente nas relações de poder entre os decisores, podendo ser vista como uma 

ameaça às prerrogativas decisórias dos representantes eleitos ou dos gerentes de alto 

nível das organizações; e 

m) desenvolvimento de capacidades institucionais. Tanto o Ministério do 

Planejamento/Fazenda, como as agências devem ser dotadas de capacidades para a 

gestão orçamentária por resultados. Envolve a estrutura administrativa, processos de 

gestão, que devem ser orientados a resultados, bem como a capacitação de pessoal para 

desenho, interpretação de indicadores e tomada de decisão baseada neles. 

 

Ainda no contexto institucional, Boyne e Meier (2009) salientam a importância da 

estabilidade organizacional na manutenção dos padrões de desempenho das organizações. Os 

autores demonstram que as organizações que atravessam períodos instáveis, tais como severas 

crises econômicas tendem a sofrer reduções nos seus níveis de performance. Uma das medidas 

empregadas para mitigar esse risco consiste na manutenção de uma estrutura organizacional 

estável, com missão, objetivos e procedimentos bem definidos.  

Outra importante consideração a ser observada em qualquer análise de orçamento por 

resultados refere-se à existência de sistemas de mensuração de custos de produtos e atividades, 

bem como seu nível de integração ao processo decisório sobre alocação de recursos, conforme 

expõe Schick (2007).  Para o autor, o processo de aferição de resultados sob a ótica orçamentária 

passa por três etapas 

n) desagregação de atividades e produtos em unidades padronizadas;  

o) alocação de custos para essas unidades; e 

p) capacidade para medição de resultados e comparação com os custos incorridos 

visando a tomada de decisão.  

 

Trata-se, portanto, de um requisito que demanda o emprego de sistemas de informação 

robustos e confiáveis, que permitam a contabilização dos custos das atividades e programas, 

permitindo, ainda, a segregação de custos fixos, variáveis e marginais. Contudo, o autor salienta 

que poucas nações conseguiram alcançar a plena utilização de informações de custo no processo 

alocativo, passando a empregar os dados como insumos efetivos à tomada de decisão.   
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2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTO POR RESULTADOS 

 

 

Motta (1979) explica que, apesar das diferenças estruturais, de premissas e de objetivos 

em relação às organizações privadas, as entidades do Setor Público também enfrentam ameaças, 

necessitam competir por recursos, buscam novas oportunidades e devem inovar em produtos e 

serviços, bem como desenvolver novas formas de atuação. Precisam, assim, interferir nas 

mutações ambientais, ajustando-se constantemente a elas. 

Deste modo, observa-se uma importância crescente no emprego do planejamento 

estratégico como ferramenta de gestão, com vistas ao mapeamento do entorno organizacional, 

identificação de cenários e a definição de objetivos, metas e resultados a alcançar, diante das 

mudanças no seu ambiente de atuação. 

Convém ressaltar que a implementação das estratégias formuladas depende de sua 

integração ao processo orçamentário para que seja viável (JOYCE, 1998). Tal afirmação se 

justifica pela necessidade de previsão de recursos para a execução das ações idealizadas no 

planejamento estratégico. 

Nessa perspectiva, o emprego do planejamento estratégico fornece parâmetros 

confiáveis para que a alocação de recursos esteja vinculada aos objetivos e metas pretendidos 

pela organização. Por isso, na administração pública o orçamento é um instrumento crítico para 

a implementação da visão estratégica nas organizações. 

Diante dessas considerações, Cunha e Souza (2014, p.133) argumentam que:  

 

 

Por um lado, o Planejamento Estratégico Organizacional deve condicionar o 

orçamento, para que os objetivos organizacionais possam ser alcançados. Por outro 

lado, restrições orçamentárias que impeçam ou não disponibilizem recursos para 

determinadas ações estratégicas, comprometerão o alcance dos objetivos.  

 

 

Corroborando o exposto, Goodwin e Kloot (1996) salientam a importância da 

comunicação estratégica sobre as decisões de alocação de recursos. Para os autores, a falta de 

acesso a informações sobre o Planejamento Estratégico Organizacional pelos assessores e 

decisores da área orçamentária pode gerar decréscimo na qualidade das decisões sobre alocação 

de recursos, bem como perda de satisfação e redução de performance organizacional.  



35 
 

Barzelay e Campbell (2003) ao estudar os processos estratégicos da Força Aérea dos 

EUA, salientam os esforços bem sucedidos da organização na transmissão de seu planejamento 

e de sua visão estratégica ao Congresso, conseguindo correlacionar seus pleitos à percepção da 

importância da formação de capacidades necessárias à defesa nacional.  

Entretanto, em parcela relevante das organizações, a realidade prática mostra-se distinta 

dos preceitos discorridos neste capítulo. Nesse escopo, Rezende e Cunha (2014) efetuam crítica 

em relação ao distanciamento que as decisões orçamentárias tomaram do planejamento 

estratégico.  

Dentre as causas da situação exposta encontram-se a resistência organizacional, 

sobretudo dos administradores ameaçados com perda de recursos. A dinâmica orçamentária do 

governo federal também contribui para essa dissociação entre o planejamento estratégico e a 

formulação/execução do orçamento.  

Almeida (2014) identifica como fator decisivo nesse arranjo a rigidez do orçamento, 

originada pelo elevado percentual de gastos obrigatórios, bem como o alto índice de despesas 

com aplicação vinculada. Tais fatos reduzem a capacidade discricionária dos decisores, 

limitando, portanto, a vinculação entre os dispêndios e as estratégias organizacionais e 

resultados pretendidos. 

Complementando o exposto, Cunha (1994), ao discorrer sobre o orçamento como um 

ciclo de escolhas, menciona que o planejamento e a programação de objetivos, metas/ações e a 

etapa de orçamentação devem ser vistos como uma sequência natural de decisões, tomadas em 

um contexto institucional e organizacional.  Entretanto, o que se observa na prática é o 

predomínio da face legal do orçamento sobre sua perspectiva de instrumento de gestão e de 

promoção de resultados (CUNHA, 1999).  

Não obstante, Motta e Schmitt (2012) alertam sobre a força da gestão operacional nas 

rotinas organizacionais, fato que pode inibir iniciativas de melhorias. Diante dessa constatação, 

a partir da premissa de que a agenda estratégica deve ser protegida da rotina operacional, Souza 

(2013) menciona que alguns países idealizaram um orçamento para iniciativas estratégicas 

separado do orçamento tradicional, em um conceito denominado dual budgeting.   

Jacobs (2008) expõe que esta iniciativa de separação de orçamentos nasceu na Europa, 

na década de 30, quando os governos passaram a enxergar os investimentos públicos constantes 

do orçamento de capital como ferramentas para o desenvolvimento econômico. Embora os 

países com maior grau de desenvolvimento orçamentário utilizem uma abordagem integradora 

entre despesas correntes e de capital, esse expediente ainda é empregado em países com maior 

dificuldade para segregação de dotações destinadas ao custeio de objetivos estratégicos. 
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A partir das considerações expostas neste capítulo, infere-se que, à despeito das 

limitações e desafios implicados, a adoção da gestão por resultados e, consequentemente, do 

orçamento por desempenho parece ser uma tendência de difícil reversão, diante das 

transformações econômicas, sociais e tecnológicas que o mundo sofreu. Tornou-se imperativo 

aos governos democráticos demonstrar aos seus cidadãos o valor gerado a partir do impostos 

pagos e, nesse sentido, a adoção do orçamento por resultados parece ser um passo lógico.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Foi empregada uma pesquisa qualitativa, que explorou o processo orçamentário adotado 

pela Marinha do Brasil, submetendo-o a uma análise crítica, de modo a compreender o seu nível 

de aderência ao conceito de orçamento por resultados e propor aprimoramentos. Ainda nessa 

ótica, foi estabelecido um comparativo com boas práticas advindas da teoria ou de outras 

instituições, tais como as demais Forças e o Departamento de Defesa dos EUA.  

Segundo Minayo et al. (2002) a pesquisa qualitativa é um método que se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Trabalha, portanto, 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

correspondendo a uma análise de processos e de fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

 

3.1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Os dados para análise sobre os procedimentos e normas vigentes foram coletados 

essencialmente por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Na condução dos trabalhos, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários do tipo survey, cujos 

roteiros encontram-se nos Apêndices A e B, respectivamente. A opção por esses instrumentos 

visa a complementar os dados obtidos com percepções, intepretações e práticas adotadas.   

 A realização das entrevistas teve duração total aproximada de 8 horas. Posteriormente, 

os apontamentos foram transcritos e encaminhados aos entrevistados por e-mail, para validação. 

Devido ao fato das entrevistas terem sido realizadas no interior de organizações militares, não 

foi possível realizar gravação das mesmas, em virtude das regras institucionais que restringem 

o emprego de aparelhos eletrônicos pessoais como celulares e gravadores. Foram realizadas 

entrevistas com doze oficiais pertencentes às Organizações Militares a seguir relacionadas: 

a) Estado-Maior da Armada - Organização Militar que exerce a Direção Geral do 

Sistema do Plano Diretor e é a responsável, em última análise, pelas decisões sobre 

alocação dos recursos disponibilizados à MB; 

b) Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha - Diretoria Especializada integrante 

do Sistema de Controle Interno da MB, tem o propósito de dirigir as atividades 
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relacionadas com o Orçamento da Marinha. Além do desenvolvimento das regras de 

negócio do Plano Diretor, e da consolidação da proposta orçamentária da Marinha, a 

DGOM é responsável pela gestão de parcela dos recursos da MB, incluindo-se despesas 

com funcionamento e manutenção, desenvolvimento e operação de sistemas 

informatizados do Setor da Secretaria-Geral da Marinha e despesas com pessoal; 

c) Comando de Operações Navais - Organização Militar responsável pelo braço 

operativo da Força. Cabe a ela aprestar e empregar as Forças Navais, Aeronavais e de 

Fuzileiros Navais subordinadas. No tocante ao SPD, o ComOpNav exerce a gestão dos 

recursos voltados à Manutenção e Operação de Forças e Distritos Navais; 

d) Diretoria de Finanças da Marinha - Diretoria Especializada integrante do Sistema 

de Controle Interno da MB, exerce a função de órgão central de Administração 

Financeira e Contabilidade da Marinha, sendo responsável pela implementação do 

Sistema de Informações de Custos (SIC) do governo federal na MB; e 

e) Diretoria Geral de Material da Marinha - Organização Militar que tem por 

propósito contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval, no tocante às atividades 

relacionadas com o material e a tecnologia da informação da Marinha. A DGMM 

supervisiona a gestão dos recursos atinentes ao Setor Material, tais como aqueles 

voltados à: renovação e ampliação de meios flutuantes e de meios aéreos; obras civis; 

sistemas de armas e telecomunicações. 

 

Quanto ao perfil dos oficiais entrevistados cabe considerar que há nove oficiais 

superiores e três intermediários. Todos  pertencem ao Corpo de Intendentes da Marinha e 

possuem qualificação no curso de aperfeiçoamento de oficiais, onde são ministrados conteúdos 

sobre orçamento público e Plano Diretor da Marinha. Há, ainda, dentre os entrevistados, um 

oficial mestre em ciências contábeis e seis oficiais qualificados em altos estudos militares pela 

Escola de Guerra Naval, o que confere uma perspectiva mais ampla a suas observações. 

Complementarmente à realização de entrevistas junto aos mais altos escalões decisórios 

do SPD, foram aplicados questionários do tipo survey a militares que trabalham em OM que 

exercem a função de Unidades Gestoras (UG)13, com o objetivo de coletar procedimentos e 

percepções sobre o orçamento por resultados notadamente no que concerne à consolidação e 

                                                           
13 Conforme expõe o glossário de orçamento do Senado Federal, Tratam-se das Organizações Militares investidas 

do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização. Disponível em < 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=u>. Acesso em 30/09/2018. 
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apresentação de suas necessidades de recursos, bem como nos processos de avaliação e controle 

da execução orçamentária e decisões decorrentes.  

A opção pelo questionário se justifica pelo elevado número de UG, bem como sua 

distribuição por todo o território nacional. Nesse contexto, a condução de entrevistas em um 

conjunto de militares que pudesse exprimir as nuances dos processos orçamentários 

desempenhados por um leque representativo de Organizações Militares, mostrou-se inviável.  

Embora este trabalho apresente cunho qualitativo, a seleção das OM respondentes foi 

realizada por meio da técnica de amostragem aleatória simples sem repetição. A opção pela 

técnica estatística visa a elevar a representatividade dos dados coletados, conferindo maior 

credibilidade às análises decorrentes. 

Deste modo, dentre as 180 OM da Marinha cadastradas no Sistema Integrado de 

Administração Orçamentária e Financeira (SIAFI)14, foi idealizada uma amostragem mínima 

de 63 respondentes, com vistas ao alcance a um intervalo de confiança de 90%, com margem 

de erro de 10%. Diante da expectativa de não atendimento de algumas solicitações, foram 

enviados 94 questionários a usuários selecionados aleatoriamente, pertencentes a distintas UG, 

tendo sido colhidas 76 respostas.  

Os respondentes exercem a função de agentes financeiros, sendo, portanto, responsáveis 

pela execução orçamentária e financeira de suas organizações. Na coleta dos dados, observou-

se que os inquiridos pertencem a diversos corpos e quadros, o que dificulta a formulação de um 

perfil.  Propositalmente, com vistas à apresentação de distintas perspectivas, o rol de categorias 

de OM representadas é bastante variado, incluindo estabelecimentos de ensino, organizações 

do setor operativo, de apoio logístico, diretorias especializadas, dentre outras.  

As informações obtidas nas entrevistas, bem como os dados coletados nas pesquisas 

bibliográfica e documental foram confrontados com os resultados do surveys, permitindo a 

construção de uma análise que contempla tanto os processos analíticos e decisórios executados 

nos mais altos escalões da MB, como aqueles conduzidos no âmbito das OM que efetivamente 

executam os dispêndios.  

No que concerne à captação de dados sobre os processos orçamentários do Exército, da 

Força Aérea e do Departamento de Defesa dos EUA, foram empregados, como base, os 

documentos constantes da tabela 1, a seguir exposta: 

                                                           

14
 O SIAFI é um sistema de informação contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle 

e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Tabela 1 - Documentos consultados sobre os processos orçamentários de outros órgãos 

ÓRGÃO DOCUMENTO BASE DE PESQUISA 

EXÉRCITO 
Apresentação sobre o processo orçamentário do EB, ministrada pela Diretoria de 

Gestão Orçamentária 

FORÇA AÉREA 
Manual do Comando da Aeronáutica - Processo de elaboração do Orçamento do 

COMAER (MCA 170-1) 

DOD (EUA) 
PPBE: Workshop: Defense Planning, Programming, Budgeting and Execution. 

Management Concepts, Virginia, 2013.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como técnica de tratamento e análise de dados foi empregada, essencialmente, a análise 

de conteúdo, definida como:  

 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2002, p.42). 

 

 

A partir do referencial teórico foram delimitadas as principais características atinentes 

ao orçamento por resultados. Tendo essas informações como base, foram identificadas seis 

categorias de análise, cuja identificação e pressupostos teóricos encontram-se explicitados na 

tabela 5, com vistas possibilitar o exame dos conceitos e processos do SPD frente aos postulados 

teóricos. 

Diante do exposto, evidencia-se o emprego da categorização de dados apriorística. 

Trata-se de uma modura de análise onde: “o pesquisador de antemão já possui, segundo, 

experiência prévia ou interesses, categorias pré-definidas. Geralmente de larga abrangência e 

que poderiam comportar sub-categorias que emergissem do texto”. (CAMPOS, 2004, p. 614). 

Convém salientar que, à despeito do estabelecimento prévio de categorias de análise, não houve 

um fechamento a novas categorias que pudessem emergir durante a condução das entrevistas. 

 

 

3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

O estudo enfrentou as limitações naturais de uma pesquisa qualitativa. Creswell (2007), 

aponta que a pesquisa qualitativa aborda a importância das considerações éticas. Antes de mais 
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nada, o pesquisador tem a obrigatoriedade de respeitar direitos, necessidades, valores e desejos 

dos participantes, bem como suas escolhas em relação ao relato dos dados. Assim, os 

respondentes foram comunicados sobre os mecanismos e atividades de coleta de dados, 

havendo validação dos mesmos em todos os processos onde houve sua participação.  

O autor supramencionado aponta que a coleta de informações por meio de entrevistas e 

questionários podem ser influenciadas por informações “indiretas”, filtradas por meio das 

visões dos participantes. Não obstante, o papel do pesquisador como partícipe do grupo 

observado e como instrumento primário de coleta de dados demanda a identificação de valores 

pessoais, suposições e vieses no início do estudo.  

A participação ativa do pesquisador no ambiente de pesquisa requer algumas 

precauções. Nesse escopo, reitera-se que: “Os pesquisadores qualitativos precisam se 

posicionar em seus escritos. Este é o conceito de reflexividade, em que o autor está consciente 

de vieses, valores e experiências que ele traz para o estudo de pesquisa qualitativa.” 

(CRESWELL, 2014, p.173). 

A seleção dos entrevistados observou critérios predominantemente técnicos, 

privilegiando-se oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha, em virtude de sua qualificação 

profissional e o desempenho de funções-chave na condução dos processos orçamentários da 

MB. Diante de limitações temporais e de acesso, não foram realizadas entrevistas com oficiais 

de outros Corpos e Quadros da Marinha, que poderiam trazer à luz outras informações e 

perspectivas ao estudo. 

No que concerne aos questionários, uma possível limitação decorre da interpretação das 

perguntas pelos respondentes, diante da ausência de contato pessoal na aplicação. Ademais, 

observou-se que, em algumas OM, os respondentes selecionados eram oficiais pouco 

experientes, fato que pode ter influenciado nas respostas apresentadas. 
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4 O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DA MARINHA DO BRASIL 

 

 

4.1 REVISÃO HISTÓRICA DOS PROCESSOS EVOLUTIVOS DO SPD 

 

 

4.1.1 Antecedentes, criação e consolidação do SPD 

 

 

Oliveira e Rodrigues (2002) enquadram a prática orçamentária empregada na MB até o 

início da década de 60 como uma manifestação da técnica de orçamentação por item de despesa, 

havendo, portanto, completa desvinculação entre os provisionamentos e os objetivos 

institucionais. A estrutura acima exposta guarda coerência com as práticas governamentais 

vigentes, fortemente marcadas pelo modelo incremental, prevalecendo como critério de 

alocação de recursos negociações políticas (OLIVEIRA, 2000).  

Como ilustração, Mello e Souza (2012, p.1672), ao discorrer sobre a experiência 

brasileira em planejamento, apontaram que as tentativas de formulação até então ocorridas 

haviam apresentado pouco ou nenhum sucesso em integrar objetivos e recursos necessários para 

realizá-los, conforme segue: 

 

 

As tentativas brasileiras de planejamento governamental evidenciam a repetição de 

equívocos fundamentais e, até retrocesso nas soluções técnicas para elaboração e 

aplicação de planos, como foi o caso do Plano Salte15 se o compararmos com seu 

anterior, o Plano de Obras e Equipamentos. O Plano Salte foi elaborado com 

deficiências graves em sua previsão financeira, e não relacionou o orçamento com sua 

aplicação, problemas técnicos enfrentados com relativo êxito no Plano de Obras. 

 

 

A adoção do orçamento-programa no Brasil foi inspirada no conceito do PPBS, 

programa criado a partir da experiência do DoD, no início da década de 60, conforme aponta 

Novick (1968). O autor expõe que essa nova modelagem foi estabelecida como fruto das 

                                                           
15 Plano econômico apresentado pelo presidente Eurico Dutra ao Congresso Nacional em 10 de maio de 1948 

através da Mensagem Presidencial nº 196. Foi aprovado, após dois anos de tramitação, pela Lei nº 1.102, de 18 de 

maio de 1950. A designação Salte foi tirada das iniciais dos quatro principais problemas que o plano se propunha 

a resolver: saúde (s), alimentação (al), transporte (t) e energia (e).  

Ver registro no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (FGV). Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-salte> Acesso em 22/04/2018. 
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tentativas  de aproximação entre o planejamento e tomada de decisão sobre capacidades 

operacionais e o orçamento. 

O pioneirismo da MB em sua administração orçamentária permitiu que os conceitos 

atinentes ao orçamento-programa fossem rapidamente incorporados, em processo 

consubstanciado na criação do Plano Diretor da Marinha (PD), por meio do Aviso nr. 1.923, de 

25 de setembro de 1963. (BRASIL, 2014b).  

Diante das necessárias evoluções aos processos de planejamento e execução 

orçamentária e financeira, foi sancionada, em 17 de março de 1964, a Lei nº 4.320/1964, que 

estatuiu as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Nesse momento, foi 

introduzido na Administração Pública o conceito de orçamento-programa, contendo programas 

e ações vinculadas a um processo de planejamento público.  

Após a edição da lei supramencionada e a adoção do Orçamento-Programa pelo 

Governo Federal, evidenciou-se a necessidade de uma revisão geral  da sistemática  criada em 

1963. Assim, foi criada uma Comissão Coordenadora que tinha como principal tarefa a 

revitalização e atualização do Plano Diretor, com o propósito de implementá-lo, o que ocorreu 

em 1967 (FONSECA, 1995). 

 

 

4.1.2 Missão Básica e funcionamento inicial do PD 

 

 

Brasil (1967) aponta que o Plano Diretor foi criado como um mecanismo de 

planejamento idealizado para viabilizar o cumprimento das estratégias da Força. As 

macrodiretrizes da MB eram traduzidas nas suas Políticas Básicas, documentos que 

expressavam os princípios e normas gerais, estabelecendo a fixação de forças e unidades, 

dimensionando o Poder Combatente da MB. 

Para a consecução dos objetivos definidos pelas Políticas Básicas, o PD previa o 

instrumento denominado Plano Básico (PB). Tratavam-se de documentos elaborados por 

Comissões definidas pela Administração Naval, que estabeleciam as atividades a serem 

realizadas pelos Setores da MB, para a consecução das metas estabelecidas nas Políticas 

Básicas.  

Diante da conjuntura econômica e da alocação de recursos do orçamento à MB, havia a 

distribuição de créditos ao conjunto de atividades dos Planos Básicos selecionadas para 
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execução, que passavam a compor o Plano de Ação (PA) da MB. Em paralelo à execução 

orçamentária anual, a MB efetuava o planejamento referente ao ano seguinte, em processo anual 

de revisão dos PB, diante da atualização das necessidades da Força.  

A estrutura inicial do PD, concebido como um conjunto de planos setoriais, que 

agregavam os projetos e atividades da Marinha, marca o início de um processo de 

sistematização do planejamento orçamentário, com uma primeira aproximação ao planejamento 

estratégico. Análise realizada à época, em estudo conduzido pela Escola Superior de Guerra, 

lista as seguintes características:  

 

 

O Plano Diretor constitui a chave para o desenvolvimento da Marinha de Guerra  (...) 

constitui um Planejamento Setorial a longo prazo, representado pelos seus Planos 

Básicos, Programas e Projetos, e um Planejamento a médio e curto prazo, 

representado pelo Plano de Ação, que caracteriza a execução de seus projetos no ano 

em curso, e prevê para o ano seguinte. (BRASIL, 1969, p.6 e p.30) 

 

 

O Plano Diretor estabeleceu as políticas e diretrizes básicas que permitiram à Alta 

Administração Naval a coordenação das ações de planejamento, execução e controle dos 

investimentos da Marinha, bem como aferir os resultados de todo processo da gestão 

administrativa. Salienta-se que o PD foi a primeira iniciativa do gênero aplicada em nível 

ministerial no país. Por isso, “à época do governo Médici (1969-1974), o PD era citado como 

exemplo a ser seguido por outros ministérios.” (FONSECA, 1995, pg. 155). 

 

 

4.1.3 PPA 2000-2003 e a gestão por resultados 

 

 

A partir do PPA 2000-2003, o Governo Federal passou a introduzir modificações em seu 

sistema de planejamento, atribuindo ênfase à gestão por resultados em detrimento ao modelo 

funcional, por áreas de atuação, largamente empregado em períodos passados. Foi, então, 

concebida uma nova estrutura de gestão do PPA, coordenada pelo então Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), dotada de agentes responsáveis nos níveis 

estratégico e tático-operacional. 

Cumpre ressaltar que, a despeito da  contundência das alterações implementadas pelo 

Governo Federal, naquele momento a Marinha decidiu assumir uma postura mais conservadora, 
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preservando a estrutura funcional do SPD na administração de seus recursos orçamentários 

(BRASIL, 2012a).  

Contudo, para que houvesse adequada comunicação com o governo federal, a MB 

desenhou estruturas paralelas de monitoramento do PPA, delegando a organizações específicas 

em sua cadeia hierárquica a atribuição de alimentar os órgãos responsáveis do governo federal 

com as informações necessárias. (BRASIL, 2012a). 

Salienta-se que apesar de abrangente, detalhado e, aparentemente, bem regulamentado, 

o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do PPA (SMA) não logrou êxito. Enquanto 

houve efetivo acompanhamento financeiro da execução das metas, o monitoramento físico 

mostrou-se insatisfatório, sobretudo por basear-se essencialmente em relatos textuais inseridos 

pelos responsáveis pelo monitoramento. (BRASIL, 2012a). 

 

 

4.1.4 Novos marcos conceituais do SPOF e adaptações do SPD 

 

 

Em 2012 foi publicado um novo Plano Plurianual, denominado “Mais Brasil”, que 

trouxe à luz novos conceitos e estruturas gerenciais. Não obstante as modificações realizadas 

no PPA, a busca pelo maior foco em resultados balizou a introdução de importantes mudanças 

no cadastro de ações da Lei Orçamentária Anual, por meio da criação de um novo atributo, o 

Plano Orçamentário (PO), cuja definição é transcrita a seguir:  

 

 

Uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante da LOA), 

vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que, tanto a elaboração 

do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução, ocorram 

num nível mais detalhado do que o do subtítulo/localizador de gasto. (Brasil, 2018k, 

p. 47)  
 

 

Os Planos Orçamentários viabilizam o acompanhamento detalhado e efetivo de metas, 

propiciando, ao mesmo tempo, redução na quantidade de Ações Orçamentárias. Essa 

configuração  propiciou  maior flexibilidade na execução, ao possibilitar à SOF/MPOG, a 

possibilidade de promover remanejamentos entre PO pertencentes a uma mesma AO, reduzindo-

se a quantidade de alterações orçamentárias que demandam aprovação por Decreto ou por 

Projeto de Lei. A figura 1 ilustra a estrutura exposta. 
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Figura 1 – Nova estrutura PPA X LOA 

Fonte: (BRASIL, 2014b) 

 

Diante da profundidade das modificações realizadas no âmbito do SPOF e seus 

potenciais impactos no SPD, a Alta Administração Naval buscou adaptar as novas ferramentas 

ao seu processo orçamentário, criando estruturas e agentes responsáveis que refletissem a 

estrutura do SPOF no âmbito do SPD. 

 Além da internalização das novas estruturas programáticas do PPA e da LOA, com a 

designação de responsáveis por cada uma delas dentro do organograma da MB, a Alta 

Administração Naval trouxe novos conceitos gerenciais ao SPD, tornando-o um “banco de 

metas”, em detrimento à sua constituição pretérita, eminentemente funcional. 

As modificações supramencionadas trouxeram conceitos de gerenciamento de projetos, 

organização matricial e gestão por resultados ao SPD. Ao estruturar o orçamento da MB em 

metas alinhadas com os objetivos institucionais e organizadas em Planos de Metas (PM), em 

substituição aos antigos Planos Básicos, a Administração Naval produziu uma mudança de 

paradigmas, marcando uma nova fase na redução do enfoque funcional no planejamento e na 

gestão do orçamento. 
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Não obstante, foi introduzido o conceito de monitoramento de Ação Interna, tendo sido 

desenvolvido um módulo específico no Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor 

(SIPLAD) 16 para acompanhamento da execução física e financeira, pelos agentes responsáveis, 

dos projetos conduzidos pela MB. Trata-se de uma importante evolução a caminho da gestão 

por resultados, que passou a contemplar não somente dados contábeis e financeiros, mas o 

efetivo cumprimento dos objetivos institucionais. 

 

 

4.1.5 Alinhamento entre estratégia e orçamento 

 

 

A aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, estabeleceu um marco no 

estabelecimento de diretrizes governamentais para assuntos de Defesa. Conforme prevê o 

Decreto n 6.703, de 18 de dezembro de 2008, a END: 

 

 

Trata de questões políticas e institucionais decisivas para a defesa do País, como os 

objetivos da sua “grande estratégia” e os meios para fazer com que a Nação participe 

da defesa. Aborda, também, problemas propriamente militares, derivados da influência 

dessa “grande estratégia” na orientação e nas práticas operacionais das três Forças. 

(BRASIL, 2008a)  

 

 

As diretrizes estratégicas que condicionam as atividades desempenhadas pelas Forças 

Armadas se apoiam, ainda, em outros documentos como o Livro Branco de Defesa Nacional e 

o Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED)17, ambos publicados pela primeira 

vez em 2012.  

A maturação dos documentos estratégicos do governo federal motivou a MB a integrá-

los ao seu processo orçamentário. Como exemplo, foram introduzidas tabelas de 

relacionamento que vinculam as metas do SPD aos projetos do PAED. Entretanto, ainda se 

                                                           
16 O SIPLAD é o sistema informatizado de processamento de dados que dá suporte às transações do SPD. A 

DGOM encontra-se desenvolvendo o SIPLAD2, nova versão do sistema, em linguagem de programação mais 

moderna, com maior número de funcionalidades. 
17 O Livro Branco de Defesa Nacional é um documento que visa a esclarecer à sociedade brasileira e à comunidade 

internacional sobre as políticas e ações que norteiam os procedimentos de segurança e proteção à soberania 

nacional. O PAED, por sua vez representa a consolidação dos planos de recomposição da capacidade operativa 

das Forças Armadas, associada à busca de autonomia tecnológica e ao fortalecimento da indústria de defesa 

nacional. Ver <https://www.defesa.gov.br/industria-de-defesa/paed> e <https://www.defesa.gov.br/estado-e-

defesa/livro-branco-de-defesa-nacional>. Acesso em 30/06/2018. 

https://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa
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vislumbram oportunidades de aprimoramento com vistas ao maior alinhamento entre a 

estratégia e o orçamento. Tal fato decorreu, sobretudo da internalização de teorias acadêmicas 

e da observação de boas práticas adotadas em outros países e instituições do governo federal.  

A partir da cronologia exposta, observa-se que o Sistema do Plano Diretor demonstrou, 

ao longo de sua existência, o caráter pioneiro da MB na introdução de uma metodologia de 

planejamento orçamentário. Diante da consolidação do SPD, foi possível observar, ao longo de 

sua história, a adoção, em alguns momentos, de postura conservadora por parte da MB, evitando 

alterar a essência do SPD diante dos novos conceitos e tendências experimentados no SPOF. 

Esse comportamento é explicável pela natureza do SPD, definido em estudo realizado 

pela Escola Superior de Guerra como um sistema de natureza permanente que concilia as 

necessidades da MB à sua realidade financeira. (BRASIL, 1969, grifo nosso). Assim, sobretudo 

diante das sucessivas turbulências econômicas vivenciadas nas últimas décadas do século 

passado, o SPD manteve o rumo constante do planejamento orçamentário da MB, tendo 

perpassado três mudanças de Constituição (1967/1969/1988) e sete distintos planos econômicos. 

 Convém salientar que o SPD vem experimentando níveis crescentes de flexibilidade e 

adequabilidade às tendências e evoluções conceituais e procedimentais experimentadas pela 

área econômica do governo federal. Tal fato é particularmente observável após o ano 2000, 

quando a MB passou a buscar maior integração entre o SPD e o SPOF, até os dias atuais, quando 

busca-se elevar a vinculação entre planejamento estratégico e orçamentário.  

 

 

4.2 O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE 

 

 

4.2.1 Conceitos básicos do SPD 

 

 

O Sistema do Plano Diretor, empregado há mais de 50 anos pela MB, à despeito das 

modificações nos sistemas e processos do governo federal, é formalmente conceituado como: 

“um conjunto de conceitos, processos, regras de funcionamento, atores e procedimentos, os 

quais permitem o planejamento, a execução e o acompanhamento das atividades orçamentárias, 

bem como a produção de informações gerenciais necessárias à tomada de decisão”. (BRASIL, 

2014b, p.2-1).  
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A partir do conceito exposto, apresentam-se as principais ferramentas e instrumentos 

componentes do SPD, de forma a possibilitar a compreensão do trâmites e processos 

orçamentários da MB, bem como a realização de análise crítica sobre os mesmos. 

 

 

4.2.1.1 Metas e Planos de Metas 

 

 

A compreensão da sistemática do Plano Diretor se baseia no conceito de meta, definida 

como o elemento central do SPD, uma vez que delimita os objetivos da MB em termos 

quantitativos e temporais. A definição das metas é pautada pela Alta Administração Naval, 

levando em consideração os documentos condicionantes18 de alto nível da Marinha e do 

Governo Federal. (BRASIL, 2014b). 

O Plano Diretor se constitui em um “Banco de Metas”, por meio do qual os 

macroobjetivos da MB foram internalizados no seu sistema de planejamento, execução e 

controle orçamentário, aproximando a execução ao planejamento. As metas, por sua vez, são 

agrupadas, para fins de planejamento e controle, em Planos de Metas, conceituados como: 

 

 

Instrumento perene, utilizado para consolidar o agrupamento funcional do 

planejamento, da execução e do controle das metas da MB, por áreas de expertise. O 

PM é utilizado pelo seu respectivo Relator para planejar, executar e controlar as 

tarefas sob sua responsabilidade, sendo composto por Ações Internas (AI) que, 

quando executadas, contribuem para a consecução do propósito estabelecido para o 

PM. (BRASIL, 2014b, p. 2-8). 

 

 

Dentro de um contexto de análise organizacional, o SPD manifesta-se como uma 

expressão do paradigma funcional. Hopeman (1977) expõe que essa perspectiva tradicional de 

abordagem das organizações se baseia em um sistema de classificação por funções, tendo forte 

vínculo com a especialização do trabalho. A divisão do orçamento por Planos de Metas, que se 

dividem por áreas funcionais, conforme demonstra a tabela constante do Apêndice C é uma 

manifestação dessa lógica. 

                                                           
18 Documentos que balizam decisões da Alta Administração Naval. Como exemplo podem ser citados: o Plano 

Estratégico da Marinha, as leis orçamentárias (PPA; LDO e LOA), dentre outros. 
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Diante do exposto, é possível observar que o SPD se constitui em um instrumento de 

gestão, dotado de um conjunto de metas que são agrupadas, para fins de planejamento e 

controle, em Planos de Metas, os quais refletem as áreas funcionais da instituição. A 

responsabilização pelo planejamento e o controle das metas pertencentes a um PM é atribuída 

ao seu Relator (BRASIL, 2014b). 

 

 

4.2.1.2 Empreendimentos Modulares e Metas Prioritárias  

 

 

Embora parcela relevante do planejamento orçamentário da MB seja estruturado por 

áreas de expertise funcional, materializadas nos Planos de Metas, salienta-se que o SPD dispõe 

de instrumentos que adotam outras perspectivas organizacionais, tais como os 

Empreendimentos Modulares e as Metas Prioritárias. 

Os Empreendimentos Modulares (EM) são conceituados como:  

 

 

Instrumento gerencial que conta com uma meta definida, a qual corresponde ao 

resultado a ser atingido. O EM decorre de um planejamento de alto nível, em que o 

porte e a complexidade do projeto exijam a assunção de uma organização matricial 

que envolva esforços oriundos de diversas áreas de expertise, evidenciando a Gestão 

por Projetos. (BRASIL, 2014b, p. 6-1). 

 

 

O EM tem como propósito viabilizar o planejamento, a execução e o acompanhamento 

de aquisições e/ou contratações que, por suas características peculiares, envolvam diferentes 

áreas de expertise da MB e, consequentemente, não podem ser enquadradas em um único PM. 

Os recursos atinentes aos Empreendimentos Modulares são concentrados em um gestor 

executivo, denominado Gerente de Empreendimento Modular (GEM), a quem cabe a gestão 

dos mesmos e a responsabilidade pelo cumprimento da meta. 

A partir do exposto, é possível inferir, sob a perspectiva orçamentária, que os EM 

possibilitam a adoção de uma organização matricial para consecução de determinada meta, 

cujos recursos são concentrados sob a responsabilidade de um gerente responsável pela sua 

consecução, independentemente do corte funcional da destinação dos recursos a ele atribuídos.  
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Toma-se por exemplo o Empreendimento Modular “M118: Implantação de Estaleiro e 

Base Naval para Construção e Manutenção dos novos Submarinos Convencionais/Submarino 

Nuclear Brasileiro”. A conclusão dessa meta demanda recursos que, em uma lógica funcional 

de distribuição, pertenceriam a distintos Planos de Metas, cada qual gerido por um relator 

distinto, tais como: 

a) construção propriamente dita da Base Naval (PM “ECHO); 

b) instalação de proteções contra agentes nucleares (PM “UNIFORM); e 

c) aquisição de suprimentos logísticos (PM “PAPA”), dentre outros. 

 

Acrescenta-se ao exposto a implementação do PM "YANKEE", a partir de 2017.  Trata-

se de um instrumento que concentra as Metas Prioritárias da Marinha (MPM) e propicia um 

novo mecanismo, no SPD, para a priorização e alocação de recursos disponibilizados à MB, 

bem como de seleção de metas a serem protegidas de eventuais contingenciamentos, frente às 

restrições impostas pela EC nº 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal (BRASIL, 2018h). 

A criação do Plano de Metas YANKEE estabeleceu mais um passo em direção aos 

conceitos de gestão matricial e de orçamentação por resultados. A responsabilidade pelo 

planejamento, execução,  monitoramento e  controle da meta correspondente é atribuída a um 

responsável executivo denominado Gerente de Meta Prioritária (GMP), independentemente de 

corte funcional, tal como ocorre com os GEM.  

Ressalta-se, ainda, que o agrupamento de metas prioritárias no âmbito do PM 

"YANKEE" representa, ainda, uma aproximação entre o planejamento orçamentário e o 

planejamento estratégico da MB, conforme segue: 

 

 

(...) Ações Internas Estratégicas (AIE) são um “conjunto de metas e submetas 

que demandam trata mento diferenciado em termos de priorização na montagem 

e/ou de acompanhamento da sua execução”.  As Metas Prioritárias constituem 

um subconjunto das AIE (...), as quais, em face da sua importância para o alcance 

dos Objetivos Navais19, não sofrerão, em princípio, contingenciamento de recursos, 

ou seja, receberão integralmente os recursos previstos no Plano de Ação Inicial. 

(BRASIL, 2018h, p.2, grifo nosso) 

 

 

                                                           
19 A publicação EMA-300, que formaliza o planejamento estratégico da Marinha os define como “os objetivos 

estratégicos de mais alto nível da MB”. (BRASIL, 2017c, p. 4-1) 
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A figura 2 ilustra um comparativo entre as estruturas dos PM e os Empreendimentos 

Modulares/Metas Prioritárias. 

 

 

Figura 2 - Planos de Metas x Empreendimentos Modulares/Metas Prioritárias 

Fonte: (BRASIL, 2018g) 

 

 

4.2.1.3 Ação Interna e Planos Internos  

 

 

Sendo o Plano Diretor um “Banco de Metas”, as Ações Internas são um instrumento de 

materialização das metas da MB e de seus respectivos detalhamentos, permitindo a sua 

identificação de forma clara e objetiva (Brasil, 2014b, p. 2-8). Cada Ação Interna é 

individualizada pela combinação entre um Plano de Metas (ou um dígito que a identifica como 

Empreendimento Modular - “M”) e a codificação da meta e de seus detalhamentos gerenciais, 

materializados nas submetas e fases.  

Ressalta-se que há, ainda, o grupo de Ações Internas iniciadas pelo dígito “R”. Essa 

codificação remete às Ações Internas empregadas para segregação de créditos nas reservas do 

Plano Diretor ou em recursos utilizados para indicação às Organizações Militares Prestadoras 
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de Serviço (OMPS)20, como contrapartida ao fornecimento de materiais e serviços a outras 

Organizações Militares. 

As Ações Internas podem ser classificadas em três tipos:  

a) Projeto:  É aquela utilizada para alcançar um objetivo específico, cuja meta 

envolve um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento do patrimônio da MB; 

b) Atividade:  É um tipo de AI utilizado para a consecução de metas que envolvam 

operações contínuas e permanentes, das quais resulta um produto ou serviço necessário 

à manutenção das atividades da MB; e 

c) Operação Especial:  É aquela da qual não resulta um produto, não gera 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, mas é relevante para o 

cumprimento de sua missão institucional. Como exemplos podem ser citadas despesas 

de: pagamento de pessoal, proventos de inativos, sentenças judiciais, operações de 

financiamento, dentre outras. 

 

As dotações orçamentárias recebidas são distribuídas dentre as Ações Internas do SPD 

conforme planejamento prévio. Para tal, o SIAFI permite o detalhamento das dotações  por  

meio de um instrumento denominado Plano Interno (PI), definido em seu manual como: 

“Instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação programada, usado como forma 

de detalhamento de um projeto/atividade, de uso exclusivo de cada Ministério ou Órgão, 

podendo desdobrar-se ou não em etapas”. (BRASIL, 2018i, p.1) 

Trata-se, portanto, de uma codificação alfanumérica, de 11 dígitos, passível de 

atribuição por cada Minstério ou Órgão. Sua utilização é facultativa, embora a MB o empregue 

sistematicamente, adotando codificações padronizadas no âmbito do SPD, as quais permitem a 

correlação entre as Ações Internas supramencionadas e a classificação orçamentária da células 

de crédito correspondente. O Apêndice D contém a lógica de formação e o detalhamento dos 

campos da codificação de PI estabelecida pela MB. 

 

 

                                                           
20 As OMPS são Organizações Militares que prestam serviços a outras OM e, eventualmente, a organizações extra- 

Marinha, em uma das seguintes áreas: industrial, de pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, hospitalar, 

de abastecimento ou de serviços especiais, efetuando a cobrança pelos serviços prestados, a partir dos custos e das 

despesas incorridas (BRASIL, 2008c). 
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4.2.1.4 Compromissos Futuros 

 

 

A execução orçamentária da MB pode envolver a celebração de contratos cujo término 

de sua execução e dispêndios decorrentes ocorram em exercícios financeiros subsequentes ao 

ano em curso. Esses atos jurídicos são denominados, no âmbito do SPD, como contratações 

plurianuais. (BRASIL, 2014b).  

Por ocasião das ações de planejamento orçamentário, é natural que se priorize a alocação 

de recursos para o custeio de compromissos assumidos. Para isso, o SPD prevê a existência de 

uma classificação denominada Compromisso Futuro (CF). Trata-se de um instrumento 

decorrente de uma contratação plurianual, que se destina ao registro prévio, nos documentos do 

SPD, dos volumes de créditos que deverão ser, obrigatoriamente, priorizados na montagem dos 

PA futuros. (BRASIL, 2014b). 

A qualificação de um Compromisso Futuro se dá por meio da classificação da Ação 

Interna correspondente como tal, seja no momento de sua criação, ou em uma reformulação 

posterior. Esse ato requer o prévio registro do contrato correspondente no SIPLAD, bem como 

autorização pelo EMA. A análise do pleito considera os níveis de comprometimento do PA da 

MB em CF, podendo ser requeridas, como condicionantes para a aprovação de um novo CF, 

contrapartidas em termos de cancelamento de outras metas.   

 

 

4.2.1.5 Gestão de gastos com funcionamento e manutenção 

 

 

O SPD prevê codificações específicas para as despesas vegetativas das unidades. Para 

tal, no âmbito da meta 200 – “Administração da Unidade” de cada Plano de Metas, foram 

estabelecidas submetas específicas para despesas de funcionamento (FC) e manutenção (MN). 

Os recursos destinados ao custeio dessas despesas são distribuídos aos Setores, que os repassam 

aos Planos de Metas subordinados para provisionamento às unidades.  

A primeira classificação refere-se às despesas compulsórias, essenciais ao 

funcionamento rotineiro das organizações, tais como as despesas com concessionárias de 

serviços públicos. A segunda, por sua vez, destina-se aos gastos necessários para a manutenção 

das OM em adequadas condições de operação, tais como aquisição de material de expediente, 

limpeza, dentre outras.  



55 
 

4.2.2 Estrutura Básica do Sistema do Plano Diretor 

 

 

Conforme exposto, o SPD constitui-se em um instrumento permanente de gestão 

orçamentária e financeira, projetado sobre a estrutura administrativa da MB, cujas organizações 

atuam de forma interdependente. A tabela 2 apresenta a estrutura funcional do SPD, apontando 

os responsáveis designados. O detalhamento das atribuições dos distintos elementos 

organizacionais encontra-se no Apêndice E. O Apêndice F, por sua vez, apresenta o 

organograma simplificado da MB. 

 

Tabela 2 - Estrutura funcional do SPD 

FUNÇÃO RESPONSÁVEL 

Direção Geral Comandante da Marinha (CM) e, por delegação deste, pelo Chefe do 

Estado-Maior da Armada (CEMA) 

Assessoria Geral Conselho do Plano Diretor (COPLAN) 

Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha (COFAMAR) 

Direção-Setorial Titulares dos Órgãos de Direção Setorial (ODS). 

Secretaria-Executiva Secretário-Geral da Marinha 

Direção-Executiva Titulares das Diretorias Especializadas (DE), ou de Órgãos equivalentes, 

na função de Relatores de Planos de Metas (PM) 

Direção-Executiva Adjunta Comandantes dos Distritos Navais, Comandante-em-Chefe da Esquadra 

e Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, na função de 

Relatores Adjuntos de PM 

Gerência de Empreendimento 

Modular 

Gerente designado como titular de um Empreendimento Modular  

Gerência de Metas Prioritárias Gerente executivo, designado como responsável pelo planejamento, 

execução, monitoramento e controle da MPM. 

Gestoria Executiva Organizações Militares que exercem a função de Unidades Gestoras 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.2.3 Ciclos do processo orçamentário da MB 

 

 

As “Normas para a gestão do Plano Diretor” (SGM-401 Rev.1) preveem que as 

atividades relacionadas com o Plano Diretor se desenvolvem segundo uma dinâmica própria, 

compreendendo a realização anual de três fases distintas e interdependentes. Tratam-se dos 

ciclos de planejamento, execução e controle, os quais objetivam planejar e controlar a execução 

das metas da MB. (BRASIL, 2014b). 

De forma a possibilitar a análise do processo orçamentário da MB à luz dos conceitos 

de orçamento por resultados, são a seguir apresentados os principais fluxos de atividades 

concernentes a cada um dos ciclos, ilustrados na figura 3: 
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Figura 3 - Ciclos do Sistema do Plano Diretor 

Fonte: (BRASIL, 2014b) 

 

 

4.2.3.1 Ciclo de Planejamento 

 

 

O Ciclo de Planejamento compreende as atividades que visam a atualizar ou estabelecer 

as metas da MB e os recursos necessários para cumpri-las, bem como etapas, prazos e meios 

para sua concretização. (BRASIL, 2014b, p. 7-2).  

As ações desempenhadas nesse ciclo possuem importância capital no delineamento das 

necessidades da Força, com vistas ao cumprimento de suas missões legais. O Ciclo de 

Planejamento é constituído por duas atividades básicas: As Revisões dos Planos de Metas e 

Empreendimentos Modulares e a Montagem do Plano de Ação, a seguir apresentados:  

 

a) Revisões de PM/EM e Montagem da Proposta orçamentária da MB 

As Revisões de PM/EM compreendem atualizações quantitativas e qualitativas das 

demandas físico-financeiras e das prioridades dos Setores da MB. Essa atividade decorre dos 

subsídios apresentados pelas OM aos Relatores Adjuntos, caso sejam subordinadas a estes, e 

aos Relatores de PM, responsáveis pela sua compilação. Os Gerentes de Empreendimentos 

Modulares e de Metas Prioritárias, tal qual os Relatores, apresentam os subsídios atinentes às 

suas metas. 



57 
 

Trata-se, portanto, de um processo de atualização de necessidades, que pode decorrer 

de modificações conjunturais no cenário econômico-financeiro nacional, no contexto naval, ou, 

ainda, no entorno de cada OM. Nesse processo, é fundamental que os subsídios sejam 

corretamente quantificados e justificados, sobretudo, mediante a ótica de produção de 

externalidades à sociedade, uma vez que os dados ali contidos comporão a base da proposta 

orçamentária da MB.  

O processo de elaboração da proposta orçamentária da MB se inicia com a publicação 

das Diretrizes do Estado-Maior da Armada. O documento em lide estabelece as orientações de 

nível macro a serem observadas no processo que culmina com a elaboração da proposta 

orçamentária da Força.  

A normativa geral é complementada pela edição de documentos pelos Relatores de 

PM/GEM/GMP, onde constam instruções de apresentação dos subsídios, planilhas-modelo de 

apresentação de dados, relação de Ações Internas a serem subsidiadas por Organização Militar, 

dentre outras informações julgadas pertinentes.  

A partir de então, as demandas orçamentárias são apresentadas pelas UG subordinadas 

e os subsídios são coletados e consolidados pelos Relatores de Planos de Metas e Gerentes de 

Empreendimentos Modulares e de Metas Prioritárias, com vistas a atualizar os registros de 

necessidades de recursos da MB, de forma segmentada por PM/EM.  

Conforme aponta Cunha (1994), na elaboração orçamentária organizacional as 

demandas apresentadas podem ser limitadas por valores globais pré-definidos, em um critério 

de alocação de recursos denominado “teto fixo” ou ser realizada livremente, obedecendo-se a 

um “teto móvel”.  

A elaboração dos subsídios pelas Unidades Gestoras, bem como o escalonamento de 

prioridades pelos níveis superiores é realizado considerando-se os limites estabelecidos em 

diretrizes emanadas na Circular Orçamentária do Estado Maior da Armada e documentos 

complementares, evidenciando-se o emprego de teto fixo.  

Salienta-se que a priorização das demandas no âmbito dos escalões superiores 

(Relatores/Órgãos de Direção Setorial) se realiza em estrita observância aos limites 

estabelecidos pelo EMA. Assim, pautando-se por estes limites, em cada nível as demandas são 

consolidadas e ordenadas por nível de prioridade, sendo o nível “zero” correspondente às 

demandas avaliadas como imprescindíveis e os demais níveis, conforme gradação decrescente 

de importância. 
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Eventuais demandas apresentadas que sejam posicionadas, por ocasião das priorizações, 

fora dos limites atribuídos, são compiladas em um documento denominado Quadro de 

Necessidades não Atendidas (QNNA), utilizado como ferramenta de apoio à decisão sobre 

alocação de recursos em caso de concessões posteriores de suplementação de crédito à MB. 

Portanto, o planejamento orçamentário da MB é construído de forma segmentada, por 

meio do estabelecimento de limites a serem cumpridos pelos Setores para a apresentação de 

suas demandas, os quais são redistribuídos entre os Relatores de PM/GEM subordinados.  

Ressalta-se que, diante de seu caráter estratégico, a decisão sobre alocação de recursos 

às metas prioritárias (PM YANKEE) é realizada diretamente pelo ODG, por meta, com base 

nas demandas apresentadas nos subsídios, sem que haja concorrência dessas metas com os 

limites atribuídos aos Setores onde seus gerentes se encontram hierarquicamente posicionados. 

Uma vez efetuadas as correções quantitativas e qualitativas apontadas em análise prévia 

realizada pela DGOM, os ODS apreciam as Revisões dos PM/EM do respectivo Setor, 

solicitando correções, quando cabíveis, estabelecendo suas prioridades e definindo novos 

valores para as Ações Internas subsidiadas, caso seja conveniente.  

Ao fim do processo, as demandas são remetidas ao EMA, que consolida as informações 

remetidas pelos Setores, bem como as solicitações atinentes às metas prioritárias, formando, 

assim, um quadro consolidado das necessidades da MB. A figura 4 esquematiza o processo 

descrito: 

 

Figura 4 - Cinemática do processo de Revisão dos PM  

Fonte: (BRASIL, 2014b) 

 



59 
 

O EMA, à vista das apreciações efetuadas e da importância de cada meta para o 

cumprimento da missão da MB, respeitando as projeções de tetos orçamentários a serem 

disponibilizados à MB pelo governo federal, estabelece, por Ação Interna, os valores a serem 

contemplados com recursos em uma primeira análise.  

Este documento, denominado Sugestão do EMA (SE), fornece uma proposta inicial de 

alocação de recursos a ser observada no exercício subsequente. Sua confecção demanda 

negociações entre o EMA e os Setores, podendo ser empregado como subsídio para a 

elaboração de uma eventual pré-proposta orçamentária, caso seja demandada pelo governo 

federal. 

Em momento posterior, o Estado Maior da Armada, em conjunto com os representantes 

dos Órgãos de Direção Setorial retomam a avaliação dos valores destinados aos Setores, 

Compromissos Futuros, Metas Prioritárias e reservas a serem inseridos na proposta 

orçamentária da MB, dentro dos prazos e condições estabelecidas pela área econômica do 

governo federal. Há, portanto, um reexame da SE, à luz das novas informações e fatores 

condicionantes. 

Essa nova análise é realizada à luz do surgimento de necessidades extemporâneas, bem 

como dos referenciais monetários a serem cumpridos na elaboração da proposta orçamentária, 

tais como os tetos impostos pela SOF/MPOG e a estimativa de geração de receitas próprias da 

MB, fator condicionante ao orçamento da Força.  

A SE atualizada detalha as metas a serem contempladas com recursos, bem como seus 

respectivos valores. Após sua aprovação, o documento é disponibilizado no SIPLAD para que 

os Relatores de PM/GEM/GMP efetuem o detalhamento das metas por Unidade Gestora 

Responsável (UGR)/Unidade Gestora Executante (UGE)21 e Natureza de Despesa (ND) 

detalhada.  

Ao fim do processo de ajustes, a DGOM efetua a consolidação dos dados a serem 

inseridos na proposta orçamentária. Para tal, empregam-se tabelas de relacionamento que 

permitem apontar, a partir das AI correspondentes às metas contempladas com recursos, o 

somatório de valores a serem inseridos na proposta, distribuídos por AO/PO, ND e Fonte de 

Recursos (FR). 

 

                                                           
21 Conforme explica o glossário de orçamento do Senado Federal, a UGR é responsável pela realização de parte 

do programa de trabalho por ela descentralizado. A UGE, por sua vez operacionaliza a execução dos créditos 

recebidos da Unidade Gestora Responsável. A Unidade Gestora que utiliza os seus próprios créditos é, ao mesmo 

tempo, UGR e UGE. Disponível em < https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=u >. 

Acesso em 30/09/2018. 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter=u
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b) Montagem final do PA 

A conclusão do planejamento orçamentário da MB ocorre após a publicação da Lei 

Orçamentária. Nesse momento, são realizados ajustes no rol de metas a serem contempladas 

com recursos, bem como nas reservas orçamentárias da MB. Ressalta-se que, caso a LOA não 

tenha sido aprovada e publicada ao final do ano, a montagem do PA é efetuada com base no 

Projeto de Lei Orçamentária em trâmite no Congresso, sendo ajustada à LOA, posteriormente. 

As proposições de ajustes contemplam eventuais cortes ou ampliações orçamentárias, 

as prioridades do Comandante da Marinha, Compromissos Plurianuais assumidos, dentre outros 

fatores. A proposta final do PA subsequente é submetida à aprovação do Comandante da 

Marinha e, em seguida, disponibilizada no SIPLAD, para que os Relatores /GEM/GMP efetuem 

o detalhamento dos valores aprovados pelas Ações Internas, UGR/UGE e ND correspondentes. 

Ao término do ajuste, a DGOM terá o PA montado, encerrando o Ciclo de Planejamento. 

Caso haja a imposição de decretos impondo contingenciamentos de recursos, o EMA promove 

a seleção das metas/reservas sob sua responsabilidade que sofrerão reduções e distribui, pelos 

Setores, os valores a serem contingenciados em seus âmbitos. Estes, por sua vez, promovem a 

redistribuição dos montantes aos Relatores de PM/GEM/GMP, os quais selecionam as Ações 

Internas a serem contingenciadas. 

 

 

4.2.3.2 Ciclo de Execução 

 

 

Uma vez montado o PA da MB, o Ciclo de Execução se constitui em uma fase 

caracterizada pela execução físico-financeira das Ações Internas ou de parcelas dessas AI que 

tenham sido contempladas com dotações de crédito no exercício corrente. (BRASIL, 2014b). 

Trata-se, portanto, da fase onde as UG executam seus processos de obtenção, os quais culminam 

com a realização de empenhos22 aos fornecedores.  

Como decorrência do controle da ação planejada, nesse ciclo podem ser introduzidas 

eventuais alterações creditícias (ALTCRED), para melhor ajuste entre o planejamento e a 

execução. As ALTCRED podem ser usadas para registrar acréscimos ou decréscimos no PA, 

                                                           
22 O empenho constitui uma das três fases da execução da despesa, previstas na lei 4.320/64. Conforme prevê o 

Art. 58 da lei, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente 

ou não de implemento de condição. Consiste, portanto, na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. 
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decorrentes de suplementações e cortes/contingenciamentos, por exemplo. Podem, ainda, 

formalizar alterações nos atributos das células de crédito, tais como metas submetas e fases, 

AO/PO, Fonte de Recursos, Natureza de Despesa, dentre outros.   

É importante ressaltar que as ALTCRED permitem a realização de alterações que 

modificam o planejamento consubstanciado no PA da MB, possuindo trâmites diferenciados de 

aprovação conforme o grau de complexidade da alteração demandada. Portanto, seu uso deve 

ser criterioso, uma vez que essas operações evidenciam uma ruptura com o planejamento 

efetuado, podendo impactar na obtenção dos resultados pretendidos pela Força. 

  

 

4.2.3.3 Ciclo de Controle 

 

 

O Ciclo de Controle consiste no conjunto de atividades desempenhadas com o objetivo 

de acompanhar a execução das metas da MB, proporcionando a correção de desvios em tempo 

hábil, de modo a permitir a otimização do emprego dos recursos disponíveis para a MB no ano 

a que se refere. (BRASIL, 2014b). 

O controle do PA implica no acompanhamento físico e financeiro das Ações Internas, 

nos níveis adequados a cada escalão hierárquico da estrutura do SPD. No nível dos PM, cada 

Relator, assessorado pelos Relatores Adjuntos, exerce o controle das AI selecionadas, 

mantendo o acompanhamento físico-financeiro da execução pelas UG. Os Gerentes de 

Empreendimento Modular e de Metas Prioritárias efetuam o controle da execução das AI 

atinentes ao seu respectivo EM/Meta prioritária. 

No nível Setorial, os ODS exercem o controle de todas as AI de responsabilidade dos 

Relatores/GEM subordinados. Para tanto, deverão realizar o acompanhamento físico-

financeiro, valendo-se de informações fornecidas pelos Relatores/GEM e de relatórios obtidos 

no SIPLAD. Salienta-se que os gerentes de metas prioritárias se reportam diretamente ao EMA, 

no que concerne ao acompanhamento físico-financeiro de suas metas, em face do seu caráter 

estratégico. 

 

a) Conselho Financeiro Administrativo da Marinha (COFAMAR) 

Instituído por meio do Decreto nº 94.494, de 19 de junho de 1987, o COFAMAR é um 

Conselho Consultivo que representa o mais alto nível de controle do PA. Trata-se, portanto, da 

mais elevada esfera de controle interno da MB. Em suas reuniões trimestrais são analisados os 
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relatórios contábeis e gerenciais atinentes aos processos de gestão orçamentária e financeira da 

MB, bem como é realizado o acompanhamento físico e financeiro da execução do Plano de 

Ação.  

 

b) Monitoramento de Ações Internas 

Com vistas a contribuir para o desempenho das atividades de controle do Plano de Ação, 

o SIPLAD prevê um instrumento para sistematização do monitoramento da execução físico-

financeira das Ações Internas. Trata-se do módulo “monitoramento de AI”, cuja função é o 

registro das informações, bem como sua análise pelos escalões superiores para tomada de 

decisão. 

Trimestralmente, em prazos estabelecidos no Calendário de Trabalho do Plano Diretor 

(CTPD), os Relatores de PM/GEM/GMP devem inserir informações sobre o status da execução 

físico-financeira de suas AI, descrevendo a sua produção física resultante no período em tela. 

Podem ser realizados, ainda, upload de fotografias que atestem as informações prestadas. 

 Em seguida, os ODS analisam as informações prestadas pelos responsáveis 

subordinados, emitindo parecer, no sistema, sobre a execução físico-financeira da AI 

correspondente. No caso das metas prioritárias, esse juízo de valor é diretamente realizado pelo 

EMA.  

O monitoramento de AI permite o acompanhamento de desvios entre o planejado e o 

executado. Desta forma, é possível realizar a identificação de anormalidades ocorridas, bem 

como planejar a reprogramação de parcelas ou quaisquer outras medidas necessárias à 

regularização da sua execução. O Apêndice G ilustra a tela principal do monitoramento de AI. 

 

 

4.3 SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA MARINHA 

 

 

4.3.1 Planejamento de Alto Nível 

 

 

O Planejamento de Alto Nível da Marinha traduz-se em uma sistemática lógica com 

componentes independentes, tendo como propósito a previsão e a ordenação das atividades 

relacionadas ao cumprimento da missão da MB (BRASIL, 2014b). Trata-se de um sistema 
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condicionado pelas diretrizes estratégicas do Setor de Defesa e que se expressa, dentre outros 

documentos, por meio do Plano Estratégico da Marinha (PEM). 

O PEM é um documento de alto nível, que visa ao planejamento de médio e longo prazos 

da MB e apresenta objetivos estratégicos organizados em uma cadeia de valor, orientados pela 

visão de futuro da Força. Elaborado pelo EMA, o plano possui horizonte temporal de vinte 

anos, devendo ser sistematicamente revisto e atualizado a cada quatro. A partir da análise desses 

objetivos, são elaboradas as estratégias e as ações estratégicas que contribuirão para o alcance 

dos citados objetivos (BRASIL, 2017c).  

 

 

4.3.2 Programa Netuno e Planejamento Organizacional 

 

 

Conforme informações extraídas de sua página oficial na internet23, o Programa Netuno 

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

proporcionar à MB as melhores condições para estar pronta e adequada à estatura político-

estratégica exigida pelo País. O programa foi elaborado com base no GesPública24, estabelecido 

no âmbito do Governo Federal por meio do Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005. 

Desenvolvido sob essa inspiração, o Programa Netuno visa à institucionalização de boas 

práticas de gestão, permitindo que as OM busquem a melhoria contínua dos seus processos. 

Para o alcance desse objetivo, o programa estrutura uma série de ferramentas de gestão, dentre 

as quais cabe destaque ao Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) e ao Conselho de 

Gestão. 

O PEO visa a orientar as ações e medidas a serem implementadas pelas OM, de modo a 

contribuir para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro. O documento  

proporciona meios para lidar com as mudanças, posicionando as organizações da melhor 

maneira possível na permanente construção do futuro, apresentando, dentre outros tópicos: 

a)  identificação da missão; 

b)  definição da visão de futuro; 

c)  diagnóstico estratégico; 

                                                           
23 Disponível em <https://www.marinha.mil.br/programanetuno/historico> Acesso em 25/08/2018. 
24 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública – se voltava à promoção da gestão 

pública de excelência, visando a contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o 

aumento da competitividade do País. Embora tenha sido revogado pelo Decreto 9.094/2017, seus fundamentos 

permanecem nos conceitos e procedimentos do Programa Netuno. 

http://www.gespublica.gov.br/
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d)  estabelecimento de objetivos estratégicos; 

e)  estabelecimento de iniciativas estratégicas; e 

f)  medidas de acompanhamento e controle. 

 

A formulação e o cumprimento de um PEO permitem às Unidades Gestoras a melhor 

aplicação de seus recursos nas direções institucionais que lhes são estabelecidas nos planos 

superiores da MB. Portanto, o planejamento das OM deverá sempre estar alinhado aos PEO das 

OM superiores em sua cadeia hierárquica, que por sua vez, alinham-se ao PEM.  

O Conselho de Gestão, por sua vez, é um órgão composto por membros permanentes e 

consultores técnicos que possui a finalidade de assessorar o Comando ou a Direção da OM no 

trato de assuntos relativos à sua administração econômico-financeira e gerencial. Trata-se de 

uma entidade responsável pela promoção da qualidade da gestão organizacional, incluindo-se 

a formulação de objetivos e avaliação de indicadores de desempenho, sejam estratégicos, 

gerenciais ou econômico-financeiros. 

 

 

4.4 MARCO LEGAL  

 

 

Transcrevem-se a seguir as principais legislações que impactam nos processos 

orçamentários consubstanciados no SPD: 

a) Constituição Federal (CF) de 1988 - Estabelece, em seu artigo 165, as três 

principais leis de natureza orçamentária, quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; 

b) Decreto de Programação Orçamentária e Financeira - Dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder 

Executivo para o respectivo exercício; 

c) Emenda Constitucional (EC) n 95/2016 - Altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 

providências; 

d) Lei Complementar n 101/2000 – Também conhecida por Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 
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e) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente - Compreende as metas e 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 

das agências financeiras oficiais de fomento; 

f) Lei do Plano Plurianual (PPA) do período em curso - Estabelece, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 

duração continuada; 

g) Lei n 10.180/2001 - Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de 

Orçamento Federal (SPOF), de Administração Financeira Federal, de Contabilidade 

Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências; 

h) Lei n 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 

e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal; e 

i) Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente - Estima a receita e fixa a despesa 

orçamentária para o período de um ano, compreendendo os orçamentos fiscal, de 

seguridade social e de investimento das empresas estatais.  

 

Ademais dos dispositivos constitucionais e leis supramencionados, os documentos 

administrativos a seguir mencionados possuem grande impacto normativo nos processos 

orçamentários conduzidos pela MB. 

j) Manual Técnico do Orçamento (MTO) do ano em curso - Editado anualmente pela 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG), ao início do processo de elaboração da proposta 

orçamentária, contém as instruções para elaboração dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, servindo como um instrumento de apoio aos processos 

orçamentários da União;  

k) SGM-301 – Normas sobre Administração Financeira e Contabilidade – Editada 

pela Diretoria de Finanças da Marinha, estabelece as normas e procedimentos a serem 

observados internamente pela MB no tocante a administração financeira, contabilidade 

e execução orçamentária; e 
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l) SGM-401 – Normas para a Gestão do Sistema do Plano Diretor - Principal 

publicação normativa dos conceitos e procedimentos atinentes ao SPD, editada pela 

Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM). 
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5 ANÁLISE COMPARADA COM OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

O propósito desta seção do relatório consiste na apresentação de informações sobre os 

aspectos mais relevantes dos processos orçamentários conduzidos pelo Exército Brasileiro 

(EB), Força Aérea Brasileira (FAB), bem como pelo Department of Defense dos EUA, com 

vistas à identificação de boas práticas e avaliação de possibilidade de implementação no SPD. 

Foram empregados como base para a coleta de dados os documentos listados na tabela 1.  

 

 

5.1 EXERCITO BRASILEIRO 

 

 

5.1.1 Estrutura Geral 

 

 

O processo orçamentário conduzido pelo EB possui, como principais atores 

responsáveis, o Estado Maior do Exército (EME) e os Órgãos de Direção Setorial. Nessa 

estrutura, a responsabilidade pelo planejamento e distribuição das Ações Orçamentárias 

executadas pelo EB é dividida entre os ODS, observando-se a regra condicionante de que uma 

Ação Orçamentária esteja sob responsabilidade exclusiva de um ODS, excetuada a AO 2000 -

Administração da Unidade, cujos procedimentos serão abordados adiante.  

Nesse modelo, cabe ao EME o controle de projetos estratégicos e/ou que envolvam mais 

de um ODS. Ressalta-se que, para suporte às atividades mencionadas, o EB conta com o apoio 

de um sistema informatizado que fornece uma plataforma de apoio para as transações. Trata-se 

do Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário (SIGA). 

 

 

5.1.2 Visão geral do processo orçamentário  

 

 

O processo orçamentário do EB se baseia em duas vertentes estruturantes: 

transformação e manutenção. Enquanto a primeira tem caráter estratégico, sendo composta 
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pelos projetos vinculados ao Planejamento Estratégico do EB (PEEx), a segunda está vinculada 

às atividades conduzidas pelos Setores que contribuem para os objetivos institucionais. 

Salienta-se que o EB efetua o registro sistemático do PEEx e de seus detalhamentos 

gerenciais no SIGA, possibilitando maior vinculação entre os planejamentos estratégico e 

orçamentário. Essa prática permite estabelecer uma correlação entre as solicitações de recursos 

e o alcance aos objetivos estratégicos da Força. Diante do exposto, projetos de investimento 

sem  vinculação ao PEEx não são contemplados com recursos.  

À semelhança do que pratica a MB,  planejamento orçamentário da vertente manutenção 

se estrutura por meio de uma lógica “botton-up”, que se inicia a partir da consolidação, pelos 

ODS, das necessidades apresentadas pelas OM, dentro dos limites pré-estabelecidos pelo 

Estado Maior do Exército. Paralelamente, o EME realiza o mapeamento das necessidades de 

recursos para cumprimento aos projetos estabelecidos no planejamento estratégico do EB, 

constantes da vertente transformação. 

A consolidação dos dados provenientes das duas vertentes constitui a base da proposta 

orçamentária do EB, tramitada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), do 

governo federal, em observância aos limites orçamentários estipulados pela Secretaria de 

Orçamento Federal e pelo Ministério da Defesa (MD). A figura 5 ilustra o processo 

orçamentário do EB. 
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Orçamentárias

Lei 
Orçamentária
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Figura 5 - Processos de planejamento do EB. Vertentes manutenção e transformação 

Fonte: (BRASIL, 2017b) 
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5.1.3 Gestão de custos e de gastos administrativos  

 

 

Os dispêndios passíveis de custeio pela Ação Orçamentária 2000 – Administração da 

Unidade contemplam as despesas administrativas das OM, sendo compreendidos como aqueles 

essenciais ao funcionamento rotineiro das unidades, tais como as despesas com concessionárias 

de serviços públicos, como luz e água, gastos com material de expediente, informática, dentre 

outros.   

Diferentemente do processo geral aplicável aos demais gastos da vertente manutenção, 

segmentado por ODS, o EB emprega codificação padronizada e gestão centralizada para os seus 

gastos administrativos. Nesse contexto, cabe à Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO) o 

controle e a descentralização de recursos para custeio dessas despesas.  

O planejamento e a distribuição de recursos para gastos administrativos se utiliza de 

parâmetros quantitativos, sendo empregados indicadores padronizáveis de gastos, baseados no 

sistema Esplanada Sustentável25, do governo federal, como critérios para alocação de dotações.  

Para subsidiar o processo decisório, as Organizações Militares mantém registros em 

documentos denominados fichas-cadastro, onde são lançadas informações sobre o número de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, área construída, quantitativos de aparelhos de ar 

condicionado, dentre outros dados. Essas informações são carregadas no SIGA, possibilitando 

a alimentação de parâmetros e a individualização dos dados por unidade.  

A alimentação de dados sobre o consumo físico das OM, tais como kwh, para energia 

ou metragem cúbica, para consumo de água, são inseridos manualmente pelas organizações, 

permitindo o cálculo dos indicadores e a comparação com os índices padrão, bem como a 

produção de análises estatísticas e de propostas de alocação de recursos. Não obstante, a DGO 

mantém no sistema o registro de contratos de serviços celebrados pelas UG, tais como: serviços 

de coleta de lixo, conservação e limpeza ou manutenção de equipamentos de informática. 

Em conformidade com os preceitos estabelecidos no âmbito do governo federal, o EB 

realiza a gestão de custos da Força por meio da integração entre o SIGA e diversos outros 

sistemas corporativos, possibilitando o levantamento de dados de todas as unidades do EB no 

                                                           
25 Trata-se de sistema direcionado ao monitoramento do consumo de energia elétrica e de água pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em atendimento à Portaria MP nº 23, 

de 12 de fevereiro de 2015.  Ver < https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sispes>.Acesso em 

14/mai/2018. 
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que diz respeito aos dispêndios com: pessoal, material de consumo, depreciação do material 

permanente, diárias, ajudas de custo, serviços, dentre outros. 

O gerenciamento de custos realizado no SIGA constitui uma importante ferramenta 

gerencial para o EB, não só no que concerne à mensuração de gastos administrativos, mas 

também para a aferição de custos dos projetos e atividades desempenhados e a comparação com 

a produção física decorrente.  

Contudo, ressalta-se que, embora o EB possua  aproximadamente 1100 centros de custos 

cadastrados no sistema, não há vinculação entre os objetos de custo e o Planejamento 

Orçamentário. Deste modo, embora haja mensuração de custos de atividades e produtos, as 

informações não são plenamente integradas ao processo decisório, o que limita o seu emprego 

como ferramenta de apoio à decisão no processo alocativo. 

 

 

5.2 FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

 

 

5.2.1 Estrutura Geral 

 

 

À semelhança das práticas observadas no EB e na MB, a FAB possui um processo de 

planejamento orçamentário fortemente marcado pela lógica funcional. Nesse escopo, cabe ao 

Estado Maior da Aeronáutica (EMAER) a coordenação do processo de planejamento 

orçamentário e alocação de recursos. 

Na condição de Órgão de Direção Geral, o EMAER exerce papel central no processo 

orçamentário da FAB. Dentre as atividades exercidas, destaca-se a elaboração de diretrizes para 

a montagem da proposta orçamentária da Força, desde a elaboração de previsões de receita até 

a fixação dos limites de despesa e a proposição de eventuais alterações orçamentárias. O apoio 

de tecnologia da informação às transações orçamentárias é viabilizado por  intermédio do 

Sistema de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário (SIPLORC). 

O planejamento orçamentário da FAB é realizado, em sua maior parcela, de forma 

setorizada. O assessoramento ao EMAER e o planejamento dos distintos segmentos da Força 

são conduzidos pelos Órgãos de Direção Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao 
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Comando da Aeronautica (ODSA), e a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica 

(CFIAe), entidade vinculada. 

Os ODSA encontram posicionamento hierárquico similar ao papel exercido pelos ODS, 

na MB e do EB, cabendo a eles a orientação e a supervisão das organizações subordinadas 

quanto ao cumprimento das diretrizes e instruções correlacionadas ao processo de previsão das 

necessidades de recursos orçamentários, bem como a emissão de instruções setoriais aplicáveis 

às Unidades Gestoras das respectivas cadeias de comando. 

 

 

5.2.2 Visão geral do processo orçamentário 

 

 

A gestão orçamentária da FAB se baseia no conceito de Agente Responsável. Conforme 

expõe a publicação Manual do Comando da Aeronáutica  (MCA-170), trata-se do: 

 

 

Agente da Administração formalmente designado para exercer cargo e/ou função 

vinculado, por meio de Portaria do Comandante da Aeronáutica, a Ação Orçamentária 

constante da LOA e/ou respectivos PO, bem como a Atributo do PPA, sob a 

responsabilidade do COMAER, incumbido do planejamento e gerenciamento de sua 

execução e do controle de sua evolução (resultados). (BRASIL, 2017a, p.10). 

 

 

A função de agente responsável é distribuída dentre os ODSA, cabendo aos mesmos 

analisar, compatibilizar e consolidar as necessidades de recursos para a consecução dos Planos 

Setoriais e registrar no SIPLORC a programação de despesas vinculadas à sua respectiva Ação 

Orçamentária e/ou PO, de modo a compor a proposta orçamentária da FAB. Cabe a eles, ainda, 

a revisão qualitativa da estrutura programática das AO/PO que estejam sob sua 

responsabilidade, dentro dos cronogramas estabelecidos pela SOF. 

O planejamento orçamentário se inicia no encaminhamento das necessidades de 

recursos, pelos órgãos encarregados da execução de projetos/atividades aos respectivos Agentes 

Responsáveis pelas AO/PO correspondentes, que efetuam o registro dessas necessidades no 

SIPLORC, de forma a serem analisadas e consolidadas na proposta orçamentária. Ressalta-se 

que alguns programas e atividades selecionados pela FAB têm suas necessidades diretamente 

registradas e consolidadas pelo Estado Maior da Aeronáutica. 
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Todos os lançamentos efetuados no SIPLORC pelos Agentes Responsáveis devem ser 

fundamentados no que concerne aos objetivos, metas físicas e metodologia de cálculo 

empregada para levantamento do montante de recursos necessário. A exigência se justifica pelo 

fato de que esses dados subsidiam a proposta orçamentária do Comando da Aeronáutica, bem 

como possíveis expansões de limites orçamentários a serem negociados com o governo federal. 

Definidos os tetos orçamentários para a Aeronáutica, pela SOF/MPDG e pelo Ministério 

da Defesa, o EMAER procede à adequação das necessidades apresentadas aos limites 

estipulados e insere a proposta orçamentária do COMAER no SIOP, para apreciação e 

consolidação com as demais Forças, pelo MD e envio à SOF.  

A FAB leva em consideração diversos documentos relacionados com planejamento 

estratégico durante o seu planejamento orçamentário. Dentre os principais documentos 

condicionantes empregados pela Aeronáutica na consolidação do seu PA encontram-se: o PPA; 

a Estratégia Nacional de Defesa; o Plano de Articulação e Equipamento da Aeronáutica 

(PLAer); o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER);  Plano de Trabalho Plurianual 

do Comando da Aeronáutica e os Planos Setoriais dos ODSA. 

 

 

5.2.3 Gestão de custos e de gastos administrativos 

 

 

Embora o planejamento orçamentário da FAB seja conduzido sob enfoque 

predominantemente funcional, a partir da consolidação de necessidades pelos agentes 

responsáveis dos ODS, o planejamento das despesas administrativas custeadas pela AO 2000 é 

realizado de forma centralizada, pelo EMAER, à semelhança do que se pratica no EB. 

A distribuição dos recursos supramencionados é realizada com viés fortemente marcado 

pela lógica incremental. O critério utilizado para a alocação de recursos às UG leva em 

consideração as despesas empenhadas e liquidadas de anos anteriores (série histórica), bem 

como os Restos a Pagar26 e demandas específicas. (BRASIL, 2017a). 

São também consideradas nessa avaliação as demandas registradas pelas Unidades 

Gestoras no SIPLORC, as quais devem ser devidamente acompanhadas de metodologia de 

cálculo utilizada na previsão de suas despesas. A partir da situação descrita, observa-se que 

                                                           
26 Conforme prevê o Art. 36 da lei 4.320/64, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas 

até o dia 31 de dezembro do exercício, distinguindo-se as processadas (liquidadas) das não processadas (não 

liquidadas). 
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embora haja similaridades com a MB, como o uso de dados incrementais, a FAB optou pela 

centralização, ao passo que a Marinha distribui os recursos para gastos  com manutenção e 

funcionamento entre seus Relatores de PM/GEM/GMP. A tabela 3 sintetiza o comparativo 

realizado entre as três Forças. 

 
Tabela 3 - Comparativo entre os processos orçamentários das Forças Armadas 

 MARINHA EXÉRCITO FORÇA AÉREA 

ÓRGÃO DE 

DIREÇÃO GERAL 

Estado Maior da 

Armada  

Estado Maior do 

Exército  

Estado Maior da 

Aeronáutica  

SISTEMA 

CORPORATIVO 

EMPREGADO 

Sistema de 

Acompanhamento do 

Plano Diretor  

Sistema de Informações 

Gerenciais e 

Acompanhamento 

Orçamentário  

Sistema de 

Planejamento e 

Acompanhamento 

Orçamentário 

ESTRUTURA DO 

PLANEJAMENTO 

Matricial para Metas 

Prioritárias/ 

Empreendimentos 

Modulares  

 

Funcional - Demais 

Metas.  

Matricial para os 

projetos vinculados ao 

Planejamento 

Estratégico 

 

Funcional - Demais 

Metas  

Funcional  

EMPREGO DE 

CODIFICAÇÃO 

PADRONIZADA EM 

PLANO INTERNO 

Todas as dotações 

Somente as dotações 

vinculadas à AO 2000  

 

Demais AO - Livre 

codificação pelos ODS 

responsáveis 

Dotações vinculadas à 

AO 2000 (Regramento 

no Manual MCA-170) 

VINCULAÇÃO 

ENTRE O 

PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO E 

ESTRATÉGICO 

Baixa. Uso limitado 

do PEM no 

planejamento 

orçamentário 

Sistematizada. Projetos 

de Investimento da 

vertente transformação 

sem vínculo com o 

Planejamento 

Estratégico são 

rejeitados 

Baixa e não 

sistematizada.  

GASTOS COM 

FUNCIONAMENTO 

E MANUTENÇÃO 

Uso de subsídios e 

planejamento e 

distribuição 

pulverizados pelos 

Relatores de 

PM/GEM. 

Planejamento e alocação 

de recursos centralizada 

pela DGO, sem a 

realização de solicitações 

pelas UG 

Livre solicitação, pelas 

UG no SIPLORC. 

Alocação decidida pelo 

EMAER na montagem 

do PA 

CRITÉRIO DE 

ALOCAÇÃO DE 

RECURSOS DE 

FUNCIONAMENTO 

E MANUTENÇÃO 

Análise dos subsídios 

e uso de séries 

históricas de gasto 

(predominante). 

Uso de indicadores 

padronizados, baseados 

no projeto Esplanada 

Sustentável e registro 

dos contratos firmados 

pelas UG, bem como das 

informações constantes 

de suas fichas-cadastro. 

Análise de séries 

históricas de gastos, de 

montantes em RP, bem 

como da metodologia 

de cálculo utilizada nas 

solicitações das UG. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.3 DEPARTMENT OF DEFENSE (EUA) 

 

 

O processo orçamentário conduzido no âmbito do DoD se baseia nos fundamentos da 

sistemática “Planning, Programming, Budgeting and Execution” (PPBE), calcada nos 

fundamentos da metodologia PPBS, desenvolvida na década de 60 nos EUA. 

Conforme expõe o glossário da Defense Acquisition University (DAU)27, o PPBE 

consiste na principal ferramenta  de alocação de recursos do DoD. Trata-se de um  processo 

cíclico anual que visa a determinar os requisitos de financiamento do DoD e alocar recursos 

para atendê-los. O PPBE possibilita a determinação dos programas que permitem atingir os 

requerimentos desenhados nas estratégias militares, bem como estabelecer montantes de 

recursos a serem alocados a cada um deles. 

Nesse contexto, convém salientar que o PPBE é parte de um processo maior, que visa a 

identificar necessidades e alocar recursos para dotar as agências do DoD das capacidades 

necessárias para o cumprimento de suas missões. Há, portanto, elevado grau de interação entre 

organizações e sistemas. Riposo et al. (2009) expõe que  o DoD emprega três sistemas inter-

relacionados nesse processo: 

a) Defense Acquisition System; 

b) Joint Capabilities Integration & Development System (JCIDS); e 

c) Planning, Programming, Budgeting and Execution (PPBE). 

 

O Joint Capabilities Integration and Development System (JCIDS) é um sistema 

centralizado de assessoramento ao Secretário de Defesa na indentificação de requerimentos de 

capacidades da forças armadas dos EUA para o enfrentamento, de forma conjunta, aos desafios 

militares aos quais o país é submetido.  

O Defense  Acquisition System (DAS) é um processo gerencial que guia todos os 

programas de aquisição do DoD. O DAS provê políticas e direcionamentos sobre a aquisição 

de sistemas de armas e equipamentos requeridos pelos Comandos Combatentes e/ou pelo 

JCIDS. 

 

 

                                                           
27 Disponível em <https://www.dau.mil/acquipedia/Pages/ArticleDetails.aspx?aid=10fdf6c0-30ca-43ee-81a8-

717156088826>. Acesso em 25/08/2018. 
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5.3.1 – Operação do PPBE28 

 

 

A condução do PPBE é realizada mediante a interação cíclica entre quatro fases 

distintas: planejamento, programação, orçamento e execução. As três primeiras fases 

constituem insumos para a formulação da proposta orçamentária do Poder Executivo. Na quarta 

e última fase, ocorrem os processos de execução orçamentária e aferição de desempenho, frente 

a parâmetros estabelecidos.  

 

a) Planning 

O processo orçamentário desenvolvido no âmbito do DoD apresenta como uma de suas 

marcas a forte integração entre os planejamentos estratégicos Nacional e de Defesa, o desenho 

de necessidades e a proposição de orçamentos. Trata-se de um sistema que revê, 

constantemente, os cenários estratégicos e as diretrizes formuladas, baseando os esforços de 

planejamento na busca pelas capacidades necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos.  

O processo de planejamento no âmbito do PPBE possui como produto final o Defense 

Planning and Programming Guidance (DPPG). Trata-se de um documento que consubstancia 

as considerações estratégicas do Departamento de Defesa, fornecendo diretrizes às Forças 

Armadas, bem como às agências do DoD. 

O DPPG fornece as diretrizes para as etapas subsequentes do PPBE, quais sejam: a 

formulação de Programas, materializada pelo Program Objective Memoranda (POM), bem 

como a submissão de estimativas orçamentárias, formalizadas por meio dos Budget Estimate 

Submissions (BES). 

 

b) Programming 

A etapa seguinte do PPBE se inicia com a emissão de diretrizes consubstanciadas no 

DPPG. A partir daí, as Forças e agências confeccionam os POM, que formalizam o desenho de 

programas destinados ao cumprimento das missões de cada organização. As informações 

contidas no POM contemplam, ainda, necessidades de recursos dos programas, tais como 

equipamentos; sistemas; configuração e capacitação de pessoal, dentre outros.  

Após a fomulação, os documentos são submetidos a uma série de análises por diversos 

atores, nas Forças Armadas e no DoD, em um processo onde são analisadas as justificativas ou 

                                                           
28 Todo o relato descrito neste inciso foi extraído do guia PPBE Student Guide. (MANAGEMENT CONCEPTS, 

2013). 
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questões-chave envolvendo cada programa, bem como análises de custo-efetividade e de 

alternativas aos programas propostos. 

A fase de programação se conclui com a emissão, pelo Secretário de Defesa, da 

Ressource Management Decision (RMD). Trata-se de um documento que determina ajustes a 

serem realizados nos POM e estabelece os recursos a serem alocados aos programas, 

constituindo-se, portanto em importante insumo para a formulação da proposta orçamentária. 

 

c) Future Year Defense Program (FDYP) 

O planejamento e a gestão dos programas de Defesa são realizados em uma perspectiva 

plurianual, por meio do Future Year Defense Program. Trata-se de um banco de dados que 

captura e resume os requerimentos de forças (components), recursos (appropriations) e 

programas (programs) associados a todas as operações do Departamento de Defesa. 

 

 

Figura 6 - Estrutura em cubo do FYDP 

Fonte: (DEFENSE ACQUISITION UNIVERSITY, 2018a) 

 

O banco de dados em tela permite a interlocução entre os programas desenhados pelo 

DoD e as categorias de apropriações contábeis usadas pelo Congresso, permitindo, ainda, a 

formação de uma visão integrada entre as Forças e agências de Defesa. Trata-se de uma visão 

tridimensional que possui, nos Elementos de Programas, a unidade básica de individualização 

dos recursos, sendo esta a intersecção entre as três dimensões supramencionadas.  

Atualizado duas vezes ao ano, o FYDP representa o programa e o plano financeiro para 

o Departamento de Defesa, sendo efetivamente usado nos processos de planejamento de Força 

e na montagem do orçamento do DoD. Suas matrizes programam necessidades de dólares e 

mão-de-obra para um período de 5 anos. No que concerne aos dados não financeiros sobre a 
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estrutura e requerimentos de força, o banco de dados contém, ainda, mais três anos de 

informações, totalizando 8 anos.   

 

d) Budgeting 

A fase de preparação dos orçamentos ocorre em paralelo ao delineamento dos 

programas. Durante esse processo, os responsáveis pelos programas preparam um documento 

denominado Budget Estimate Submission (BES), confeccionado com base nas diretrizes 

emanadas por meio do DPPG.  

O BES consiste em um mapeamento de necessidades de recursos orçamentários para o 

exercício subsequente. Ressalta-se que, diferentemente das demais revisões programáticas, o 

BES se estrutura conforme as classificações técnicas orçamentárias empregadas pelo 

Congresso, por apropriações contábeis e itens de despesa. 

A estimativas orçamentárias (BES) elaboradas pelas agências executivas são revistas 

pelo gabinete do Secretário de Defesa e pelo Office of Management and Budget (OMB)29. Trata-

se de um processo de análise onde podem ser efetuadas consultas sobre temas de relevância 

(Major Issues) às Forças Armadas, a analistas de defesa do DoD, aos gerentes de programa, 

dentre outros. 

Corroborando o já mencionado paralelismo entre as fases de programação e 

orçamentação, salienta-se que as decisões emanadas após as análises das BES são contempladas 

nas decisões sobre alocação de recursos aos programas, materializadas nas Ressource 

Management Decisions. As RMD possuem abordagem em sentido amplo, podendo envolver 

aumentos ou decréscimos de recursos orçamentários a serem alocados aos programas, 

modificação de tamanho, duração e escopo de um programa ou mesmo eliminá-lo. 

Releva mencionar que, por ocasião das análises supramencionadas, as decisões sobre 

alocação de recursos são fortemente influenciadas pela natureza dos programas, bem como 

pelas justificativas apresentadas pelos seus gerentes, frente ao contexto político, militar, 

estratégico, diplomático e tecnológico. Não obstante, os resultados alcançados pelos programas, 

bem como a pertinência dos objetivos futuros estabelecidos têm grande importância nas 

decisões. 

                                                           
29 Trata-se de um órgão de assessoramento ao Presidente dos Estados Unidos na supervisão da implementação de 

sua visão em todo o Poder Executivo. Especificamente, a missão do OMB é ajudar o Presidente a no cumprimento 

de seus objetivos de política, orçamento, gerenciamento e regulamentação. Fonte: 

<https://www.whitehouse.gov/omb/>. Acesso em 25/08/2018. 

 

https://www.whitehouse.gov/omb/
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Os documentos orçamentários produzidos no âmbito do DoD constituem insumos ao 

processo de confecção à proposta orçamentária do Poder Executivo, que deve ser submetida ao 

Congresso antes da primeira segunda-feira do mês de fevereiro de cada ano. 

 

e) Execution 

A fase final do ciclo PPBE consiste na alocação de recursos às agências executivas, seus 

dispêndios e o monitoramento do alcance dos objetivos de desempenho. Diferentemente do 

Brasil, onde as dotações orçamentárias são válidas para emissão de empenhos apenas durante 

o exercício, em homenagem ao princípio da anualidade, nos EUA há diferentes categorias de 

despesas, para fins de diferenciação nos prazos de vigência das dotações, conforme demonstra 

a tabela 4: 

 

Tabela 4 - Vigência das dotações por tipo de crédito 

CATEGORIA DURAÇÃO 

Construções Militares 5 anos 

Construções de moradias para militares 5 anos 

Construção e conversão de navios 5 anos 

Obtenção 3 anos 

Pesquisa, Desenvolvimento e Testes 2 anos 

Manutenção e Operações 1 ano 

Pessoal militar 1 ano 

Apropriações sem duração (Fundos permanentes) Até que sejam executados 

Fonte: (MANAGEMENT CONCEPTS, 2013) 

 

Após os períodos de disponibilidade supramencionados, os créditos entram em uma fase 

denominada “expirada”, com duração fixa de 5 anos. Nesse período, à semelhança dos Restos 

a Pagar do processo orçamentário brasileiro, os compromissos firmados durante a fase de 

disponibilidade dos créditos podem ser liquidados e pagos. Após esse período, a apropriação é 

encerrada, não podendo mais ser utilizada. 

A maior flexibilidade quanto ao período de execução dos recursos permite o opção, pelo 

DoD, de diferentes critérios de alocação de recursos, conforme a natureza da atividade a ser 

financiada. Assim, os recursos são alocados conforme segue: 

f) Construções militares – Por marcos de projetos; 

g) Operações, manutenção e pessoal militar – Por nível de atividade desejado; 

h) Obtenção – Por itens a serem desenvolvidos/adquiridos; e 

i) Pesquisa, Desenvolvimento, Avaliação e Testes – Por programas. 
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Os critérios de distribuição supramencionados possuem elevada aderência aos conceitos 

de orçamento por resultados. A opção por alocar recursos por programas, projetos e itens a 

serem obtidos facilita a comparação entre o planejamento e o alcance de metas, oferecendo, 

portanto, insumos à tomada de decisão.  

Não obstante, o estabelecimento de critérios de alocação por níveis de atividade, em 

substituição a modelos incrementais permite a formulação de parâmetros claros e objetivos a 

serem cumpridos. Como exemplos de níveis de atividade a serem estabelecidos podem ser 

mencionados a realização de patrulha marítima em uma quantidade X de milhas náuticas ou o 

cumprimento de Y dias de operação em zona de combate terrestre. 

Tal como se observa no processo orçamentário brasileiro, a legislação orçamentária dos 

EUA prevê a existência de mecanismos de ajustes ao longo da fase de execução orçamentária, 

tais como os contingenciamentos  (deferrals) ou cortes (rescissions) de dotações, bem como 

alterações orçamentárias entre as distintas contas de apropriação. A figura 7 ilustra, de maneira 

resumida, os fluxos de atividades cumpridos no processo de planejamento e execução 

orçamentária do DoD: 

 

 

Figura 7 - Fluxograma PPBE 

Fonte: (MANAGEMENT CONCEPTS, 2013)
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Diante dos pressupostos apresentados no referencial teórico, organizou-se a matriz de 

categorias de análise apresentada na tabela 5, que contém alguns dos requisitos desejáveis ao 

sucesso da implementação do orçamento por resultados e  que foi  empregada na avaliação dos 

processos do SPD. Acrescentou-se, ainda, uma categoria adicional de análise, com vistas a 

compreender os impactos da dinâmica orçamentária do governo federal sobre o grau de 

aderência do SPD à perspectiva orientada a resultados. 

 

Tabela 5 - Categorias de Análise 

CATEGORIA 

DE ANÁLISE 
FATORES A SEREM ANALISADOS 

A 
Capacidade 

Institucional 

A1 Cultura organizacional receptiva à visão orientada a resultados (OCDE, 2007) 

A2 
Preparo técnico do pessoal envolvido, notadamente em orientação para resultados e 

avaliação de programas (OCDE,2007) 

A3 Estabilidade organizacional (BOYNE e MEYER, 2009) 

A4 Apoio à gestão/orçamento por resultados (OCDE, 2007) 

B Indicadores 

B1 Qualidade dos indicadores desenvolvidos (CURRISTINE, 2005, OCDE, 2007) 

B2 
Transparência e credibilidade nas informações sobre desempenho apresentadas 

(OCDE,2007) 

B3 
Representação de padrões concretos de desempenho a serem alcançados em 

determinado período (DORAN, 1981; BIRD et al, 2018) 

C 
Sistemas de 

custeio 
D1 Existência de sistemas de aferição de custos de produtos e atividades (SCHICK, 2007) 

D 

Processo 

decisório 

sobre 

alocação de 

recursos 

D1 
Integração entre o Planejamento Estratégico e a distribuição de recursos (JOYCE,  

1999; GOODWIN AND  KLOOT, 1996; BARZELAY e CAMPBELL,2003) 

D2 
Integração entre o Planejamento Estratégico Organizacional e as solicitações de 

recursos pelas UG. (SOUZA e CUNHA, 2014; REZENDE e CUNHA, 2014) 

D3 
Uso de informações de custos de produtos e atividades ou outros parâmetros 

quantitativos na alocação de recursos (SCHICK, 2007) 

D4 
Uso de indicadores de desempenho nas decisões sobre alocação de recursos (OCDE, 

1997; FARIA, 2011) 

E 

Gestão de 

desempenho e 

accountability 

E1 
Controle e avaliação orçamentários voltados para resultados (CUNHA,1994; 

GIACOMONI,2012, OCDE,1997; KETTL, 2005) 

E2 
Recompensas/sanções/responsabilização por desempenho alcançado (OCDE, 1997; 

CURRISTINE, 2005; FARIA,2011; KETTL, 2005) 

E3 
Flexibilidade e autoridade aos gestores na execução dos recursos (OCDE,1997; 

GIACOMONI, 2012; CURRISTINE, 2005) 

F 

Influência do 

Processo 

Orçamentário 

do Governo 

Federal 

F1 Condicionantes externos ao planejamento orçamentário da MB 

F2 Condicionantes externos à execução orçamentária da MB 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.1 CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

 

 

A análise histórica do Sistema do Plano Diretor demonstra uma relevante propensão à 

lógica funcional de estruturação, havendo, portanto, forte segmentação pelos Setores nos 

processos de planejamento e alocação de recursos. Tal fato decorre, dentre outros fatores, da 

força da estrutura hierárquica da instituição, sobre a qual as funções do SPD foram sobrepostas. 

Conforme já exposto, a organização do SPD em Planos de Metas, subordinados aos 

ODS constitui-se em manifestação dessa lógica.  Entretanto, salienta-se que a observação dos 

processos de evolução do SPD demonstra esforços contínuos e sistemáticos para dotá-lo de 

maior nível de integração e foco em resultados, observando-se, portanto, apoio 

institucionalizado e estável para o estudo e implementação das medidas necessárias. 

Como exemplos práticos do exposto acima podem ser mencionadas as ativações de dois 

grupos de trabalho, o primeiro datado de 2012 e o segundo, de 2018, ambos focados em dotar 

o SPD de mecanismos que incrementem a gestão por resultados. Não obstante, foi incrementado 

o uso de metas estratégicas centralizadas pelo ODG, materializadas no PM YANKEE, que 

evidenciam a gestão matricial, bem como permitem o maior alinhamento entre as estratégias da 

Força e seu orçamento.  

Salienta-se que ainda se observam oportunidades de melhoria no que concerne à 

obtenção de maior foco matricial na gestão das metas da MB, com vistas ao incremento na 

perspectiva orientada a resultados em detrimento ao corte funcional. Entretanto, diante do porte 

da instituição, bem como de sua forte cultura organizacional, é recomendável que haja 

prudência e gradualismo na proposição de melhorias. Nesse contexto, é importante mencionar 

um importante aspecto levantado por um dos entrevistados: 

 

 

Vislumbram-se potenciais barreiras culturais caso grandes mudanças nos processos já 

consolidados sejam idealizadas com prazos curtos de implementação, sem que haja 

internalização de seus benefícios por parte da Alta Administração Naval. É necessário 

“vender a ideia”, para que a mesma seja “comprada” pelos decisores de alto nível 

(Entrevistado 1).   

 

 

Outro importante tópico inerente a capacitação institucional refere-se ao grau de preparo 

dos elementos organizacionais envolvidos. Nesse aspecto, observa-se um nível satisfatório de 
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capacitação de pessoal em avaliação de programas e análise orientada a resultados nos escalões 

mais elevados do SPD, a saber: Relatores de Planos de Metas, Gerentes de Empreendimentos 

Modulares e de Metas Prioritárias, Órgãos de Direção Setorial e Estado Maior da Armada. 

Nas unidades acima expostas, a maior parcela dos assessores envolvidos com atividades 

do SPD é composta por oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha30, cujos currículos de 

cursos de graduação e de pós-graduação contemplam tópicos sobre planejamento estratégico, 

qualidade em gestão, avaliação de programas e outros assuntos relacionados. Dentre esses 

assessores há, ainda, servidores civis de nível superior, com formação em assuntos correlatos.  

Nas Unidades Gestoras, no entanto, observa-se um quadro diferente. A partir dos dados 

levantados nos questionários, depreende-se que, em diversos casos, os militares das UG 

envolvidos nos processos de confecção de subsídios, bem como na execução dos recursos e 

avaliação de resultados são oficiais de outros corpos e quadros ou servidores civis que não 

dispõem do nível de capacitação adequado nesses assuntos. 

 

 

6.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 

Há uma opinião compartilhada entre os entrevistados das relatorias de PM, ODS e da 

própria DGOM de que os indicadores fornecidos no âmbito do SPD possuem maior enfoque na 

medição do desempenho financeiro. Tal fato advém da maior facilidade de extração automática 

de dados dos sistemas corporativos do governo federal, tais como o SIAFI, o Tesouro 

Gerencial31, além do próprio SIPLAD, da MB.  

Nesse escopo, salienta-se que a percepção sobre o acompanhamento de dados 

orçamentários e financeiros proporcionados pelo SIPLAD mostra-se bastante satisfatória em 

termos de qualidade e transparência e possibilita a obtenção de visões complementares aos 

dados contidos nos sistemas do governo federal.  

Ressalta-se, contudo, que embora o sistema ofereça aos usuários a possibilidade de 

consultas a diversos dados orçamentários e financeiros, o SIPLAD não permite a realização de 

                                                           
30 Os oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha são preparados para exercer cargos, que visem ao atendimento 

das atividades logísticas e das relacionadas com a economia, as finanças, o patrimônio, a administração e o controle 

interno da Marinha. Fonte: < https://www.marinha.mil.br/en/corpos_habilitacoes>. Acesso em 25/08/2018. 
31 Sistema Corporativo lançado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Construído em uma plataforma de business 

intelligence,  o sistema permite a realização de consultas integradas à base de dados do SIAFI, bem como de outros 

sistemas corporativos do governo federal. Fonte: < http://www.tesouro.fazenda.gov.br/modelo-artigo-siafi/-

/asset_publisher/G4pwX6fShrZj/content/tesouro-gerencial> . Acesso em 25/08/2018. 
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cálculos e análises gerenciais, tais como a proporção entre os créditos empenhados sobre o total 

provisionado, ou o percentual de empenhos liquidados sobre o total empenhado. Tratam-se de 

dois exemplos de importantes indicadores que são empregados para monitoramento da 

execução orçamentária e que são calculados por meio de planilhas extra-sistema. 

No que concerne aos indicadores de execução física, o SIPLAD possibilita a realização 

de consultas sobre o andamento das metas. Entretanto, tratam-se predominantemente de 

indicadores de produção física (outputs), cujas informações são alimentadas pelas próprias 

Unidades Gestoras. Observou-se uma percepção comum entre os entrevistados sobre a carência 

de indicadores e de ferramentas para aferição e monitoramento dos impactos (outcomes) 

decorrentes da execução das metas do SPD. 

Corroborando os apontamentos de Curristine (2007), alguns entrevistados mencionaram 

a elevada dificuldade na medição de impactos, seja pelo complicado estabelecimento de 

relações claras de causa e efeito ou pela falta de tangibilidade em alguns casos. Entretanto, há 

uma percepção comum sobre a necessidade de avanço nesse sentido, ainda que paulatino, 

podendo ser limitado, inicialmente, à mensuração de impactos de um grupo reduzido de metas. 

Assim como observado nos indicadores financeiros, o SIPLAD não possibilita a 

realização de cálculos e proporções, tampouco permite a introdução de índices padrão de 

produção física das metas, fato que prejudica a realização de análises comparativas de 

desempenho.  

Não obstante, observou-se a ausência de mecanismos que permitam à DGOM a 

visualização gerencial do preenchimento das informações sobre execução física e financeira no 

módulo monitoramento de AI. Não há uma funcionalidade que permita, por exemplo, a 

visualização consolidada de metas não preenchidas, campos em branco e outras distorções de 

preenchimento. Por isso, a verificação deve ser feita individualmente, por meta, fato que eleva 

os tempos de análise e reduz a quantidade de Ações Internas verificadas. 

Outro ponto de convergência entre as opiniões dos distintos relatores de PM, ODS e 

representantes da DGOM entrevistados remete à complexidade das informações apresentadas 

no módulo monitoramento de AI. Tal fato reduz o alcance do emprego das informações 

oriundas do módulo nos processos de tomada de decisão, bem como possibilita a ocorrência de 

erros de preenchimento e/ou interpretação de dados. 

Como exemplos mencionados durante a coleta de dados, podem ser citados os campos 

“execução prevista” e “execução ajustada”. O primeiro destina-se a inserção de dados sobre o 

planejamento inicial da meta, enquanto o segundo se destina a realização de ajustes por motivo 

de fatores extemporâneos, tais como contingenciamentos de recursos, problemas climáticos, 
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dentre outros fatos contingenciais. Observa-se elevada incidência de erros no preenchimento 

desses campos, à despeito dos diversos adestramentos e tutoriais publicados.  

Diante da carência qualitativa e quantitativa de indicadores de execução física das 

metas, alguns relatores de PM produziram indicadores próprios. O Setor Operativo, por 

exemplo, desenvolveu o indicador "navios prontos para operar". Nesse contexto, o 

acompanhamento da evolução física das manutenções constantes do Programa Geral de 

Manutenção (PROGEM)32 é realizado por meio do software de gestão de projetos 

PRIMAVERA. Encontram-se em desenvolvimento novos indicadores e métricas para avaliação 

desses projetos. 

 As percepções apresentadas pelos entrevistados sobre a preponderância de indicadores 

financeiros mostram-se convergentes com os resultados da aplicação dos questionários às 

Unidades Gestoras. Os dados coletados mostram que apenas 47,3% dos respondentes 

consideram que o SIPLAD disponibiliza, de forma suficiente, indicadores que permitam o 

monitoramento da execução física das metas. No que concerne à execução financeira, o 

percentual se eleva, atingindo o patamar de 60,8%. 

 Quanto às opiniões sobre a qualidade dos indicadores oferecidos observa-se tendência 

similar. Foi verificado que 52,7% dos respondentes consideram que os indicadores financeiros 

disponibilizados no âmbito do SPD são adequados, na totalidade ou na maior parte das metas, 

enquanto apenas 39,2% possuem percepção análoga para os indicadores físicos. 

 Os fatos expostos demonstram um espaço para melhorias, em especial nos indicadores 

de execução física, sobretudo no que se refere ao monitoramento de impactos ou externalidades. 

Percebe-se uma preocupação crescente da MB com o estabelecimento de indicadores que 

possam subsidiar os processos de tomada de decisão. Entretanto, parcela relevante dos esforços 

são conduzidos localmente, no âmbito dos Setores, o que reduz a sistematização e o alcance das 

medidas, que passam a ser acompanhadas por planilhas extra-sistema.  

 

 

6.3 SISTEMAS DE APURAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

Até 2010, o setor público brasileiro não possuía um sistema de gestão de custos. É 

imperativo mencionar, entretanto, que a MB dispõe, desde 1994, de sistemática de apuração de 

                                                           
32 Trata-se de documento onde são relacionados os períodos de reparos programados dos navios e embarcações 

da Marinha do Brasil. 
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custos das Organizações Militares Prestadoras de Serviços. Trazendo a análise de volta ao nível 

governamental, não havia sistemas ou metodologias de gestão de custos que pudessem subsidiar 

decisões governamentais e organizacionais que conduzissem à alocação mais eficiente do gasto 

público.   

Nesse cenário foi implementado o Sistema de Informações de Custos do Governo 

Federal, por meio da Portaria nº 157/2011, na forma estabelecida pelo inciso XIX, do art.7º, do 

Decreto nº 6.976/2009.  Diante da situação apresentada, a Diretoria de Finanças da Marinha 

iniciou, no ano de 2017, o desenvolvimento de uma nova modelagem para o processo de 

apuração dos custos da MB, ampliando-se o escopo do modelo anterior, limitado às OMPS.  

Assim, iniciou-se um processo de desenho de centros de custos, cada qual dotado de um 

ou mais objetos de custo. Entretanto, as evidências coletadas nas entrevistas apontam para a 

ausência do emprego dessas informações nos levantamentos de necessidades materializados 

nos subsídios, bem como nas decisões sobre alocação de recursos e avaliações posteriores, tais 

como a mensuração de eficiência no gasto, ao correlacionar os custos incorridos para obtenção 

de resultados. 

 

 

6.4 PROCESSO DECISÓRIO ALOCATIVO 

 

 

6.4.1 Integração entre o Planejamento Estratégico Organizacional e os subsídios 

confeccionados pelas UG  

 

 

Embora as evidências coletadas apontem uma evolução no que concerne ao maior grau 

de conscientização sobre a importância do alinhamento entre os Planos Estratégicos 

Organizacionais e os subsídios confeccionados pelas UG, ainda há amplo espaço para 

melhorias.  

Ilustrando o exposto, Souza (2013), ao analisar o processo de montagem do Plano de 

Ação da MB, aponta como problema a baixa correlação entre as solicitações de recursos 

materializadas nos subsídios e o Planejamento Estratégico Organizacional das unidades 

solicitantes. Segundo o autor, esse cenário é motivado, dentre outros fatores, pela força da 

gestão operacional das atividades cotidianas e do incrementalismo sobre o planejamento.  
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Deste modo, no levantamento realizado junto às Unidades Gestoras, 41,89% dos 

respondentes afirmaram que há alinhamento entre os subsídios e o PEO de suas UG, plenamente 

ou na maior parte das metas. A maior parte dos respondentes, correspondendo a 58,11% dos 

respondentes, reconhece que o alinhamento é realizado de forma casual ou insuficiente. 

 

  

Figura 8 - Alinhamento entre a confecção de subsídios e o PEO 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A sistematização do relacionamento entre o PEO e o planejamento orçamentário das 

UG confere maior qualidade aos subsídios, uma vez que os mesmos serão focados no 

atendimento aos objetivos estratégicos pactuados no planejamento de alto nível da UG. Não 

obstante, conferem força aos pleitos, sobretudo frente aos pedidos que não estejam embasados 

em objetivos estratégicos. 

As decisões sobre alocação de recursos efetuadas pelos Relatores de PM/GEM/GMP 

pouco consideram informações oriundas dos PEO organizacionais. Tal fato decorre da falta de 

alinhamento entre as informações. Dessa forma, ainda nos casos onde haja correlação, pela UG, 

entre o PEO e os subsídios, não há uma ferramenta que permita a consulta aos objetivos 

estratégicos organizacionais aos quais os pedidos que se encontram nos subsídios estão 

vinculados. 
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6.4.2 Integração entre o Planejamento Estratégico e a distribuição de recursos 

 

 

O exame das regras de negócio do SPD, bem como a análise dos dados coletados junto 

aos entrevistados demonstram que não há vínculo sistematizado entre o banco de metas do SPD 

e os objetivos/ações do Plano Estratégico da Marinha.  

Convém ressaltar que o fato acima exposto não implica em uma dissociação total entre 

o planejamento estratégico da MB e seu planejamento orçamentário. Ao longo dos últimos 

anos, com vistas à proteção das metas mais importantes de eventuais cortingenciamentos, bem 

como evitar eventuais remanejamentos internos pelos Setores, o EMA centralizou o 

planejamento e a alocação de recursos atinentes às metas consideradas estratégicas. 

O processo de centralização aludido foi realizado por meio do uso de instrumentos como 

as metas prioritárias do PM YANKEE, bem como a segregação de metas específicas nas 

reservas do Plano Diretor. Há, ainda, para as metas plurianuais, a possibilidade de marcação  

como Compromisso Futuro, o que garante a prioridade na alocação de recursos em exercícios 

subsequentes, conferindo estabilidade ao planejamento físico e financeiro da execução das 

metas do SPD. 

À despeito dos esforços supramencionados, observa-se a carência de um procedimento 

uniformizado e sistêmico de correlação, à semelhança do que se realiza no âmbito do 

Departamento de Defesa dos EUA, na forma do PPBE, ou na vertente estratégica do Exército 

Brasileiro. A correlação entre as metas do SPD e os objetivos e ações estratégicas da MB podem  

estabelecer critérios que venham a pautar as prioridades e demais decisões na alocação de 

recursos. 

O exame detalhado do SPD à luz do PEM poderá implicar em um redesenho nas 

prioridades orçamentárias da Força. Ressalta-se, no entanto, que podem existir metas que não 

possuam associação direta aos objetivos estratégicos do PEM, fato particularmente observável 

no que concerne aos gastos com funcionamento e manutenção das unidades militares, bem 

como outras ações do tipo atividade e projetos de menor porte.  

Conforme exposto ao longo da coleta de dados: “o planejamento estratégico é um dos 

parâmetros de decisão utilizados pela Alta Administração Naval, mas não é o único” 

(Entrevistado 1). Tendo essa afirmação em mente, salienta-se que o estabelecimento de 

correlação entre as metas do SPD e o PEM visa a conferir maior racionalidade ao processo 

decisório, sem usurpar, no entanto, as prerrogativas dos decisores, oferecendo a eles insumos 

de melhor qualidade para a tomada de decisão.  
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À despeito da relevância do estabelecimento do PEM como um “norte” a ser perseguido 

nas decisões sobre alocação de recursos, não se pode negligenciar a importância de um espaço 

discricionário na distribuição de dotações no âmbito dos Setores e dos Planos de Metas, 

conforme defenderam alguns entrevistados. 

Nesse contexto, os montantes consignados aos ODS e redistribuídos aos Relatores de 

PM que não sejam correlacionados ao PEM devem ser alocados conforme critérios e parâmetros 

estabelecidos localmente, de acordo com as prioridades, critérios e contextos enfrentados pelos 

decisores.  

 

 

6.4.3 Uso de informações de custos e de indicadores de desempenho nas alocações de recursos 

 

 

As decisões sobre alocação de recursos, tanto aquelas realizadas pelo EMA, como as 

redistribuições posteriores, fazem pouco uso de informações de custos ou de indicadores de 

desempenho. Tal fato, decorre, dentre outros fatores, da falta de maturidade do SIC, que se 

encontra em fase inicial de implementação, bem como da insuficiência na oferta de ferramentas 

de acompanhamento da execução física das metas e de mensuração de impactos. 

Nesse âmbito, salienta-se a forte predominância do caráter funcional e incremental na 

distribuição de dotações. Relevante parcela dos limites orçamentários de recursos 

discricionários é dividida entre os Setores da MB, cabendo aos ODS efetuar a redistribuição 

entre os distintos Planos de Metas e Empreendimentos Modulares sob sua responsabilidade.  

Essa lógica dificulta a formação de um corte orçamentário matricial, que privilegie a alocação 

de recursos por resultados a serem alcançados pela Força. 

Foi também observado pelos entrevistados o crescente volume de gastos incorridos com 

despesas de funcionamento e manutenção, fato que eleva a pressão sobre os demais dispêndios 

da MB, em especial os projetos. Tais despesas são distribuídas no âmbito dos Setores, 

utilizando-se, predominantemente, séries históricas de gasto como critério de alocação de 

recursos, à semelhança do que realiza a Força Aérea Brasileira.  

Convém ressaltar, ainda, que não há uma padronização dos gastos passíveis de 

enquadramento nas categorias de funcionamento e manutenção, tampouco o uso de indicadores 

de consumo, tais como aqueles previstos nas fichas cadastro utilizadas pelo Exército Brasileiro. 

Tais fatos dificultam a comparabilidade entre as distintas OM, bem como a avaliação de 

eventuais medidas de economia e mensurações de desempenho. 
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6.5 GESTÃO DE DESEMPENHO E ACCOUNTABILITY   

 

 

6.5.1 Controle e Avaliação voltados para resultados 

 

 

A análise dos dados obtidos por ocasião das entrevistas permite inferir que há elevado 

nível de controle e avaliação voltados a resultados financeiros, tais como os percentuais de 

créditos disponíveis e os empenhos não liquidados33. Esses indicadores são permanentemente 

monitorados, sendo, inclusive, debatidos nos fóruns de alto nível da MB, tais como as reuniões 

do COFAMAR. Por outro lado, o controle e a avaliação, dos índices de execução física das 

metas são geralmente realizados nas esferas internas dos Setores. 

Convém salientar que, no que concerne aos projetos de grande vulto, tais como o 

Programa de Construção de Submarinos (PROSUB) e o Programa Nuclear Brasileiro (PNM), 

o Estado Maior da Armada recebe periodicamente relatórios de execução dos Setores, onde 

constam dados de produção física das metas. Entretanto, esse procedimento não é sistematizado 

e se limita a um reduzido quantitativo de metas. 

 

6.5.2 Existência de recompensas/sanções e responsabilização por desempenho  

 

 

No que concerne à existência de incentivos, sejam recompensas pela obtenção de 

resultados ou sanções pelo não cumprimento de metas, observam-se opiniões que apontam para 

a insuficiência dos mesmos. Não há, por exemplo, compensações pelo sucesso na 

implementação de medidas de economia em gastos com concessionárias de serviços públicos e 

outras despesas de manutenção ou incentivos decorrentes da eficácia na condução de projetos 

ou do incremento de sua eficiência operacional. 

Essa visão é compartilhada pelas Unidades Gestoras, havendo, inclusive, percepções 

similares quanto ao tratamento conferido a metas físicas e financeiras. Em ambos os casos, 

apenas cerca de 22% dos respondentes consideram que há quantidade satisfatória de incentivos 

                                                           
33 Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar 

a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para 

extinguir a obrigação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
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organizacionais na plenitude ou na maior parte das metas do SPD, conforme demonstram os 

gráficos constantes da figura 9: 

 

 

Figura 9 - Percepção sobre a existência de incentivos quanto ao alcance de metas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

6.5.3 Flexibilidade e autoridade dos gestores na execução dos recursos 

 

 

O exame das regras de negócio do SPD, bem como da legislação federal correlata 

permite a constatação de que os gestores públicos contam com reduzida flexibilidade e 

autoridade na execução dos recursos. Tal fato é agravado pela complexidade da legislação 

atinente a aquisições públicas, cuja expressão máxima está contida na Lei de licitações34. 

Os dispêndios devem ser realizados em estrita conformidade com os atributos definidos 

na lei orçamentária, devendo, ainda, respeitar a codificação atribuída internamente pela MB, no 

âmbito do SPD. O fato exposto não demonstra, à priori, uma disfunção no processo 

orçamentário, uma vez que a realização de dispêndios de recursos públicos deve ser realizada 

com probidade e correção, em observância ao orçamento autorizado.  

Nesse aspecto, observa-se a realização de esforços por parte da MB para simplificar os 

procedimentos atinentes às solicitações de alteração orçamentária que não demandem 

                                                           
34 Lei 8.666/1993. Ressalta-se que essa lei é complementada por diversos outros dispositivos, tais como a Lei 

10.520/2002, que instituiu a licitação na modalidade Pregão. 
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tramitações na SOF ou no Congresso Nacional, de forma a dotar os gestores de créditos de 

maior flexibilidade para ajuste de suas dotações, permitindo o melhor cumprimento de seus 

objetivos e dos resultados planejados.  

À despeito dos esforços supramencionados para concessão de maior margem de 

manobra aos gestores, é possível depreender que os agentes públicos contam com reduzida 

flexibilidade para realização de ajustes necessários ao alcance de resultados. Salienta-se, no 

entanto, que a limitação advém, principalmente, de uma moldura externa, sobre a qual a MB 

possui reduzida influência. 

 

 

6.6 INFLUÊNCIA DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO GOVERNO FEDERAL  

 

 

Conforme exposto no parágrafo anterior, as rotinas e procedimentos atinentes ao 

processo orçamentário do governo federal constituem moldura externa sobre a qual o SPD se 

posiciona, tendo, portanto, influência sobre o seu nível de aderência a resultados. Diante do 

exposto, ainda que haja reduzida margem de manobra para eventuais adaptações por parte da 

MB, vislumbra-se a importância do conhecimento desses fatores. Por isso, agregou-se uma 

categoria de análise adicional àquelas que emergiram do referencial teórico. 

 

 

6.6.1 Condicionantes externos ao planejamento orçamentário 

 

 

Conforme dados apontados por ocasião das entrevistas, a proposta orçamentária 

elaborada pela MB é condicionada pelos referenciais monetários divulgados pela SOF/MPOG. 

O primeiro deles é um teto global de despesas e o segundo consiste nas estimativas arrecadação 

de receitas próprias. O orçamento da MB autorizado na LOA é financiado por uma composição 

entre recursos ordinários do Tesouro Nacional e receitas arrecadadas pela instituição, algumas 

das quais possuem aplicação vinculada por lei.  

Nessa conjuntura, conforme apontado por um dos entrevistados, há o interesse por parte 

da SOF/MPDG para que uma parcela crescente do orçamento da MB seja custeada com fontes 

próprias, desonerando o Tesouro Nacional para outras aplicações. Entretanto, devido a elevada 

vinculação orçamentária, reduz-se a flexibilidade decisória da Força, diante da obrigatoriedade 
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de execução de metas aderentes à finalidade aos recursos arrecadados, fato que pode implicar 

em redução no atendimento a outras metas com maior grau de prioridade e que concorrem pelo 

mesmo teto global.    

Como exemplo, podem ser mencionadas as receitas originárias das atividades de 

fiscalização, inspeção e vistoria da segurança do tráfego aquaviário (STA), que possuem 

patamares relevantes de arrecadação e cuja aplicação é legalmente vinculada. Dentro do teto 

global alocado à MB, há um valor mínimo a ser programado em ações orçamentárias destinadas 

a realização de aquisições e serviços voltados a melhorias no STA, independentemente das 

prioridades da Força. Raciocínio idêntico é aplicável a outras Fontes de Receitas próprias. 

Portanto, o incremento da participação de receitas vinculadas no orçamento pode gerar 

distorções no planejamento realizado pela MB, acarretando em necessidades de ajustes nas 

metas pactuadas pela Força, o que pode afetar os resultados planejados e obtidos pela 

instituição.  

Por fim, conforme apontado nas entrevistas, observa-se que as negociações da Força 

com o Ministério da Defesa e a Equipe Econômica do governo apresentam baixo enfoque em 

produtos e impactos (efeito desejado), demonstrando maior foco na negociação de limites 

orçamentários totais, que são planejados e distribuídos internamente pela MB. 

 

 

6.6.2 Condicionantes externos à execução orçamentária 

 

 

A dinâmica orçamentária do governo federal tem relevante impacto no nível de 

orientação a resultados observado na execução do SPD. A rigidez do orçamento, originada pelo 

alto percentual de despesas obrigatórias e de vinculações legais, aliada à necessidade de 

controle da expansão do gasto público, intensificada após a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 95/201635 gerou um cenário de expressiva restrição fiscal, com enfoque na 

limitação das despesas discricionárias. 

Para corroborar o exposto, foi realizada uma extração no sistema SIGA BRASIL, do 

Senado Federal, da dotação inicial concedida à MB na LOA entre os anos de 2013 e 2017. 

Foram excluídas as despesas financeiras, uma vez que as mesmas não concorrem para a 

                                                           
35  Conhecida como “Teto de gastos”, a Emenda Constitucional 95/2016 altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, para instituir o Novo Regime Fiscal, que estabelece rígidos 

critérios para limitação do crescimento das despesas públicas por um período de 20 anos.  
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limitação de gastos prevista no dispositivo em lide. Os dados extraídos foram organizados no 

gráfico exposto na figura 10, que demonstra a evolução dos percentuais representados por cada 

tipo de dispêndio no orçamento total da MB. 

O gráfico demonstra a predominância das despesas obrigatórias no orçamento da MB, 

chegando a representar cerca de 80% do valor total dotado à Força. Ao mesmo tempo, observa-

se uma rígida limitação aos gastos discricionários, bem como aos investimentos do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC/AVANÇAR) executados pela MB36, embora estes tenham 

apresentado leve incremento no último ano. As Emendas Parlamentares Individuais, pela baixa 

representatividade percentual no orçamento da MB, não chegaram a ser exibidas no gráfico. 

 

 

Figura 10 - Evolução das dotações iniciais da MB previstas na LOA  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O cenário exposto gera incentivos para a implementação de mecanismos de 

flexibilização, pelo Poder Executivo Federal, que obstaculizam as iniciativas de gestão 

orçamentária orientada a resultados. Almeida (2014) cita como exemplos dos mecanismos 

acima expostos: o contingenciamento de recursos pelo governo federal, com liberação 

parcelada ao longo do ano, conforme a verificação das receitas arrecadadas e o emprego 

crescente dos Restos a Pagar (RP) como mecanismo de postergação de gastos.  

                                                           
36 No que concerne à Marinha do Brasil, o PAC abrange, desde 2013, o Programa de Construção do Submarino 

Nuclear Brasileiro e o Programa Nuclear da Marinha. Fonte < http://www.pac.gov.br/infraestrutura-

logistica/defesa/br/>. Acesso em 05/10/2018. 
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Os contingenciamentos debilitam a previsibilidade do orçamento, impactando 

severamente na execução das metas planejadas. Deste modo, a execução de despesas 

previamente pactuadas é suspensa, sem que haja a certeza de recuperação dos créditos em uma 

eventual liberação ao longo do ano. Tal fato prejudica a gestão organizacional, e compromete 

o alcance aos resultados pactuados por ocasião da fase de planejamento. 

O gráfico apresentado na figura 11 expõe uma série temporal calculada desde o ano de 

2006, onde são comparados os montantes totais de despesas discricionárias alocados à MB na 

lei orçamentária anual e os efetivos limites de movimentação e empenho concedidos por meio 

do decreto de programação orçamentária e financeira. A distância vertical entre as curvas 

corresponde ao volume de recursos contingenciados ao longo dos anos. 

 

 

Figura 11 - Evolução do contingenciamento da MB em R$ milhões (2006-2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda que possa haver liberação posterior, o represamento de créditos contingenciados 

tende a prejudicar a condução das metas, uma vez que distorce o fluxo de liberação de recursos 

para honrar compromissos firmados. Outro efeito advindo da liberação tardia de dotações 

contingenciadas consiste na possibilidade de incremento nos Restos a Pagar, uma vez que os 

processos de aquisição demandam prazos que podem não ser cumpridos diante de atrasos na 

liberação de créditos.  

A administração do caixa financeiro do tesouro federal também pode impactar nos 

efeitos da gestão orçamentária voltada a resultados. O cenário exposto agravou-se a partir do 
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ano de 2015, por força da acentuada crise fiscal enfrentada pelo país. Diante do acentuado recuo 

na arrecadação de receitas, o governo federal promoveu forte redução nos limites de pagamento 

alocados à Força, demandando a postergação da quitação de débitos junto a fornecedores, 

forçando a inscrição de empenhos em RP. 

Giacomoni (2012) aponta que a lei 4.320/64, ao estabelecer o instrumento de Restos a 

Pagar, fomenta o descompasso entre a execução orçamentária e a financeira, uma vez que a 

despesa é gravada em um exercício, mas seus efeitos financeiros são sentidos no período 

subsequente. Eleva-se, portanto, a pressão sobre o caixa, que passa a comportar despesas atuais, 

bem como oriundas de exercícios anteriores, forçando, portanto, a administração de orçamentos 

paralelos.  

Durante o exercício de 2015, diante das restrições impostas pelo governo federal para a 

concessão de repasses de recursos financeiros, a MB instrumentalizou um mecanismo 

alternativo de atribuição de prioridades. O Boletim de Ordens e Notícias (BONO) nº 536/2015 

instituiu a Planilha de Pagamentos Prioritários. O documento em tela possibilitava às UG a 

apresentação de suas necessidades de recursos financeiros para pagamento de faturas 

empenhadas e liquidadas. 

A partir dos dados apresentados pelas UG, a DFM empreendia uma análise de 

prioridades para a concessão de sub-repasses. Tratava-se, portanto, de um mecanismo 

alternativo de priorização para liberação de recursos financeiros. Embora a planilha tenha sido 

descontinuada, tendo sido substituída por um módulo de controle financeiro no SIPLAD, esse 

controle de prioridades na saída do caixa ainda pode se fazer necessário e é concorrente com o 

planejamento orçamentário da Força, que deveria pautar suas metas e resultados desejados. 

Diante do exposto, o administrador público acaba por gerenciar o conflito entre despesas 

consumadas de exercícios passados, cujo fato gerador pode ter se alterado ao longo do tempo, 

não mais refletindo uma prioridade na alocação de recursos e demandas correntes. Tal fato 

reduz a capacidade discricionária dos gestores, prejudicando a qualidade da gestão e reduzindo, 

sobremaneira, a possibilidade de responsabilização por maus resultados.  
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7 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO 

 

 

O Sistema do Plano Diretor constituiu-se em um instrumento pioneiro de gestão, 

conferindo estabilidade aos processos de planejamento e execução orçamentária da MB ao 

longo de mais de 50 anos. Entretanto, apesar da constatação de que o SPD já emprega alguns 

mecanismos de fomento à gestão por resultados, o exame dos seus conceitos e procedimentos, 

à luz das práticas e métodos inerentes ao orçamento por resultados evidencia algumas 

possibilidades de aprimoramento. 

Conforme demonstram as evidências coletadas ao longo do estudo, a própria dinâmica 

orçamentária do governo federal também possui relevante influência no nível de orientação do 

SPD a resultados. A partir das considerações apresentadas por ocasião da análise crítica dos 

processos do SPD, foram formuladas as propostas de aprimoramento a seguir expostas, 

conferindo à pesquisa um viés de teoria aplicada. O Apêndice H apresenta um quadro sintético 

das oportunidades de aprimoramento frente às observações coletadas na pesquisa. 

 

 

7.1 CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

 

 

a) Fomento à cultura de gestão orientada à resultados 

 A emissão de diretrizes de alto nível incentivando o enfoque em resultados tem se 

mostrado bem-sucedida na MB. Em uma instituição fortemente hierarquizada, a internalização 

de conceitos e procedimentos pela Alta Administração e o emprego de incentivos “top-down” 

tais como a publicação das Diretrizes de Planejamento Naval (DIPNAV), das Orientações do 

Comandante da Marinha (ORCOM) e das Orientações Setoriais (ORISET) constituem 

poderosas ferramentas de modelagem de condutas e procedimentos. 

Deste modo, sugere-se a manutenção, na pauta desses documentos, de orientações que 

visem ao incremento da gestão por resultados, de modo que sejam mantidos os esforços para 

conferir maior racionalidade aos processos de planejamento e alocação de recursos, bem como 

empreender controles e mecanismos de avaliação orientados a resultados. 
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b) Preparo técnico do pessoal envolvido com os processos orçamentários 

 Conforme exposto no capítulo anterior, observa-se que em muitas Unidades Gestoras 

há carência de qualificação dos militares e servidores civis envolvidos com as atividades de 

planejamento, execução e controle orçamentário em avaliação de programas e orientação a 

resultados.  

Nesse âmbito, convém salientar que há oferta, pelo Centro de Instrução Almirante 

Newton Braga (CIANB), de cursos expeditos de gestão de projetos, qualidade em gestão e 

planejamento estratégico, dentre outros correlatos. Os cursos são oferecidos nas modalidades 

presencial e à distância.  

Assim, com vistas a incrementar o incentivo pela participação desses militares nos 

cursos em tela, sugere-se a atualização, pelo EMA, das listas de Inspeção Administrativo-

Militar (IAM)37, inserindo, como requisito de qualificação, a existência de um quantitativo 

mínimo, dentre os militares e servidores civis envolvidos com planejamento e gestão 

orçamentária das UG, de pessoas qualificadas nesses cursos. 

 

 

7.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 

a) Desenvolvimento de indicadores de impacto da execução das metas 

Diante da preponderância, no SPD, de ferramentas de mensuração financeira e de 

produtos das metas, propõe-se o desenvolvimento de indicadores de impactos. A aferição de 

resultados (outcomes), além de possibilitar à MB o melhor cumprimento de suas tarefas, fornece 

importantes insumos para a negociação de dotações com o governo federal, pois permite a 

melhor comunicação com o meio externo sobre as externalidades positivas geradas pela Força, 

o que também contribui para a boa imagem da instituição junto à sociedade. 

Para tal, sugere-se a revisão do banco de metas do SPD, com vistas a identificar e 

introduzir indicadores de impacto, bem como unidades de medida e critérios de medição, em 

complemento aos índices financeiros e de produto existentes. Salienta-se a importância da 

participação, nesse processo, das Diretorias Especializadas, bem como de órgãos técnicos e 

                                                           
37 A IAM consiste em inspeção realizada pelo Comando Imediatamente Superior (ComImSup), ou por quem este 

determinar, periodicamente, nas Organizações subordinadas, com os propósitos de: avaliar a eficiência, a eficácia 

e a efetividade das ações organizacionais, pontuando-as; verificar, in loco, os problemas mais significativos 

enfrentados e orientar as suas soluções; e verificar os aspectos de apresentação geral do pessoal e do material. 

(BRASIL, 2009b). 
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gerenciais correlacionados com as metas analisadas, com vistas à produção de índices 

adequados. 

Diante da natureza de algumas metas, tais como aquelas eminentemente administrativas, 

infere-se que haverá casos onde não será possível definir este tipo de indicador. Entretanto, faz-

se necessária a reflexão e a obtenção de progressos nesse sentido, ainda que, inicialmente, em 

um grupo reduzido de metas. 

 

b) Reestruturação do módulo monitoramento de AI 

 Diante da complexidade das informações sobre desempenho físico e financeiro 

disponibilizadas aos decisores, na forma de textos ou planilhas de difícil compreensão e ao 

baixo nível de apresentação de dados gerenciais, sugere-se a realização de modificações no 

módulo monitoramento de AI do SIPLAD. 

 Nesse contexto, propõe-se que o módulo seja estruturado por meio de perguntas sobre 

o andamento físico e financeiro das metas, bem como eventuais impactos produzidos, 

devidamente acompanhadas de campos textuais, para inserção de comentários adicionais e 

justificativas em caso de desempenho insatisfatório. A medida em tela visa a prover um mínimo 

de padronização às informações inseridas, o que não é possível no modelo atual, de livre 

inserção de textos corridos e de preenchimento de planilhas. A estruturação das informações 

permite, ainda, a categorização de respostas para realização de análises mais complexas. 

Não obstante, observa-se que no modelo atual, as informações de monitoramento devem 

ser apresentadas em nível máximo de detalhamento. Assim, para cada meta selecionada para 

monitoramento pela Alta Administração Naval, as  Unidades Gestoras devem prestar 

informações sobre cada submeta e fase que a compõe, tornando o processo lento e repetitivo.  

Deste modo, sugere-se a flexibilização dessa regra de negócio, de forma que seja 

possível a apresentação de dados sobre desempenho físico e financeiro consolidados por meta, 

havendo maior detalhamento (submeta e fase) apenas nos casos julgados como necessários. Tal 

medida visa a conferir celeridade e simplificação administrativa ao processo de monitoramento. 

 

c) Desenvolvimento de painéis de monitoramento de metas 

 Adicionalmente às medidas abordadas no inciso anterior, propõe-se o desenvolvimento 

de painéis de monitoramento das metas do SPD. Essas ferramentas deverão funcionar como 

interface de apresentação de dados sobre o monitoramento de AI, contendo informações de fácil 

entendimento sobre o andamento físico e financeiro das metas do SPD e eventuais impactos 
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decorrentes de sua execução, com especial enfoque nos projetos, demonstrando, de forma 

gráfica, com fácil entendimento, os níveis de progresso das metas em análise.  

Como benchmarking, sugere-se a utilização, como modelo de partida, do painel de 

monitoramento do governo federal para o programa AVANÇAR, ilustrado na figura 12. 

 

Figura 12 - Tela de monitoramento de projetos do programa AVANÇAR 

Fonte: (BRASIL, 2018l) 

 

O emprego de painéis que apresentem, de forma simples e gráfica as informações sobre 

desempenho das metas do SPD tem por objetivo viabilizar a utilização dessas informações nos 

fóruns decisórios de alto nível da MB como o COFAMAR. Tal medida permite, ainda, que os 

dados sobre desempenho inseridos pelas UG sejam debatidos e avaliados fora do âmbito do 

respectivo Setor, conferindo maior credibilidade e transparência ao processo avaliativo. 

 

d) Estabelecimento de indicadores padronizados para gastos com funcionamento e 

manutenção e construção de painéis de monitoramento dessas despesas 

A proposta em lide contempla o desenvolvimento de indicadores de desempenho 

padronizados, para a formulação de parâmetros de comparação e de aferição da eficiência nos 

gastos com funcionamento e manutenção. Nesse escopo, ressalta-se a importância do SIPLAD, 

bem como sua integração com outros sistemas corporativos da MB e do governo federal, como 

o Sistema de Informações de Custos, na captação de dados e gestão dos indicadores. 
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Com vistas ao emprego de uma linguagem comum aos demais órgãos da administração 

pública federal, sugere-se a utilização, como benchmarking inicial, dos indicadores oriundos do 

Projeto Esplanada Sustentável, estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, contidos na Instrução Normativa nº 10/2012 daquele Órgão, alguns 

dos quais seguem, à guisa de exemplo: 

- água e esgoto: consumo (m3) / número de pessoas; 

- energia elétrica: consumo (Kwh) / área construída (m2); 

- telefonia: valor da fatura (R$) / número de linhas; 

- vigilância: valor total do contrato (R$) / número de postos; e 

- limpeza e conservação: valor do contrato (R$) / área trabalhada m2. 

Convém ressaltar que listagem acima transcrita é exemplificativa e pode ser ampliada, 

conforme as demandas administrativas da MB.  Entretanto, salienta-se que, com vistas a 

permitir a correta aferição dos dados e permitir a comparabilidade entre as Organizações 

Militares, é recomendável o estabelecimento de um rol taxativo de gastos passíveis de 

enquadramento nas despesas de funcionamento e de manutenção.   

Após o estabelecimento das ferramentas necessárias à captação de dados e formulação 

de indicadores, sugere-se a implementação de painéis de monitoramento de gastos de 

funcionamento e manutenção. Os painéis devem permitir a visualização consolidada dos gastos 

vegetativos da MB, segregados por tipo de despesa, bem como a individualização dos 

dispêndios das Organizações Militares, para fins de comparação.  

A ideia contida na proposta consiste no oferecimento de ferramenta de fácil 

visualização, que permita a realização de comparações e análises gerenciais. Deste modo, os 

painéis deverão possibilitar a visualização dos indicadores de consumo, identificação de custos 

médios regionalizados, bem como apresentação de gráficos que permitam o acompanhamento 

da evolução sazonal das despesas, tais como consumo de energia elétrica e água em meses mais 

quentes. 

 O bom gerenciamento de despesas administrativas requer a quantificação de dados. As 

medidas apresentadas permitem a aferição de resultados, seja na forma de economia ou de 

incremento de eficiência, liberando recursos para o atendimento de outras demandas da Força 

Naval. 
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7.3 SISTEMAS DE CUSTEIO 

 

 

a) Correlação entre as metas do SPD e os objetos de custo do SIC 

 Com vistas a sistematizar o relacionamento entre a apuração dos custos das atividades 

da MB e seus processos de planejamento e execução orçamentária, sugere-se a criação de uma 

tabela de relacionamentos que vincule as metas do SPD com os objetos de custo cadastrados 

no Sistema de Informações de Custos. 

Nesse contexto, os relatórios de dispêndios por objeto de custo podem ser utilizados 

como insumo ao processo de planejamento orçamentário da MB, constituindo-se, desta 

maneira, como mais uma ferramenta para apoio à tomada de decisão sobre alocação de recursos. 

Por meio da aferição de custos, é possível, por exemplo, estimar necessidades de recursos das 

metas em períodos subsequentes, bem como avaliar a eficiência de sua execução, comparando 

os custos incorridos com os resultados obtidos. 

Ressalta-se que a proposta em tela deve ser precedida por um conjunto de ações 

preparatórias. Primeiramente, devem ser envidados esforços para generalização do emprego do 

SIC nas Unidades Gestoras da MB. Nesse âmbito, ressalta-se que a DFM vem conduzindo um 

processo de criação e padronização dos objetos de custo junto aos Setores, de forma a viabilizar 

a coleta gerencial de informações sobre custo em toda a MB. 

Não obstante, devem ser desenvolvidas ferramentas de integração entre o SIPLAD e o 

SIC, de forma que seja possível o intercâmbio de dados entre os sistemas. A leitura, via SIC, 

dos custos incorridos para consecução de determinada meta, pode alimentar, automaticamente, 

os subsídios para solicitação de recursos para o ano subsequente ou, ainda, o módulo 

monitoramento de AI, para comparação entre o progresso físico da meta e/ou impactos 

decorrentes e os dispêndios efetuados, gerando indicações de eficiência nos gastos.  

 

 

7.4 PROCESSO DECISÓRIO SOBRE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

 

a) Correlação entre as metas do SPD e o PEM 

 Com vistas a sistematizar o relacionamento entre os processos de planejamento 

estratégico e orçamentário da MB, sugere-se a formulação de uma matriz de relacionamentos, 
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a ser incorporada ao SIPLAD, que vincule as metas do SPD, materializadas em suas Ações 

Internas e as ações estratégicas do PEM. 

Essa proposta visa a aperfeiçoar o planejamento de metas da MB, possibilitando a 

obtenção de informações integradas entre estratégia e orçamento, tais como o montante de 

gastos efetuados pela MB que contribui para determinada ação estratégica ou o impacto 

orçamentário decorrente da priorização de determinado objetivo estratégico.  

O estabelecimento de vínculos sistêmicos entre as metas do SPD e as ações estratégicas 

do PEM permitirá, ainda, a adoção de novos parâmetros decisórios sobre alocação de recursos. 

Vislumbra-se, por exemplo, a possibilidade de criação de um modelo matemático que sugira, 

por meio de um algoritmo, a distribuição de dotações entre as metas utilizando como critério o 

grau de prioridade relativa entre as ações e objetivos estratégicos vinculados às mesmas. 

 

b) Categorização das metas da MB para aperfeiçoamento do processo alocativo 

 O estabelecimento de correlações entre as metas do SPD e as ações estratégicas do PEM 

é essencial ao aperfeiçoamento do processo alocativo. Entretanto, esse alinhamento não é 

passível de realização em todos os casos, uma vez que há dispêndios administrativos, bem como 

Ações Internas do tipo atividade e pequenos projetos que não possuem vinculação direta às 

estratégias da Força, embora sejam dotados de grande importância. 

Deste modo, à luz das informações apontadas por alguns dos entrevistados que 

trabalham nas Relatorias de PM, ODS e EMA foram identificados agrupamentos de metas que 

possuem natureza similar, o que permite a aplicação de metodologias comuns para decisões 

sobre alocação de recursos.  

A criação de agrupamentos de metas permite a flexibilização dos critérios de 

distribuição de dotações, empregando-se parâmetros adequados à natureza de cada conjunto. 

Assim, à semelhança do critério adotado pelo DoD, propõe-se a categorização do Plano de Ação 

nos agregadores a seguir apresentados, com vistas ao aperfeiçoamento do processo alocativo: 

- Obrigatórias: Metas destinadas ao cumprimento das obrigações legais e 

constitucionais da União, custeadas por ações orçamentárias obrigatórias. Enquadram-

se nesse grupo os dispêndios com pagamento de pessoal e benefícios assistenciais. 

- Programações Específicas:  Metas vinculadas a programas e projetos específicos, tais 

como o PAC/AVANÇAR, cujas dotações sejam objeto de segregação por parte do 

governo federal, separando-se das demais despesas discricionárias.  

- Projetos vinculados ao PEM: Metas do tipo projeto que estejam refletidas no 

Planejamento Estratégico da MB.  
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- Funcionamento e Manutenção (FC/MN): Agrupamento de despesas padronizadas, 

referentes à vida vegetativa das Unidades Gestoras. 

- Ações Setoriais: Grupo residual. Corresponde às Ações Internas do tipo atividade, bem 

como os pequenos projetos que não possuam caráter estratégico. 

 

Os dois primeiros agregadores se referem a despesas que são pactuadas com a equipe 

econômica do governo federal por meio de procedimentos e limites específicos. Nesses casos, 

há menor discricionariedade por parte da MB para a seleção de metas a serem contempladas ou 

para a realização de remanejamentos, diferentemente das despesas discricionárias, que 

correspondem aos três agrupamentos subsequentes. 

À título de ilustração, hoje, as dotações executadas pela MB vinculadas ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (Programa de Construção de Submarinos e Programa Nuclear), 

possuem tratamento diferenciado das despesas discricionárias, no que concerne ao 

estebelecimento de limites orçamentários e pactuação de metas, o que justifica a sua 

classificação em agregador próprio. Ressalta-se que o enquadramento proposto é flexível, 

podendo haver um rearranjo das metas, caso haja modificações futuras que o justifiquem.  

No que concerne às despesas discricionárias, a proposta em lide permitirá à MB uma 

prévia segregação de recursos conforme as prioridades da Força. Nessa arquitetura é possível, 

por exemplo, estabelecer um patamar mínimo de investimentos estratégicos, ou frear sua 

expansão, bem como controlar a ampliação dos gastos administrativos com funcionamento e 

manutenção.  

Hoje, à exceção das metas prioritárias, cujos montantes são diretamente 

individualizados pelo ODG, os limites são atribuídos aos Setores, que realizam redistribuições 

internas no âmbito dos Planos de Metas e Empreendimentos Modulares, sem que haja, portanto, 

uniformidade de critérios, ou uma visão integrada. É possível, por exemplo, que um Setor 

privilegie investimentos estratégicos, enquanto os demais estão focados em gastos operacionais 

ou administrativos. 

Na proposição em tela, caberia ao Estado Maior da Armada o estabelecimento de 

patamares individualizados a serem diretamente assignados aos gerentes das metas estratégicas 

da MB, afastando, portanto, o corte funcional e evidenciando a projetização de relevante parcela 

do orçamento da Força.  

Quantos aos gastos com funcionamento e manutenção, propõe-se que a sua gestão seja 

centralizada, havendo um único elemento organizacional responsável pelas descentralizações 
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de recursos às UG, tal como se observa no Exército e na Força Aérea.  Evita-se, assim, a 

pulverização de recursos em distintos planos de metas, permitindo a implementação de 

indicadores de desempenho padronizados, pactuações de metas de economia, avaliações de 

eficiência no gasto e, sobretudo comparabilidade entre as UG.  

No que concerne às despesas classificadas como Ações Setoriais, diante do seu caráter 

residual, bem como das peculiaridades atinentes a cada Setor, propõe-se que a redistribuição 

interna de limites orçamentários permaneça como atribuição do Órgão de Direção Setorial. 

 

c) Introdução de mecanismos de correlação entre os dispêndios realizados pelas UG 

e seus planejamentos estratégicos organizacionais 

 É desejável que o alinhamento entre os planejamentos estratégico e orçamentário da 

MB não se limite aos processos de alto nível, devendo, portanto, ser replicado no âmbito das 

Unidades Gestoras. Deste modo, sugere-se a disponibilização de um módulo no SIPLAD onde 

as UG possam registrar seus planejamentos estratégicos organizacionais, possibilitando o 

acompanhamento e a avaliação de seus objetivos estratégicos. 

A medida em tela permitiria a correlação entre as necessidades apresentadas por ocasião 

dos subsídios e os planejamentos estratégicos organizacionais. Os dados provenientes desse 

cruzamento constituir-se-ão em importantes insumos ao processo decisório sobre alocação de 

recursos, sobretudo em um cenário de restrições orçamentárias. 

Não obstante seu emprego na fase de levantamento de necessidades, vislumbra-se, 

ainda, a possibilidade de sistematização das informações contidas no Programa de Aplicação 

de Recursos (PAR)38 das Organizações Militares, para comparação com seus objetivos 

estratégicos. 

Deste modo, seria possível às UG efetuar o planejamento da aplicação dos recursos a 

ela consignados frente aos seus objetivos estratégicos previamente pactuados. As informações 

decorrentes desse cruzamento de dados poderiam, ainda, ser empregadas pelos órgãos 

superiores para avaliação da execução orçamentária das UG e verificação do alcance dos 

resultados pretendidos. 

 

 

                                                           
38 Documento elaborado ao início de cada ano pelas Unidades Gestoras. Nele, são programados os dispêndios dos 

recursos orçamentários e extraorçamentários disponibilizados. (BRASIL, 2014c). 



105  

7.5 GESTÃO DE DESEMPENHO E ACCOUNTABILITY 

 

 

a) Implementação de mecanismos de incentivo e responsabilização por performance 

Complementarmente ao aprimoramento dos mecanismos de monitoramento de 

desempenho, propõe-se a implementação de práticas que possibilitem o reconhecimento aos 

gestores que tenham apresentado melhor desempenho ao longo de um período previamente 

pactuado. 

A proposição apresentada visa a incentivar a busca por melhores resultados, provendo 

benefícios concretos, materializados na concessão de maiores dotações orçamentárias aos 

responsáveis pelas metas mais bem-sucedidas. Intenciona-se a criação de uma competição 

saudável, que venha a elevar o padrão médio de desempenho da instituição como um todo.  

Cumpre observar que o planejamento orçamentário da MB deve considerar outras 

variáveis de decisão que não sejam a performance dos gestores. Há fatores com elevado nível 

de criticidade que influenciam nas decisões orçamentárias, tais como: objetivos estratégicos da 

Força, surgimento inopinado de oportunidades de aquisição de tecnologias e/ou equipamentos 

militares de países estrangeiros, potenciais ameaças surgidas, dentre outras. 

Deste modo, a adoção de mecanismos de incentivo que venham a alterar os critérios de 

alocação de recursos, devem ser precedidos de minuciosa análise quanto à criticidade das metas 

consideradas.  Assim, propõe-se que a implementação seja iniciada em metas com menor grau 

de sensibilidade, como aquelas atinentes aos gastos vegetativos de funcionamento e 

manutenção. 

Nesse contexto, a proposta seria viabilizada por meio da segregação de parte da dotação 

orçamentária da Marinha em reserva específica, para fins de distribuição às UG com maior grau 

de sucesso no alcance de medidas de economia com gastos funcionamento e manutenção. As 

dotações suplementadas a título de premiação poderiam ser empregadas pela UG para 

complementar eventuais necessidades não atendidas ou para execução de metas não previstas 

em seu planejamento original. 

Para tal, seriam realizadas medições de economia real, por meio de comparações com 

períodos idênticos do ano anterior atualizados por índice oficial, com vistas a mitigar os efeitos 

da sazonalidade e da inflação, obedecendo-se a regras estabelecidas e divulgadas pelo Estado 

Maior da Armada. Deste modo, além de estabelecer um mecanismo de incentivo à melhor 

performance, traduzida em um uso mais eficiente e econômico de recursos, a proposição em 

tela visa a conferir maior nível adicional de flexibilidade no emprego de recursos pelas UG. 
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Conforme já observado, cumpre ressaltar que medidas comparativas desse tipo devem 

ser precedidas de uma padronização dos gastos enquadráveis na mesma classificação, para que 

haja critérios unificados por ocasião das comparações. Assim, no caso exposto, deve haver um 

rol taxativo de aquisições enquadráveis em cada uma das classificações sob análise. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

Conforme exposto ao longo deste relatório de pesquisa, a busca pelo estabelecimento 

de processos de planejamento e gestão orçamentária com foco em resultados mostra-se como 

uma tendência de difícil reversão, diante do crescente controle social e da busca por serviços 

públicos de qualidade a um custo aceitável ao contribuinte. Nesse cenário, as organizações são 

instadas a rever constantemente seus procedimentos e propor ajustes quando necessário. 

A dinâmica orçamentária federal exerce importante papel nesse processo, constituindo 

fator exógeno sobre o qual há reduzida margem para influência. Como exemplo desses impactos 

podem ser citados: o elevado montante de despesas obrigatórias, com especial foco nos gastos 

com pessoal, os contingenciamentos e a aplicação vinculada de dotações orçamentárias. 

Conforme aponta Rezende (2013, p.56), parcela significativa das decisões que possuem 

impacto sobre os gastos públicos são tomadas à margem do processo orçamentário: 

 

 

O debate recente sobre o crescimento das despesas e a ineficiência da gestão pública 

ignora a importância da destruição do processo orçamentário para esse resultado. 

Discute-se a necessidade de limitar a expansão da despesa e melhorar sua qualidade 

para conter o crescimento do Estado, sem atentar para o papel que o orçamento 

público exerce nas modernas democracias no que diz respeito a esses objetivos. 

Ignorar que as decisões que condicionam o comportamento do gasto público são 

tomadas à margem do espaço orçamentário torna inócuas as demandas para conter o 

crescimento dos gastos mediante a imposição de limites legais. 

 

 

Além das análises e proposições formuladas neste relatório, foi possível identificar 

estruturas e processos gerenciais conduzidos no âmbito da MB com elevado potencial de 

impacto orçamentário e propor aprimoramentos complementares, com vistas a otimizar a 

alocação de recursos e promover o maior foco em resultados, buscando mitigar eventuais efeitos 

negativos advindos da dinâmica orçamentária federal.  

Salienta-se que este trabalho de análise de processos de gestão, embora de crucial 

importância para a racionalização dos gastos realizados pela MB, não faz parte do escopo desta 

pesquisa, focada em conceitos e procedimentos orçamentários. Diante desta limitação, foram 

identificadas oportunidades de realização dos estudos complementares a seguir apresentados. 

Embora a listagem proposta não seja exaustiva, os temas apresentados contribuirão para a 

melhor gestão dos recursos públicos disponibilizados à MB, com foco em resultados: 
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a) Aprimoramentos nos processos de gestão de pessoal.  

Diante da expressividade dos gastos decorrentes da folha de pagamento e benefícios 

assistenciais, propõe-se a realização de estudos multidisciplinares, com vistas à proposição de 

medidas gerenciais que fomentem a racionalização desses dispêndios, tais como: 

redimensionamento de efetivos, redesenho de políticas de movimentação de pessoal pelo 

território nacional, dentre outras.  

  

b) Reestruturação dos processos de aquisição da Força 

Um eventual redesenho dos processos de aquisição conduzidos no âmbito da MB pode 

ter relevante impacto nos dispêndios realizados pela instituição, em especial no que concerne 

às dotações discricionárias, bem como aquelas vinculadas ao Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC/AVANÇAR). A centralização, por exemplo, pode gerar economias de 

escala, permitindo o alcance de maiores níveis de eficiência no gasto e minimizando os efeitos 

de um potencial contingenciamento aplicado à MB.  

Deste modo, sugere-se a realização de estudos sobre eventuais impactos orçamentários 

decorrentes de uma eventual reestruturação nos processos de aquisição da Força, no que 

concerne a distribuição de responsabilidades, nível de centralização, prazos, questões jurídicas, 

formalismos burocráticos, dentre outros fatores.  

 

c) Desenvolvimento de ferramentas de integração orçamentária com as demais 

Forças Armadas 

Embora a institucionalização das relações civis-militares no Brasil ainda se encontre em 

maturação, a criação do Ministério da Defesa, em 1999, marcou o estabelecimento de uma 

política civil de Defesa no país. Ao promover a coordenação de esforços entre as Forças 

Armadas, houve uma uniformização dos canais de interlocução, possibilitando o trato dos 

assuntos com base em valores e interesses comuns. (WINAND e SAINT-PIERRE, 2010). 

Os novos rumos do Setor de Defesa envolvem programas e operações que demandam a 

participação conjunta das Forças. Assim, propõe-se a realização de estudos complementares 

sobre a viabilidade de implementação de mecanismos de integração orçamentária, com vistas 

ao estabelecimento de planejamentos orçamentários focados em programas e projetos de Defesa 

conjuntos, tal como se observa no DoD, gerando economias de escala e maior foco em 

resultados e na geração de externalidades positivas à sociedade.  
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APÊNDICE A – ROTEIROS DE ENTREVISTA EMPREGADOS NA PESQUISA  

 

ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

1 – Observam-se incentivos na MB para adoção do orçamento por resultados? Há suficiente 

estabilidade organizacional e apoio à sua adoção? 

 

2 – Vislumbra-se alguma barreira cultural nesse sentido? 

 

3 – O SPD dispõe de indicadores que permitam o monitoramento de execução física e/ou 

financeira das metas?  

 

4 – Caso sim, os resultados desses indicadores são considerados nos processos de priorização 

de necessidades e alocação de recursos? 

 

5 – Os indicadores do SIPLAD possuem boa qualidade? Transparência ? Credibilidade? 

 

6 – Há padrões para comparação ? 

 

7 – O EMA exerce controle e avaliação orientada a resultados ? 

 

8 – As UG são recompensadas/punidas por desempenho?  

 

9 – Os gestores contam com flexibilidade e autonomia na utilização dos rescursos? Há 

concessão de flexibilidade e autonomia às unidades com melhor desempenho? 

 

10 – As decisões sobre alocação de recursos consideram o planejamento estratégico da 

Marinha? 

  

11 – Alguma informação de custo é utilizada na alocação de recursos? 

  

12 – O sr vislumbra alguma possibilidade de melhoria nos processos do Sistema do Plano 

Diretor, de modo a possibilidar o incremento da gestão por resultados?  
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ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SETORIAL 

 

1 – Dentre os grandes grupos de despesas administrados pelo ODS, qual é o critério principal 

de alocação de recursos? 

 

2 – São usados indicadores de desempenho na alocação de recursos ou monitoramento?  

  

3 – São empregados indicadores de execução física? 

  

4 – Nas decisões sobre recursos são considerados dados do PEM ou do PDS dos Setores 

 

5 – O sr vislumbra alguma possibilidade de melhoria nos processos do Sistema do Plano 

Diretor, de modo a possibilidar o incremento da gestão por resultados?  

 

 

RELATORES DE PLANOS DE METAS 

 

1 – O pessoal da Relatoria possui conhecimento/ preparo técnico para avaliação de resultados 

e de programas? 

 

2 – O SPD dispõe de indicadores que permitam o monitoramento de execução física e/ou 

financeira das metas?  

 

3 – Caso sim, os resultados desses indicadores são considerados nos processos de priorização 

de necessidades e alocação de recursos?  

 

4 – Os indicadores do SIPLAD possuem boa qualidade? Transparência ? Credibilidade? 

 

5 – Há padrões para comparação ? 

 

6 – A relatoria exerce controle e avaliação orientada a resultados ? 

 

7 – As UG são recompensadas/punidas por desempenho?  
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8 – Os gestores contam com flexibilidade e autonomia na utilização dos rescursos? Há 

concessão de flexibilidade e autonomia às unidades com melhor desempenho? 

 

9 – As decisões sobre alocação de recursos consideram o planejamento estratégico da Marinha? 

 

10 – As decisões consideram o PDS do Setor ao qual se subordina a relatoria? 

 

11 – Alguma informação de custo é utilizada na alocação de recursos? 

  

12 – O sr vislumbra alguma possibilidade de melhoria nos processos do Sistema do Plano 

Diretor, de modo a possibilidar o incremento da gestão por resultados?  

 

  

RELATORIA DO PLANO DE METAS “ZULU” – ADMINISTRAÇÃO  

 

1 – Dentre os três grandes grupos administrados pela Relatoria, quais sejam, manutenção e 

funcionamento; diárias e passagem e outros, qual é o critério principal de alocação de recursos? 

 

2 – São usados indicadores de desempenho na alocação de recursos ou monitoramento?  

  

3 – São empregados indicadores de execução física? 

  

4 – A partir das respostas aos indicadores financeiros, há alguma consequência às UG, seja no 

sentido de recompensa ou punição, de acordo com o desempenho? 

  

5 – Ns decisões sobre recursos são considerados dados do PEM ou do PDS dos Setores 

  

6 – São usadas informações de custos nas alocações de recursos? 

 

7 – O sr vislumbra alguma possibilidade de melhoria nos processos do Sistema do Plano 

Diretor, de modo a possibilidar o incremento da gestão por resultados?  
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DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA MARINHA 

 

1 – O pessoal possui preparo técnico para avaliação de resultados e de programas? 

 

2 – O sr(a) pecebe algum incentivo institucionalizado na MB em prol da gestão por resultados? 

  

3 – O sr(a)  identifica barreiras culturais à introdução do orçamento por resultados? 

  

4 – Há algum relacionamento sistematizado entre o Planejamento Estratégico da Marinha e o 

Sistema do Plano Diretor? 

  

5 – Qual é sua visão sobre o que o SIPLAD oferece em termos de indicadores de desempenho? 

Há índices padrão a serem perseguidos pelas organizações militares? 

 

7 – Descreva o funcionamento do módulo monitoramento de AI. O sr (a) visualiza algum tipo 

de fragilidade no módulo? 

   

9 – O sr(a) visualiza a realização de algum tipo de controle, monitoramento e/ou gestão por 

parte do ODG que seja voltado a resultados? 

  

10 – São observadas recompensas e/ou incentivos baseados em resultados no âmbito do SPD? 

   

12 – Descreva o processo de montagem da proposta orçamentária da Marinha e inserção de 

dados no SIOP. 

  

13 – Os referenciais monetários divulgados pela SOF podem, de alguma forma condicionar as 

decisões sobre alocação de recursos da MB? 

 

 

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA 

 

1 – Descreva, brevemente, o emprego do SIC e seu processo de implementação na MB. 

 

2 – Há vinculação entre os objetos de custo do SIC e as metas do SPD? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS APLICADOS ÀS UNIDADES GESTORAS  

 

1 – Os objetivos delineados no Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) de sua OM 

orientam a elaboração dos subsídios durante a fase de revisão dos Planos de Metas? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

2 – A aplicação dos recursos disponibilizados à sua UG é realizada em conformidade com o 

planejamento realizado no ano anterior? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

3 – Há indicadores, no SIPLAD, que permitam o monitoramento de EXECUÇÃO FÍSICA das 

metas executadas pela UG? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

4 – Os indicadores de EXECUÇÃO FÍSICA existentes se mostram adequados para a 

mensuração dos objetivos e metas alcançados? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 
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5 – Os resultados desses indicadores são considerados nos processos de consolidação de 

necessidades, nos subsídios? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

6 – Há indicadores, no SIPLAD, que permitam o monitoramento de EXECUÇÃO 

FINANCEIRA das metas da UG? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

7 – Os indicadores de EXECUÇÃO FINANCEIRA existentes se mostram adequados para a 

mensuração dos objetivos e metas alcançados? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

8 – Os resultados desses indicadores são considerados nos processos de consolidação de 

necessidades, nos subsídios? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 
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9 – Sua OM promove o acompanhamento dos indicadores de EXECUÇÃO FÍSICA das metas 

nas reuniões mensais do Conselho de Gestão? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

10 – Sua OM promove o acompanhamento dos indicadores de EXECUÇÃO FINANCEIRA 

das metas nas reuniões mensais do Conselho de Gestão? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

11 – Há mecanismos de incentivo organizacionais que recompensem o bom desempenho das 

METAS FÍSICAS ou estabeçam sanções para o mau desempenho? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

12 – Há mecanismos de incentivo organizacionais que recompensem o bom desempenho das 

METAS FINANCEIRAS ou estabelaçam sanções para o mau desempenho? 

( ) Plenamente 

( ) Na maior parte dos casos 

( ) Às vezes sim, às vezes não 

( ) Em poucos casos 

( ) Jamais 

 

13 – O sr(a) vislumbra alguma possibilidade de melhoria nos processos do Sistema do Plano 

Diretor, de modo a possibilidar o incremento da gestão por resultados? Descreva. 
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 APÊNDICE C – PLANOS DE METAS 

 

Fonte: (BRASIL, 2014b) 

  

PLANO DE 

METAS 
TÍTULO RELATOR 

ALFA Renovação e Ampliação dos Meios 

Flutuantes 

Diretor de Engenharia Naval 

BRAVO Renovação e Ampliação dos Meios Aéreos Diretor de Aeronáutica da Marinha 

CHARLIE Renovação e Ampliação dos Meios de 

Fuzileiros Navais 

Comandante do Material de Fuzileiros 

Navais 

DELTA Pessoal Militar Diretor do Pessoal Militar da Marinha 

ECHO Bases Navais e Aéreas Diretor de Obras Civis da Marinha 

FOXTROT Sistemas de Armas e Sensores Diretor do Sistema de Armas da Marinha 

HOTEL Saúde Diretor de Saúde da Marinha 

INDIA Ensino Diretor de Ensino da Marinha 

JULIET Serviços de Hidrografia e Pesquisas 

Oceânicas 

Diretor de Hidrografia e Navegação 

LIMA Serviços de Portos e Costas Diretor de Portos e Costas 

NOVEMBER Serviço Social Diretor de Assistência Social da Marinha 

OSCAR Serviço de Relações Públicas Diretor do Centro de Comunicação Social da 

Marinha 

PAPA Abastecimento Diretor de Abastecimento da Marinha 

QUEBEC Pessoal Civil Diretor do Pessoal Civil da Marinha 

TANGO Telecomunicações Diretor de Comunicações e Tecnologia da 

Informação da Marinha 

VICTOR Ciência, Tecnologia e Inovação Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear 

e Tecnológico da Marinha 

UNIFORM Sistemas Nucleares Coordenador do Programa de 

Reaparelhamento da Marinha 

WHISKEY Recursos do Mar e Atividades Antárticas Secretário da Comissão Interministerial  

para os Recursos do Mar 

XRAY Manutenção e Operação de Forças e Distritos 

Navais 

Subchefe de Apoio Logístico do Comando 

de Operações Navais 

ZULU Administração Diretor de Gestão Orçamentária da Marinha 
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APÊNDICE D - CODIFICAÇÃO DETALHADA DOS PLANOS DE METAS 

 

 
 

• PM → Indica o Plano de Metas ao qual pertence o recurso.  Nos casos em que a AI se 

referir a um EM  será usada a letra “M”. Quando se tratar de AI pertencente a Reservas 

do Plano Diretor ou indicações de créditos às Organizações Militares Prestadoras de 

Serviços, será usada a letra “R”. 

• MMM → Codificação alfanumérica que indica a meta a ser acompanhada.  

• SS → Indica a submeta, ou seja, o detalhamento da meta, definido pelo seu 

relator/GEM/GMP. 

• F → Indica a fase, ou seja, o detalhamento gerencial da submeta, a ser definido pelo 

Relator/GEM/GMP, com vistas a aprimorar o acompanhamento da meta.  

 

Os dígitos finais dos PI permitem a visualização da dotação orçamentária, estabelecida 

em Lei (Ação Orçamentária), e seu detalhamento gerencial (Plano Orçamentário), no próprio 

PI, evidenciando os atributos da dotação disponibilizada para execução. Tal estruturação visa a 

possibilitar a avaliação, pelos agentes responsáveis das UG, sobre a compatibilidade entre os 

atributos da dotação disponibilizada (AO/PO) e a natureza dos dispêndios a serem executados.  

Nesse contexto, convém esclarecer que, por estarem vinculadas às metas da MB, as AI 

são associadas, para efeito de programação orçamentária, a apenas um par AO/PO compatível 

com sua finalidade, que deve municiá-las ao longo do exercício subsequente. Entretanto, por 

ocasião do período de execução orçamentária poderá, excepcionalmente, receber créditos 
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provenientes de outro par de AO/PO. Nesses casos, o novo par deverá ser aderente à finalidade 

básica dessa AI. São a seguir descritas as funções dos dígitos restantes do PI: 

 

• Dígito-Reserva → Visa a absorver eventuais alterações futuras no SPOF, eliminando a 

necessidade de nova mudança no SPD. É empregada, hoje, para sinalizar aos agentes 

responsáveis das UG sobre a aderência entre o par AO/PO da dotação e a Ação Interna 

utilizada no provisionamento. Nos casos em que uma AI recebe recursos originários do 

par AO/PO especificado no planejamento, esse dígito recebe o valor “0”. Nos casos em 

que for provisionado par AO/PO que não seja aquele especificado no planejamento, 

recebe o dígito “Z”. 

• Dotação → Possibilita o conhecimento de características específicas da dotação 

provisionada, permitindo classificá-la, por exemplo, dentre: despesas obrigatórias, 

despesas discricionárias, destaques de crédito, Emendas Parlamentares Individuais e 

créditos vinculados ao programa AVANÇAR.  

• Bigrama → Codificação que permite conhecer, por meio do emprego de tabelas de 

relacionamento, a Dotação Orçamentária (AOxPO) correspondente à célula de crédito 

provisionada. 
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APÊNDICE E – RESPONSABILIDADES NA ESTRUTURA FUNCIONAL DO SPD 

 

• Direção-Geral:  Exercida pelo Comandante da Marinha (CM) e, por delegação deste, pelo 

Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), na condição de Órgão de Direção Geral (ODG). 

 

• Assessoria-Geral: Tratam-se de dois conselhos consultivos, de caráter permanente, os quais 

constituem Órgãos de Assessoria Direta e Imediata: 

 I) Conselho do Plano Diretor (COPLAN) -  Órgão consultivo que tem o propósito de 

assessorar o CM no trato dos assuntos relacionados com o Ciclo de Planejamento do SPD. Em 

suas reuniões, o COPLAN compatibiliza as necessidades apresentadas pelos Setores com os 

recursos disponibilizados à Força, sob a ótica das prioridades estabelecidas para a MB, com o 

objetivo de montar o Plano de Ação (PA), para o exercício subsequente.  

 

II) Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha (COFAMAR) - Tem como 

propósito assessorar o CM nos assuntos administrativo-financeiros, exercendo o mais elevado 

nível de controle da execução do PA, estando presente no mais alto nível de controle interno da 

Administração Naval. 

 

Ambos os conselhos são formados pelo mais alto nível da administração naval, sendo 

compostos pelos titulares dos Órgãos de Direção Setorial39. O COPLAN é presidido pelo Chefe 

do Estado Maior da Armada (CEMA), ao passo que o COFAMAR é presidido pelo Comandante 

da Marinha, sendo o CEMA, nesse caso, um membro do conselho. 

 

• Direção-Setorial:  Exercida pelos titulares dos Órgãos de Direção Setorial (ODS). 

Responsáveis por coordenar e supervisionar as atividades do respectivo Setor relacionadas 

ao PD.  

 

                                                           
39 Órgãos responsáveis pela direção das atividades setoriais da MB, chefiadas por Almirantes de Esquadra. Pela 

estrutura organizacional vigente, são ODS: o Comando de Operações Navais, o Comando Geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais, a Diretoria-Geral do Material da Marinha, a Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, a Diretoria-

Geral de Navegação, a Secretaria-Geral da Marinha e a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e 

Tecnológico da Marinha. Os Relatores de PM/GEM/GMS se subordinam ao ODS na estrutura do SPD. Ver < 

https://www.marinha.mil.br/content/estrutura-organizacional >. Acesso em 01/07/2018. 
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• Secretaria-Executiva:  Exercida pelo Secretário-Geral da Marinha. Presta assessoria técnica 

do ODG na condução de assuntos orçamentários e financeiros, como por exemplo, a edição 

de normas e a coordenação de contatos com o Ministério da Defesa, a equipe econômica do 

governo federal ou outros órgãos externos. 

 

• Direção-Executiva: Exercida pelos titulares das Diretorias Especializadas (DE), ou de Órgãos 

equivalentes, na função de Relatores de Planos de Metas (PM). Cabe a eles orientar, 

coordenar e controlar as atividades do PD relacionadas com o seu respectivo PM. 

 

• Gerência de Empreendimento Modular (GEM): Desempenhada pelo gerente designado como 

titular de um Empreendimento Modular (EM). O GEM é responsável pelo cumprimento da 

meta componente de um EM, possuindo, desta forma, responsabilidade sobre o 

planejamento, a execução e o controle dos recursos alocados ao seu respectivo EM.  

 

• Gerente de Metas Prioritárias (GMP):  Desempenhada por gerente executivo designado pelo 

ODG após sugestão do ODS, responsável pelo planejamento, execução, monitoramento e 

controle da meta prioritária correspondente. 

 

• Direção-Executiva Adjunta - Exercida pelos Comandantes dos Distritos Navais, 

Comandante-em-Chefe da Esquadra e Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, na 

função de Relatores Adjuntos de PM.  

 

Os Relatores Adjuntos foram concebidos como agregadores de informações de 

organizações subordinadas, face à pulverização de OM subordinadas. Assim, os Comandos dos 

Distritos Navais concentram, por região, informações referentes às OM localizadas fora da área 

do Rio de Janeiro. O Comando-em-Chefe da Esquadra (COMEMCH) e o Comando da Força de 

Fuzileiros da Esquadra (COMFFE), por sua vez, embora localizados no Rio de Janeiro, 

concentram as informações referentes às suas diversas organizações subordinadas. 

Deste modo, cabe aos Relatores Adjuntos orientar, coordenar e controlar as atividades 

do PD relacionadas com suas OM subordinadas, estabelecendo a comunicação entre essas e os 

diversos Relatores de PM.  

 

• Gestoria-Executiva: Exercida pelas OM que venham a desempenhar as funções de Unidade 

Gestora Responsável (UGR) pelas Ações Internas. 
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APÊNDICE F – ORGANOGRAMA SIMPLIFICADO DA MB

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Organograma completo encontra-se em < https://www.marinha.mil.br/estrutura-organizacional>. Acesso em 08/12/2018 
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APÊNDICE G - INTERFACES DO MÓDULO MONITORAMENTO DE AI 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da interface do SIPLAD2. 
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APÊNDICE H - QUADRO SÍNTESE DE OBSERVAÇÕES X OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO 

 

OBSERVAÇÕES POR CATEGORIA DE ANÁLISE OPORTUNIDADE DE APRIMORAMENTO 

1 - Capacidade Institucional  

1.1 - Emprego, pela Alta Administração Naval, de medidas de fomento à 

cultura de planejamento e gestão orientados a resultados. 

1.2 - Necessidade de incremento na qualificação do pessoal envolvido com as 

atividades do SPD em avaliação de programas e análise orientada a resultados, 

especialmente nas UG. 

 

nº 1 - Manutenção, aprimoramento e expansão das medidas de fomento à 

cultura de gestão orientada a resultados já empregadas. 

nº 2 - Incremento do preparo técnico do pessoal envolvido com os processos 

orçamentários m avaliação de programas e orientação a resultados. 

2 - Indicadores de desempenho 

2.1 - Escassez de ferramentas de acompanhamento do progresso físico das 

metas 

2.2 - Carência de mecanismos de mensuração de impactos (outcomes) 

decorrentes da execução das metas 

2.3 - Carência de mecanismos que permitam uma visão consolidada e 

gerencial dos indicadores. 

2.4 - Elevada complexidade das informações sobre desempenho disponíveis 

no modulo “monitoramento de AI”. 

 

nº 3 – Desenvolvimento de indicadores de impacto da execução das metas 

nº 4 - Reestruturação do módulo monitoramento de AI 

nº 5 - Desenvolvimento de painéis de monitoramento de metas 

nº 6 - Estabelecimento de indicadores padronizados para gastos com 

funcionamento e manutenção e construção de painéis de monitoramento 

dessas despesas 

3 - Sistemas de custeio 

3.1 - Carência de integração entre os centros de custos cadastrados no SIC 

e as metas do SPD. 

 

nº 7 - Correlação entre as metas do SPD e os objetos de custo do SIC 
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4 - Processo decisório sobre alocação de recursos 

4.1 - Reduzida vinculação entre o planejamento estratégico da Marinha e as 

alocações de recursos materializadas no Plano de Ação da Força. 

4.2 - Reduzido emprego de informações de custos e de indicadores de 

desempenho nas decisões sobre alocação de recursos. 

4.3 - Reduzido alinhamento entre o PEO das UG e seus processos de 

planejamento/execução orçamentária. 

 

nº 8 - Correlação entre as metas do SPD e o PEM. 

nº 9 - Categorização das metas da MB, com vistas ao aperfeiçoamento do 

processo alocativo. 

nº 10 - Introdução de mecanismos de correlação entre os dispêndios 

realizados pelas UG e seus planejamentos estratégicos organizacionais. 

5 - Gestão de desempenho e accountability 

5.1 - Maior foco no monitoramento da execução financeira das metas. 

5.2 - Flexibilidade dos gestores no emprego dos recursos limitada pelas 

regras e classificações advindas do processo orçamentário federal. 

5.3 - Reduzido emprego de mecanismos institucionais de recompensa por 

bom desempenho ou sanções por mau desempenho na execução das metas. 

nº 11 - Implementação de mecanismos de incentivo e responsabilização por 

performance. 

6 - Influência do processo orçamentário do governo federal 

6.1 - Elevada rigidez orçamentária, gerando situações em que o emprego 

autorizado dos recursos disponibilizados não se alinha às necessidades da 

Força. 

6.2 - Compressão das despesas discricionárias diante das restrições fiscais, 

limitando a capacidade de investimento e manutenção operativa da Força e 

a produção de resultados decorrentes. 

6.3 - Previsibilidade quanto à disponibilização de recursos prejudicada por 

cortes e contingenciamentos aplicados pelo governo federal, gerando 

prejuízo à consecução das metas e ao alcance dos resultados planejados. 

nº 12 - Realização de estudos complementares sobre viabilidade de adaptação 

de estruturas e de processos de gestão da MB ao panorama orçamentário 

federal. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 


