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BEM-VINDOS!

Este é o Relatório Integrado de Gestão do Exercício de 2018.
Ele tem como propósito apresentar ao Tribunal de Contas da União, demais órgãos de Controle e a 
todas as partes interessadas, de forma integrada, uma visão de como a EMGEPRON está organizada 
bem como dos resultados obtidos após mais um profícuo período de trabalho!

Ele está estruturado da seguinte forma:

Capítulo I - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO – Mensagem do Diretor-Presidente da 
EMGEPRON sobre o Relatório e os resultados obtidos no ano.

Capítulo II - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO – Apresenta como 
a Empresa está organizada, sua Missão e Visão, composição societária, estrutura, organograma, Alta 
Administração, cadeia de valor etc.

Capítulo III - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA – Apresenta o Planejamento 
Estratégico, a estrutura de governança e aspectos ligados a auditoria, controle, integridade, apuração de 
ilícitos e responsabilidades e comunicação com a sociedade.

Capítulo IV - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO – Apresenta aspectos sobre a 
Gestão de Riscos, Controles Internos e Ações Fiscais e Trabalhistas.

Capítulo V - RESULTADOS DA GESTÃO – Apresenta os resultados alcançados na consecução das 
Metas Estratégicas e os resultados decorrentes das atividades finalísticas realizadas pelas Unidades de 
Negócios componentes da Cadeia de Valor.

Capítulo VI - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO – Apresenta 
aspectos sobre a Gestão, com enfoque nas áreas: Orçamentária e Financeira; Pessoas; Licitações e 
Contratos; Patrimonial e Infraestrutura; TI; Custos; e Ambiental e Sustentabilidade.

Capítulo VII - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Apresenta a declaração do Contador Geral e 
o Relatório dos Auditores Independentes, contendo as Demonstrações Financeiras que apresentam a 
situação financeira e contábil da Empresa no exercício.

Capítulo VIII - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES – Contém informações sobre o 
atendimento de determinações e recomendações dos Órgãos de Controle Externo e Interno; e a 
Declaração de Integridade efetuada pelo responsável pela coleta e consolidação das informações do 
presente relatório.

Boa leitura!
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A missão da EMGEPRON é “Gerenciar projetos de interesse da Marinha do Brasil e da 
administração pública, executar atividades vinculadas à prestação de serviços, obtenção e 
manutenção do material militar naval, assim como de outras atividades correlatas, a fim de 
contribuir, direta ou indiretamente, para o fortalecimento da Indústria Militar de Defesa, com 
qualidade e ética”

No ano de 2018, no cumprimento das suas competências, a EMGEPRON realizou as suas 
operações e gerou resultado, mesmo diante do enorme desafio imposto pela crise financeira 
que vem assolando o país nos últimos anos e impondo severas restrições ao ambiente produtivo 
nacional e, particularmente, às empresas componentes da Base Industrial de Defesa. 

A EMGEPRON, mesmo diante desse cenário desafiador, manteve o compromisso inalienável 
de oferecer produtos e serviços de qualidade, aos seus clientes, e de buscar incessantemente a 
conquista plena dos objetivos estratégicos componentes do seu Planejamento. 

Mesmo diante da crise adversa, as medidas traçadas mostraram-se frutíferas, fazendo com 
que a EMGEPRON obtivesse, resultado econômico positivo.

Fruto desse compromisso destacam-se as principais realizações:

• Participação no Programa de Recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do 
Brasil, para o qual a Empresa recebeu, até o fim de 2018, o montante de R$ 2,6 bilhões, a 
título de aporte de Capital da União. O objetivo inicial do Projeto é a construção de quatro 
Navios da Classe Tamandaré. Além disso, houve aprovação para a construção de um Navio 
de Apoio Antártico, também por meio de capitalização. Esses valores relevantes, recebidos 
como adiantamento para futuro aumento de Capital, foram os principais responsáveis 
pelo encerramento do exercício com o lucro mais elevado de R$ 46,5 Milhões, fruto dos 
rendimentos financeiros sobre o montante aplicado;

• Elaborou o Plano de Negócios da Empresa, para o período de 2018/2019, focado no alcance 
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das metas e busca por resultados consistentes de impacto na geração de lucro; 

• Produziu e comercializou munição e componentes de munição para diversos países;

• Gerenciou projetos ligados à reparação naval; 

• Projetou, gerenciou e fiscalizou a construção do Barco Hospital Papa-Francisco; 

• Gerenciou projeto, contribuindo para a conclusão do Balizamento Náutico no Nordeste do 
Brasil; 

• Gerenciou a manutenção de navios hidrográficos;

• Comercializou cartas náuticas eletrônicas; e 

• Contribuiu com a Marinha do Brasil no processo de obtenção de três navios destinados à 
operações de Busca e Salvamento (SAR). 

Para a EMGEPRON, as expectativas de crescimento são enormes, tendo em vista o papel 
importante que a Empresa vem desempenhando no Programa de Recomposição do Núcleo 
do Poder Naval da Marinha do Brasil, e sobretudo nos projetos estratégicos da área de defesa.

É essencial que a Empresa esteja preparada, estruturada e capacitada para gerenciar projetos, 
desse porte, com foco na elaboração dos modelos globais de negócios, formalização de 
contratos e fiscalização de serviços. 

Descortina-se um novo patamar de atuação da Empresa que requer a reorganização: do 
Planejamento Estratégico; da estrutura organizacional; e da readequação e capacitação da 
Força de Trabalho. Com essa reorganização a Empresa estará pronta para operar com foco nas 
seguintes e importantes orientações estratégicas: Programas Estratégicos, Economia do Mar 
e Plataforma de Exportações.

Na gestão de Programas Estratégicos, o diferencial a ser buscado pela empresa é a expertise 
em estruturação e gerenciamento de projetos complexos, da maneira como se caracterizam 
os portfólios de obtenções de defesa, que se desenvolvem por meio da abordagem da Gestão 
do Ciclo de Vida (GCV), metodologia que une a Engenharia de Sistemas ao Gerenciamento 
de Projetos. Da Engenharia de Sistemas obtemos o arranjo tecnológico sob a forma da 
configuração do meio, detalhada em múltiplos sistemas que cumprem funções específicas e 
que se integram para atender os requisitos estabelecidos para a plataforma. O Gerenciamento 
de Projetos, impõe a adoção de um método estruturado de gestão como o PMI/PMBOK e uma 
ferramenta de software, que garanta que o projeto, ao longo de todo o ciclo de vida, permaneça 
efetivo em termos dos padrões estabelecidos, negociados e contratados.

A Economia do Mar, representa todos os segmentos de negócio relacionados ao mar. Ela 
apresenta-se à afeição da cultura organizacional e do ambiente de negócios onde a Empresa 
atua, principalmente porque ela se funde à necessidade de desenvolvimento do Poder Marítimo, 
de total interesse da Marinha e, por conseguinte, do País. Inúmeras são as possibilidades que 
se abrem nesse segmento e a EMGEPRON, devido à experiência de quase quatro décadas no 
mercado e sua peculiaridade de interveniente técnico crível, dado sua vocação de estruturadora 
e gerenciadora de projetos, possui todas as credenciais para explorar esse promissor nicho de 
atividades. Nos últimos anos, o planejamento governamental, tendo como pano de fundo a 
prospecção e exploração offshore de petróleo, fez renascer a relevância da Economia do Mar 
para o País, na qual a construção e a reparação naval, tanto no segmento mercante como no de 
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defesa, representam importantes atividades industriais sob o conceito de indústria-chave de 
um determinado setor. Para tal, a abordagem proposta para o setor marítimo, onde a indústria 
naval de defesa se insere, é a da formação de Arranjos Produtivos Locais (APL), ou Clusters, de 
atividades econômicas como estratégia de desenvolvimento industrial focalizada em espaços 
geográficos.

A Plataforma de Exportações é uma terceira vertente de negócios que se descortina, de certa 
forma consequente dos nichos citados anteriormente, situa-se na busca de mercados externos 
para bens e serviços que compõem o portfólio da empresa. A sustentabilidade de uma base 
industrial especializada e peculiar como a de defesa exige olhar além das próprias fronteiras. 
É preciso criar escala e isto não pode ser assegurado apenas com as demandas internas. A 
EMGEPRON já possui visibilidade e negócios internacionalizados e pode aproveitar o seu 
potencial na busca de espaços para a capacidade nacional de defesa. A empresa possui uma 
pauta própria de bens e serviços que já logrou negócios no cenário internacional – navios de 
guerra, embarcações de patrulha e apoio, sistemas e equipamentos navais, levantamentos 
hidrográficos e oceanográficos, itens de munição naval e capacidade em planejar e suprir apoio 
logístico integrado. 

Portanto, o presente Relatório, contém, de forma sucinta e integrada, informações sobre a 
gestão da Empresa em 2018, evidenciando os resultados e as realizações obtidas.

Por fim, a Empresa pretende manter-se atendendo aos objetivos para os quais foi criada e 
gerenciando projetos com excelência e com expertise adquirida ao longo dos seus 36 anos de 
existência. 



2
VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO
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MISSÃO
“Gerenciar projetos de interesse da Marinha do Brasil e da Administração Pública, executar 
atividades vinculadas à prestação de serviços, obtenção e manutenção do material militar 
naval, assim como de outras atividades correlatas, a fim de contribuir, direta ou indiretamente, 
para o fortalecimento da Indústria Militar de Defesa, com qualidade e ética.”

VISÃO
“Ser reconhecida, nacional e internacionalmente, por seus clientes e demais stakeholders, 
como referência no gerenciamento de projetos, diferenciando-se por reunir as melhores 
competências na área Militar de Defesa.”

2.1 A Empresa
 
A Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON é uma empresa pública criada pela Lei nº 7.000 
de 09 de Junho de 1982, vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Marinha, 
que tem como principais competências:

• Promover a Indústria Naval Brasileira;
• Gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo Comando da Marinha; e
• Promover e executar atividades vinculadas à obtenção e manutenção de material militar naval.

Sua atuação é pautada no gerenciamento de projetos e na comercialização de produtos e serviços 
disponibilizados pelo segmento naval da Base Industrial de Defesa (BID), incluindo embarcações 
militares, reparos e facilidades navais, sistemas de combate embarcados, munição naval e de artilharia, 
serviços hidrográficos e oceanográficos, apoio logístico, entre outros.

A Empresa possui a sua Missão, Visão e os seus Valores como os princípios fundamentais que 
consubstanciam as suas operações. Em 2014, foi credenciada pelo Ministério da Defesa como Empresa 
Estratégica de Defesa (EED).

2.2 Missão e Visão

2.3 Composição Acionária e Participação em outras Sociedades
 
A EMGEPRON é uma Empresa Pública, onde a União, por meio do Tesouro Nacional, é a única acionista, 
ou seja, detém 100% do capital.

2.4 Estrutura Organizacional

A Empresa possui uma estrutura de governança alinhada a moderna Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) 
e a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.704/1976).

A EMGEPRON encontra-se posicionada, funcionalmente, junto ao Ministério da Defesa e ao Comando 
da Marinha.
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2.5 Organograma da Empresa

2.6 Componentes da Diretoria Executiva que terminaram a gestão

VICE-ALMIRANTE (Refo) FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA
Diretor-Presidente

Doutor em Política e Estratégia Marítimas e Mestre em Ciências Navais. Exerceu 
diversos cargos e comandos importantes em órgãos da Marinha.

VICE-ALMIRANTE (RM1) RODRIGO OTÁVIO FERNANDES DE HÔNKIS
Diretor Técnico-Comercial

Doutor em Política e Estratégia Marítimas e Mestre em Ciências Navais. Exerceu 
diversos cargos e comandos importantes em órgãos da Marinha.

CONTRA-ALMIRANTE (IM) MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA
Diretor Administrativo-Financeiro

Doutor em Política e Estratégia Marítimas e Mestre em Ciências Navais. Possui MBA em 
Gestão Empresarial (UFRJ) e Curso de Especialização em Gestão Internacional (COPPEAD-
UFRJ). Exerceu diversos cargos e direções importantes em órgãos da Marinha.

Figura 1

Figura 2
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2.7 Ambiente Externo

2.7.1 Cenário Internacional
 
O Brasil encerrou o ano de 2018 com um governo em formação e com as atenções voltadas para um 
cenário internacional repleto de incertezas.

Especialistas, baseados em dados do FMI, entendem que poderá ocorrer, ainda em 2019, uma 
desaceleração global que, possivelmente, poderá atingir as principais economias e, consequentemente, 
os países emergentes. Eles ressaltam que implementar reformas estruturais, principalmente na área 
fiscal, enxugar gastos públicos, captar investimentos e retomar a atividade produtiva, terão possíveis 
efeitos mitigadores nos impactos decorrentes. 

No âmbito da área de defesa, a realidade brasileira está longe de ser desejável. A EMGEPRON, 
assim como as demais empresas da área de defesa precisam adotar estratégias para se tornarem 
internacionalmente competitivas e estarem potencialmente preparadas em quesitos como inovação, 
produtividade e a operação de exportações. Nesse sentido, a EMGEPRON busca estar capacitada e 
preparada para enfrentar os desafios impostos pelo mercado internacional.

2.7.2 Cenário Nacional
 
No âmbito do cenário nacional, o ano de 2018 foi marcado por inúmeras mudanças no ambiente 
político. Com a transição de governo e as reformas previstas, o cenário para 2019 ainda é incerto 
na economia brasileira. O novo governante e a sua equipe, além da nova composição do Congresso 
Nacional, terão um desafio a enfrentar, como, por exemplo, a questão das contas públicas, que para 
2019 já começam com o elevado déficit orçamentário de R$ 139 bilhões.

Para sanar a situação, propostas impopulares terão de ser aprovadas, como as reformas da Previdência 
e a Tributária. Outro problema a ser enfrentado é o desemprego, que afeta 13,1 milhões de pessoas  
no país. 

As projeções de especialistas apontam para um avanço mais intenso do Produto Interno Bruto (PIB), 
mas a economia brasileira deverá manter uma recuperação lenta em 2019. De acordo com matéria 
publicada no site Valor Econômico, em 07 de janeiro de 2019, os analistas consultados pelo Banco 
Central (BC) no Boletim Focus esperam crescimento menor da economia brasileira neste ano. A 
mediana das estimativas passou de 2,55% para 2,53% de expansão. 

Em 2018, a inflação brasileira fechou em 3,75%, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), abaixo da meta estipulada de 4,5% pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), do Banco Central, pelo segundo ano consecutivo. 

Como resultado da inflação controlada, a taxa básica de juros (SELIC) fechou 2018 no índice de 
6,5% ao ano. Analistas, ouvidos pelo Boletim Focus, acreditam que em 2019 os juros devam ficar no 
mesmo patamar, ou com uma alta de até 7% no segundo semestre.

Esse cenário recessivo, vem impactando os negócios das empresas e consequentemente da 
EMGEPRON.

Por fim, cabe ressaltar que mesmo diante das adversidades, a EMGEPRON, com seus anos de 
experiência e expertise, tem resistido aos desafios do atual cenário econômico e cumprido com 
excelência sua missão de gerenciar projetos da Marinha do Brasil e da Indústria de Defesa Brasileira.
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2.8 Modelo de Negócios (Cadeia de Valor)
 
A EMGEPRON realiza os seus macroprocessos finalísticos por meio de atividades ligadas ao 
gerenciamento de projetos ou a prestação de serviços, cuja coordenação é realizada pelas suas 
Unidades de Negócios (UN) que atuam em áreas temáticas: Sistemas Navais, Armas e Munições; 
Construção e Reparos Navais; Estudos do Mar; Apoio Especializado e Apoio Logístico.

Os macroprocessos finalísticos referem-se à essência da organização, estão diretamente  relacionados 
aos objetivos estratégicos, e são suportados por macroprocessos de apoio, realizados por 
Departamentos e Assessorias, permitindo assim, que as atividades-fim funcionem de forma eficiente.

A permanente atenção aos custos e resultados nos permitiram chegar ao final de 2018 com a certeza 
de que atingimos os resultados previstos.

É importante observarmos que cada vez mais a EMGEPRON fideliza seus clientes antigos e busca 
conquistar novos clientes, nos âmbitos nacional e internacional, consolidando nichos de atuação.

Há que se destacar, também, as excelentes relações interpessoais com os fornecedores que são 
revestidas da maior seriedade e a reconhecida expertise da EMGEPRON, nas áreas de construção 
naval e fabricação de munição, revestem seus negócios de absoluta segurança, pela credibilidade junto 
aos seus clientes nacionais e internacionais.

Os resultados financeiros decorrentes das atividades das UN serão reportados no capítulo que trata 
dos resultados.

Como já dito, a Empresa recebeu em 2018, o aporte de Capital da União para o gerenciamento de 
projetos do Programa de Recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil. O objetivo inicial 
dos projetos é a construção de 4 (quatro) Navios da Classe Tamandaré e 1 (um) Navio de Apoio Antártico.

Esses importantes projetos, ligados à construção naval, por possuírem alta importância e elevadíssima 
materialidade financeira são um formidável desafio para a gestão. 

Portanto, em 2019, eles serão inseridos de forma particularizada no Planejamento Estratégico, 
alterando significativamente a cadeia de valor da Empresa.

Representação holística da cadeia de valor da EMGEPRON em 2018
Figura 3
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3
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E 
GOVERNANÇA
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3.1 Planejamento Estratégico

A missão da EMGEPRON é “Gerenciar projetos de interesse da Marinha do Brasil e da administração 
pública, executar atividades vinculadas à prestação de serviços, obtenção e manutenção do material 
militar naval, assim como de outras atividades correlatas, a fim de contribuir, direta ou indiretamente, 
para o fortalecimento da Indústria Militar de Defesa, com qualidade e ética”.

A Empresa é um importante vetor do segmento Defesa. Suas atribuições estão definidas no seu Estatuto 
Social. Em 2018, assim como em anos anteriores, ela realizou as suas operações, em áreas temáticas, 
onde a Empresa detém expertise e conhecimentos, decorrentes dos seus mais de 30 anos de criação. 
Sua esfera de atuação ocorreu nas áreas da: construção naval, hidrografia, oceanografia, catalogação, 
ciência e tecnologia, munições, projetos de armamentos, sistemas de defesa, treinamentos, logística, 
e destinação de excessos.

No ambiente internacional, a Empresa opera como “plataforma de exportação”, de bens ligados 
a atividades sensíveis, estando as suas operações limitadas pelo governo brasileiro e pelas relações do 
mesmo com os demais governos. 

No decorrer do ano, a Empresa, buscou incessantemente novas oportunidades de negócios, com o 
propósito de aumentar sua área de atuação e, consequentemente, seu faturamento.

Para balizar a sua atuação, a Empresa conta com um Planejamento Estratégico que abrange o período 
de 2017-2021, revisado em novembro de 2018 (Rev 01). Esta primeira revisão geral foi motivada pela 
volatilidade do cenário em que a EMGEPRON e seus stakeholders estão inseridos. 

A EMGEPRON utiliza modernas ferramentas tais como, Balanced Scorecard – BSC, Business Model 
Generation – BMG e Design Thinking, a fim de manter-se sempre a frente no quesito de uma gestão 
moderna e inovadora.

O Planejamento Estratégico é uma ferramenta dinâmica de gestão, que mantém todos focados nos 
mesmos objetivos e convergindo esforços para seu alcance. 

O Planejamento Estratégico é formalmente aprovado pelo Conselho de Administração.

O grande desafio é estabelecer um processo contínuo, claro e participativo, dentro da cultura 
estratégica da Empresa, e que possa ser entendido por todos que dela fazem parte. 

Os planos estratégicos, táticos e operacionais da EMGEPRON estão alinhados com a missão 
institucional e com os negócios da Empresa. 

Todos estão integrados com outros planos tais como: Gestão de Riscos, Melhoria de Processos, 
Controles Internos e Governança Corporativa.

Em relação ao nível operacional de atuação, sob a égide das Unidades de Negócios, a Empresa 
obedece e desenvolve os ditames do planejamento estratégico elaborado em consonância com as 
diretrizes  dos Administradores e das estruturas de Compliance da EMGEPRON, sendo voltados 
rigidamente à consecução dos objetivos da Empresa.

Descrição Sintética dos Objetivos Estratégicos do Exercício 2018

OBJETIVO 01: Monitorar o faturamento.
Plano: Realizar a gestão financeira das receitas com eficiência.

OBJETIVO 02: Monitorar o faturamento extra-MB.
Plano: Buscar recursos para outros projetos. Identificar possíveis linhas de crédito para clientes a fim 
de facilitar o processo de venda.
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OBJETIVO 03: Investir saldo remanescente do lucro.
Plano: Investir em recursos estratégicos.

OBJETIVO 04: Desenvolver competências técnicas e comportamentais
Plano: Auxiliar o empregado na melhoria de seu desempenho para uma maior contribuição no alcance 
dos objetivos estratégicos da Empresa.

OBJETIVO 05: Satisfazer a força de trabalho.
Plano: Promover ações com o propósito de elevar o nível de satisfação dos empregados com as 
condições de trabalho.

OBJETIVO 06: Promover o Programa QVPS.
Planos: Elaborar uma Política de Qualidade de Vida e Promoção da saúde.

OBJETIVO 07: Aprimorar a Comunicação Interna e Externa.
Planos: Implantar um plano de comunicação interna e externa.

OBJETIVO 08: Otimizar  processos.
Planos: Estimular a melhoria, a racionalização, o remapeamento e a integração de processos.

OBJETIVO 09: Gerenciar Riscos Corporativos.
Planos: Monitorar os riscos e os controles internos.

OBJETIVO 10: Tornar a FAJCMC Autossuficiente.
Plano: Intensificar a gestão eficiente e eficaz da FAJCMC.

OBJETIVO 11: Promover o desenvolvimento da Inovação (C&T).
Planos: Acompanhar as atividades de C&T do Comando da Marinha, Ministério da Defesa e do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

OBJETIVO 12: Promover a gestão dos recursos de TI.
Plano: Alinhar o PDTI às ações do PE.

OBJETIVO 13: Ampliar mercado.
Planos: Aumentar o número de clientes no Brasil e exterior.

a) Ampliar a base de clientes nacionais extra-MB;
b) Ampliar parcerias no Brasil;
c) Diversificar produtos e serviços;
d) Aumentar as vendas por meio eletrônico;
e) Estudar o mercado e produzir relatos semestrais;
f) Divulgar objetivos comerciais da EMGEPRON interna e externamente;
g) Ampliar a base de clientes estrangeiros; e
h) Ampliar parcerias no exterior.

OBJETIVO 14: Fortalecer a imagem da EMGEPRON.
Planos:

a) Elaborar um Plano de  Marketing voltado para os países-alvo;
b) Desenvolver o marketing da Empresa no Brasil junto aos órgãos que fazem compras   (Ministério 
da Defesa, Comandos do Exército e da Aeronáutica);
c) Aumentar a visibilidade da EMGEPRON como empresa bem-sucedida em projetos de grande  
envergadura;
d) Incentivar ações junto aos adidos e promotores comerciais para identificar oportunidades de 
negócios no exterior;
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e) Propor estratégias de marketing mais agressivas, visando uma maior interação com o mercado extra MB;
f) Divulgar os produtos com o foco direcionado ao gerenciamento de projetos e a capacidade de 
financiamento em Órgãos Governamentais;
g) Participar de feiras de negócios; e
h) Implantar o estudo de eventos estratégicos.

OBJETIVO 15: Aumentar a satisfação dos Clientes.
Planos:

a) Aperfeiçoar o processo de pesquisa de satisfação de clientes;
b) Aperfeiçoar a qualidade e credibilidade dos serviços prestados pela Empresa; e
c) Destinar uma parte do fundo de reserva para ações de pós-venda.

OBJETIVO 16: Fidelizar Clientes Nacionais e Internacionais.
Planos:

a) Aperfeiçoar a qualidade e credibilidade do atendimento dos serviços prestados ao cliente; e 
b) Medir, no último ano, o aumento de propostas de exportação aceitas, que foram transformadas  
em contrato.

3.2 Estrutura de Governança

A Empresa possui uma estrutura básica de governança totalmente alinhada a moderna Lei das 
Estatais (Lei nº 13.303/2016) e a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.704/1976). Nessa estrutura, 
a EMGEPRON conta com uma Assembleia Geral, apoiada por um Conselho Fiscal. O Estatuto 
Social define quais os assuntos e alçadas cuja a decisão caberá a Assembleia Geral, ao Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva.

Apresenta-se abaixo, uma visão sistêmica dessa estrutura:

Figura 4

GOVERNANÇA 
EXTERNA E CONTROLE

CONSELHO FISCAL
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3.2.1 Dirigentes e Colegiados

A Alta Administração da Empresa é composta pelo Conselho de Administração e Diretorias Executivas. 
Sua composição e funcionamento seguem as regras estabelecidas no Estatuto Social vigente, aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). 

a) Assembleia Geral

A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, nos termos do Decreto-Lei nº 147/1967, sendo instalada e presidida pelo Diretor-
Presidente da EMGEPRON ou por seu substituto legal. 

Ela pode ser convocada, anualmente, de forma ordinária (AGO), ou em qualquer ocasião de forma 
extraordinária (AGE). 

A Assembleia é o órgão máximo da EMGEPRON com poderes para deliberar sobre todos os negócios 
relativos ao objeto da Empresa, sendo regida por lei.

b) Conselho Fiscal (CF)

O Conselho Fiscal é constituído por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes. Um 
membro efetivo e o seu correspondente suplente são indicados pelo Ministério da Economia 
como representantes do Tesouro Nacional, os quais deverão ser servidores públicos com vínculo 
permanente com a Administração Pública, e os demais serão indicados pelo Ministro da Defesa, por 
intermédio do Comando da Marinha.

c) Conselho de Administração (CONSAD)

O Conselho de Administração é integrado por 7 (sete) membros, brasileiros, eleitos pela Assembleia 
Geral: 4 membros indicados pelo Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Marinha, 
1 (um) membro indicado pelo Ministro da Economia, o Diretor-Presidente da EMGEPRON e 1 
(um) representante dos empregados, nos moldes da Lei nº 12.353/2010 e da Lei 13.303/2016. Suas 
competências estão descritas no Estatuto Social, dentre elas, cabe ao CONSAD aprovar formalmente 
o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico, e periodicamente avaliar os resultados obtidos.

d) Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor-Presidente da EMGEPRON e pelos Diretores 
Técnico-Comercial e Administrativo-Financeiro. Todos são eleitos e destituídos pelo Conselho de 
Administração. Ela é responsável pela gestão executiva da Empresa. Suas competências também 
estão descritas no Estatuto Social.

3.3 Demais instâncias de Governança

A Empresa também conta com Assessorias, Departamentos e Unidades de Negócios. Esses setores 
são os responsáveis por realizar as operações da Empresa em nível gerencial e operacional. 
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3.4 Auditoria, Controle e Integridade

3.4.1 Comitê de Auditoria (COAUD) e  Auditoria interna (AUDIN)
A Empresa também conta com um Comitê de Auditoria (COAUD) e uma Auditoria interna (AUDIN) 
com as seguintes características: 

a) COAUD

Se reporta diretamente ao Conselho de Administração e tem por finalidade assessorar o referido 
Conselho no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria, supervisão e fiscalização.

Ele possui suas atribuições previstas no Estatuto Social e em Regimento próprio, sendo composto por 
3 (três) membros, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) 
anos não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição.

b) AUDIN

A Empresa possui uma estrutura de Auditoria Interna (AUDIN), que realiza exames e avaliações 
sobre a conformidade dos atos praticados, sobre os registros financeiros e contábeis decorrentes 
desses atos, sobre os riscos e controles internos instituídos.

A AUDIN, assim como o COAUD, possui as suas atribuições previstas no Estatuto Social e em 
Regulamento próprio, mantendo a sua independência e objetividade por estar vinculada diretamente 
ao Conselho de Administração.

Atualmente, ela conta com dois empregados orgânicos, sendo complementada com auditores 
integrados de outras áreas (especialistas), compostos em equipe e coordenados pelo titular. A seleção 
de especialistas observa os fundamentais requisitos de objetividade e independência.

O posicionamento da AUDIN, junto ao Conselho de Administração, possibilita que os reportes sejam 
avaliados pela Alta Administração da Empresa.

Quanto aos exames, os reportes de Auditoria são encaminhados aos setores responsáveis e à 
Diretoria-Executiva, por meio de Relatórios de Auditorias, nos quais são indicadas as constatações e 
recomendações para o aperfeiçoamento da Gestão.

O monitoramento das providências adotadas, em decorrência das constatações de Auditoria, é 
realizado de forma rotineira, por meio de controle customizado em software livre.

Esse monitoramento possibilita que a AUDIN tenha conhecimento tempestivo do status de cada constatação 
apontada e das providências adotadas pela Administração, para atender as recomendações efetuadas.

O titular da AUDIN, no decorrer do exercício, reporta ao Conselho de Administração as recomendações 
de auditoria mais importantes, não implementadas pelos gestores. 

Na primeira reunião de cada exercício, ele apresenta ao Conselho de Administração o Relatório das 
Atividades de Auditoria Interna (RAINT), do exercício anterior. 

No segundo semestre de cada ano, a AUDIN confecciona uma proposta de PAINT, para o próximo 
exercício, com base na legislação emanada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 
União (CGU), sendo encaminhada à avaliação do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), 
antes de ser submetido à aprovação pelo Conselho de Administração

3.4.2 Auditoria Independente
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A empresa SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/A, CNPJ nº 03.156.926/0001-69, prestou  
serviços técnicos de auditoria independente, que consistiriam no exame das Demonstrações Contábeis 
e emissão do Relatório de Auditoria sobre o exercício de 2018. Com base nos exames realizados, 
ela emitiu a opinião de que as Demonstrações Contábeis representaram adequadamente todos os 
aspectos relevantes e a posição patrimonial e financeira da EMGEPRON, no citado ano. 

Ainda em 2018, a referida empresa de auditoria realizou avaliações das demonstrações trimestrais, 
atendendo às novas exigências da Lei das Estatais.

3.4.3 Integridade e Compliance

a) Integridade

A EMGEPRON dispõe de um conjunto de práticas, de manuais e de normas atinentes aos assuntos 
previstos como necessários à área de Integridade. Existem áreas, formalmente engajadas, nos assuntos 
listados: Ouvidoria; Ética; Auditoria Interna; Gestão de Riscos; Recursos Humanos; Corregedoria; 
Jurídica; Contábil; Controles Internos e Conformidade; Sistema de Informações ao Cidadão; e Gestão 
de Documentos.

 

b) Compliance
A EMGEPRON é uma Empresa Estratégica de Defesa possuidora de uma forte cultura ética, alicerçada 
em sólidos valores e princípios adquiridos ao longo da sua existência. Essa cultura produziu uma sólida 
identidade, totalmente alinhada aos princípios éticos e de transparência. Nesse contexto, a Empresa 
realiza as suas operações baseadas nos seguintes preceitos:

- Compromisso com a qualidade, com a segurança, com o meio ambiente, com a saúde no trabalho 
e com a responsabilidade social;

- Respeito profissional; e

- Comprometimento com a imagem do negócio.

Acreditamos e praticamos o princípio de que para conquistar mercados é necessário aliar a competência 
aos nossos fortes valores éticos. 

A EMGEPRON, além das suas atividades empresariais, possui o compromisso corporativo de 
fortalecer a transparência e a ética, e colaborar para uma sociedade mais equitativa e justa. 

Na indução desses preceitos, estabelecemos as nossas ações de Compliance e Integridade, por meio 
dos seguintes documentos:

Manual de Compliance – Disponível na url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/pdf/man_compliance.pdf

Código de Ética, Conduta e Integridade – Disponível na url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/pdf/cod_etica.pdf
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3.5 Correição e apuração de ilícitos administrativos e de responsabilidades 
por danos ao Erário
Com o propósito de conduzir atividades relativas à apuração de irregularidades e aplicação de 
penalidades aos empregados, a Empresa possui instrumentos, normatizações, Resolução de Diretoria 
(RED) nº 010 – Código de Ética e Resolução de Diretoria (RED) nº 020 – Processo Administrativo 
Disciplinar. 

No exercício de 2018, foram abertos 03 (três) Processos Administrativos Disciplinares (PAD), a fim 
de apurar conduta de empregados.

3.6 Política de designação de representantes
Sobre a designação de representantes nas Assembleias e nos Colegiados de controladas, coligadas 
e sociedades de propósito específico, a Empresa possui um representante da Diretoria como 
participante no Conselho de Administração da Sociedade de Propósito Específico Itaguaí Construções 
Navais – ICN.

3.7 Comunicação com a Sociedade e Partes Interessadas

A Empresa dispõe dos seguintes canais e instrumentos de comunicação e divulgação de informações relevantes:

3.7.1 Carta Anual de Políticas Públicas

A EMGEPRON possui essas diretrizes formalmente instituídas e aprovadas.

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho 
de Administração subscreveu a Carta Anual de Políticas Públicas. 

A Carta considera que as seguintes atividades são importantes:

- Aumento da visibilidade da BID, por meio da realização da RIDEX;

- Pesquisa de desenvolvimento de armamento;

- Gerenciamento de Projetos importantes da MB;

- Fabricação de Munição; e

- Obtenção e manutenção de Navios.

Ela está disponível na seguinte url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/pdf/Carta_Anual_Polit_Publ_e_GC.pdf

3.7.2 Política de Governança Corporativa

A Política de Governança Corporativa, visa consolidar e formalizar os principais componentes da 
Governança Corporativa da EMGEPRON, a fim de que a Empresa mantenha os padrões de excelência 
em suas atividades e aperfeiçoe o relacionamento e a comunicação com seus  empregados e clientes, 
de forma a melhor cumprir suas obrigações estatutárias, garantindo a transparência nos processos 
e procedimentos corporativos, promovendo a melhoria constante de sua Governança Corporativa.
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A Política contém orientações sobre importantes áreas da Governança Corporativa: ética, riscos, 
conduta, conflito de interesses, TIC, aquisições, controle e auditoria, projetos etc.

Ela está disponível na seguinte url: 
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/pdf/gov_corporativa.pdf

3.7.3 Carta de Serviços

A primeira edição da Carta de Serviços da EMGEPRON foi elaborada  em 2014 e teve o propósito 
de informar os serviços por ela prestados, as formas de acesso a esse serviços e os respectivos 
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, conforme dispõe o Art. 11 do 
Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de 2009. 

Ela está disponível na seguinte url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/pdf/car_servicos.pdf

3.7.4 Política de Transações com as Partes Relacionadas

Em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o art. 
13, inciso VII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a EMGEPRON possui instituída e 
formalmente aprovada uma Política de Transações com Partes Relacionadas, cujo propósito é 
estabelecer os procedimentos a serem observados por ocasião da ocorrência de Transações com 
Partes Relacionadas, de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações sejam sempre 
direcionadas com vistas ao interesse da EMGEPRON e da sociedade.

Ela está disponível na seguinte url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/pdf/Polit_Trans_com_Partes_Relac.pdf

3.7.5 Relatório de Gestão

Os Relatórios de Gestão, emitidos anualmente, encontram-se disponíveis na url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/auditorias.html

3.7.6 Relatório da Administração

Os Relatórios da Administração, emitidos anualmente, encontram-se disponíveis na url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/despesas.html

3.7.7 Ouvidoria, Serviço de Informações ao Cidadão e outros canais de 
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comunicação com a Sociedade

A Empresa possui os seguintes canais, onde as partes interessadas podem apresentar denúncias, 
reclamações ou sugestões, ou, ainda, obter acesso à informações:

a) Ouvidoria
A Ouvidoria da EMGEPRON está vinculada ao Conselho de Administração, sendo um canal 
permanente com a sociedade, atuando de forma isenta, com caráter mediador, pedagógico e 
estratégico, observando os princípios da legalidade, da transparência, do sigilo e da ética.

O acesso a ela deve ser realizado via o e-mail: ouvidoria@emgepron.gov.br

b) Serviço de Informações ao Cidadão - SIC

A EMGEPRON disponibiliza ao cidadão o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, no qual são 
realizados atendimentos de demandas de acesso a documentos e informações. Esse canal pode ser 
utilizado pelo cidadão, nas seguintes modalidades:

- presencial – no Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), de 2ª a 6ª feira, de 8h às 12h e das 13h às 
17h, no andar térreo da sua Sede no Rio de Janeiro;

- on-line – pela Internet, no sítio da empresa, ou por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informação ao Cidadão (e-SIC);

- por telefone;

- por e-mail; e

- por correspondência.

Em 2018, o SIC da EMGEPRON recebeu 17 pedidos de acesso à informação, encaminhados pela 
Internet, via e-SIC. Todos os pedidos foram respondidos dentro do prazo (20 dias), com tempo médio 
de resposta de 19,41 dias. Todos os pedidos de acesso à informação foram atendidos, portanto, não 
foram apresentados recursos ou reclamações.

Os Relatórios Anuais, de 2012 a 2018, contendo a estatística dos pedidos de acesso à informação 
estão disponíveis na url:
https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/sic.html

c) Outros canais de comunicação

A EMGEPRON disponibiliza, ainda, canais diretos para os seguintes assuntos: 

- Plano de Saúde da EMGEPRON - PAMSE; e 

Disponível na url:

https://www.marinha.mil.br/emgepron/pt-br/pamse-0

- Editais de Licitações. Disponível na url:

https://www1.emgepron.mar.mil.br/acessoainformacao/licitacoes.html

3.8 Aferição do Grau de Satisfação dos Clientes
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A EMGEPRON utiliza para medição da satisfação dos produtos e serviços, junto aos seus clientes, 
da prática de, logo após a entrega de produtos ou prestação de um serviço, submeter ao cliente um 
formulário (que pode ser preenchido por meio de sua página na Internet), no qual são avaliados vários 
aspectos componentes da prestação do serviço ou do bem produzido. De posse das Pesquisas de 
Satisfação, todas as Unidades de Negócios analisam seus resultados e tomam ações necessárias para 
correções de eventuais problemas identificados por nossos clientes. 

Os resultados são consolidados e analisados pelas Unidades de Negócios. Com base nessa análise, são 
adotadas ações, corretivas e/ou preventivas, visando eliminar as questões apontadas pelos clientes. 
Essas questões, se procedentes, desencadeiam ações de melhorias para maximizar resultados. 
Caso seja improcedente, são comunicadas e discutidas até o seu pleno entendimento. A busca pela 
satisfação dos nossos clientes é uma ação constante. Os resultados e análises identificados nos últimos 
três anos, junto aos nossos clientes de produtos ou serviços resultantes da atuação da EMGEPRON, 
encontram-se no seguinte quadro:

Resultado obtido na Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Figura 5
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GESTÃO DE RISCOS E 
CONTROLES INTERNOS
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4.1 Gestão de Riscos

Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização. O desafio da governança nas 
organizações do setor público é determinar quanto risco aceitar na busca do melhor valor para os 
cidadãos e demais partes interessadas, o que significa prestar serviços de interesse público da melhor 
maneira possível. 

O instrumento de governança para lidar com esse desafio é a Gestão de Riscos, que já está presente na 
Empresa, desde o ano de 2014, por meio de uma metodologia implantada. As atividades desenvolvidas 
na Gestão de Riscos têm como propósito, contribuir para a perenidade da organização, atendendo 
seus objetivos estatutários e estratégicos.

A Empresa possui, instituída e formalmente aprovada, uma Política de Riscos e um Comitê de 
Governança, Riscos e Controles (CGRC), como órgão auxiliar do Conselho de Administração. 
Este Comitê atua de forma independente, estando vinculado ao Diretor-Presidente e liderado pelo 
Diretor Administrativo-Financeiro. Suas competências tratam da promoção, garantia, supervisão e 
verificação do cumprimento das obrigações de governança, gestão de riscos e controles. 

Para a EMGEPRON, a Gestão de Riscos insere-se no seu compromisso de atuar de forma ética e em 
conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos pelo Governo. Neste sentido, a 
Empresa busca as melhores práticas de Gestão para sua perenidade, atendendo aos seus objetivos 
estatutários e estratégicos. As ações de resposta ao risco devem considerar as possíveis consequências 
de longo prazo e devem ser priorizadas de acordo com a agregação ou preservação de valor, sempre 
em linha com a perpetuidade da Empresa.

Ao implementar a Gestão de Riscos, a EMGEPRON fica menos suscetível às incertezas e adquire uma 
ferramenta eficaz e eficiente para a tomada de decisão, alinhada ao Planejamento Estratégico vigente.

O CGRC desenvolve os seus trabalhos mediante calendário específico, atribuindo atenção especial nos 
processos que possuem elevada materialidade financeira; que possam causar grandes danos à imagem 
da empresa; que possam interromper atividades importantes; que tenham relativa possibilidade de 
causar danos aos ativos físicos e ou perdas financeiras para as pessoas e para a empresa; e que tenham 
relativa possibilidade de envolver e responsabilizar os Stakeholders da empresa; etc.

Além do CGRC, a Empresa possui Assessorias dedicadas a conduzir às atividades de riscos e controles 
internos, típicas de “Segunda linha de defesa”, servindo como suporte. 

A Empresa monitora 353 riscos, divididos em dois Mapas: O Mapa de Riscos Gerais (aqueles riscos 
que impactam diretamente nos Objetivos Estratégicos constantes do Planejamento Estratégico); e o 
Mapa de Riscos dos Processos. 

O Mapa Geral, mais importante, contém 168 riscos que impactam nos objetivos estratégicos, dos 
quais 36 são diagnosticados como de elevada magnitude. O monitoramento desses riscos contribui 
para o alcance dos objetivos formulados. A Empresa realiza avaliações periódicas dos riscos. 

Os riscos estão diagnosticados quanto à probabilidade e impacto, e estão divididos pelas categorias: 
institucional, pessoas, negócios, financeiro, operacional, jurídico, infraestrutura, tecnologia, estratégico 
e processos. 

Ambos os mapas, tratam de fragilidades que são de impacto nas operações da Empresa, e, portanto, 
estão classificados como sendo de acesso restrito em razão do sigilo empresarial. 
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O diagrama abaixo apresenta uma visão do quantitativo de riscos diagnosticados quanto a magnitude:

4.2 Controles Internos

A Empresa, possui uma Assessoria dedicada a conduzir às atividades de controle interno, típicas de 
“Segunda linha de defesa”. Esse setor avalia os controles internos mitigadores dos riscos. Todavia, 
como já dito no presente relatório, a Empresa encontra-se sendo reestruturada, em face das novas e 
importantes demandas advindas dos programas estratégicos da MB, para os quais ela foi capitalizada. 
Nessa reestruturação, está sendo confeccionado um novo Planejamento Estratégico. Em decorrência 
da revisão dos objetivos estratégicos, serão reestruturados os Mapas de Riscos e reavaliados os seus 
controles internos mitigadores.

Foi iniciado o exame do perfil técnico (desenho) dos controles internos que mitigam os riscos de 
maior magnitude. Nesses exames foram avaliados em relação a quesitos como: Política formalizada ou 
regulação severa externa, informatização do controle; existência de trilhas de auditoria que forneçam 
informações que permitam a detecção dos fatores que deram causa a ocorrência do risco sobre a forma 
de atuação do controle no combate ao evento de risco, definindo se a sua atuação ocorre no âmbito 
preventivo, detectivo, corretivo, ou na combinação conjunta de dois ou mais fatores; sobre a frequência 
de atuação do controle; rotinas de testes de avaliação da eficácia; se há plano de contingência em caso 
de falhas; e avaliação do custo x benefício proporcionado.

Em relação aos Órgãos de Controle, a Empresa rotineiramente tem as suas Contas julgadas pelo TCU. 
Em 2018, foram julgadas e aprovadas as Contas do Exercício de 2015 (Acórdão nº 1.548/2018). 

Em 2018, o TCU divulgou o resultado do Levantamento de Governança e Gestão Pública na Administração 
Pública Federal (APF) - Ciclo 2017. Esse Levantamento foi realizado em 488 entidades da APF. 

A Empresa obteve desempenho acima da média obtida pelas organizações, em todos os segmentos 
comparativos. (Acórdão nº 588/2018). 

4.3 Ações fiscais e trabalhistas

A Empresa possui ações trabalhistas nas quais ela é parte demandada. A Empresa estabeleceu Provisão 
para Passivos Trabalhistas em 2018, no valor de R$ 1.256.000,00, mediante suporte do Departamento 
Jurídico que avaliou e classificou essas ações como “de provável êxito por ex-empregados”.

        Elevada            Média              Baixa             Total  

Quantitativo de Riscos por Magnitude
Figura 6



5
RESULTADO DA GESTÃO
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O desafio do Gestor Público é demonstrar a sua capacidade e o seu nível de Governança na consecução 
das suas atividades institucionais. 

Em um ambiente orçamentário e financeiro de restrição, a gestão estratégica corporativa torna-se um 
importante mecanismo para o desenvolvimento do planejamento organizacional com o propósito de 
superar os desafios. 

A busca pela eficiência operacional é fundamental, no presente cenário de escassos recursos disponíveis.

Cabe ao Diretor-Presidente da EMGEPRON sem prejuízo das demais atribuições, presidir e coordenar 
os trabalhos das Diretorias Executivas na busca pelo alcance das metas estratégicas.

Nesse sentido, cabe a ele emitir orientações e formalizar decisões, efetuando as correções de rumo, 
necessárias ao atingimento das metas estratégicas estabelecidas no Planejamento Estratégico.

Como já dito no presente relatório, para a EMGEPRON, as expectativas de crescimento são enormes, 
tendo em vista que a Empresa foi capitalizada para nuclear parte do Programa de Recomposição do 
Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil.

Portanto, a preparação desse novo ambiente requererá a reorganização: do Planejamento Estratégico; 
da estrutura organizacional; e da readequação e capacitação da Força de Trabalho. Com essa 
reorganização a Empresa estará pronta para operar com foco nas seguintes e importantes orientações 
estratégicas: Programas Estratégicos, Economia do Mar e Plataforma de Exportações.

Em se tratando do funcionamento dos controles internos de gestão, a Empresa conta com o suporte 
de mecanismos de Controle Interno e Auditoria. Esse suporte é desempenhado por uma Assessoria 
Especial de Controle Interno, uma unidade de Auditoria Interna, supervisionadas por um Comitê de 
Auditoria Estatutário, onde cada elemento organizacional trabalha na sua esfera de responsabilidade. 

Essa atuação conjunta atendeu, no exercício de 2018, tempestivamente, a todas as recomendações, 
determinações, notificações e solicitações de auditoria encaminhadas pelos órgãos de controle e 
vinculadas aos processos de gestão da Empresa.

Ante o exposto, e consubstanciado pelas competências conferidas ao Diretor-Presidente, pelo Estatuto 
Social vigente, DECLARO: ter aplicado o pensamento coletivo na apresentação deste relatório; que 
a Empresa cumpriu, satisfatoriamente, as metas estratégicas do exercício; a legalidade dos atos e 
a eficácia, eficiência e economicidade da gestão da EMGEPRON para viabilizar e concretizar os 
objetivos estratégicos de gestão pública em alinhamento com o contido no Planejamento Estratégico 
institucional.

Declaração dos Resultados da Gestão Estratégica
Diretor-Presidente que terminou a gestão, Vice-Almirante (Refº) 
FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÕES LARANJEIRA
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5.1 Resultados alcançados na consecução das Metas Estratégicas

Ao início de 2018, na revisão do Planejamento Estratégico, a Empresa por meio do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva, estabeleceu metas audaciosas, baseadas na sua Visão de 
Futuro, considerando a parceria com a Marinha do Brasil e a consolidação do relacionamento com 
todos os elementos envolvidos na inovação e no desenvolvimento da Base Industrial de Defesa. 

Em face dessas metas, foram adotadas ações em níveis estratégico, tático, e operacional pelos setores 
responsáveis pelos objetivos. 

Com o propósito de permitir a avaliação dos resultados obtidos, são elaborados relatórios periódicos 
de reporte à Alta Administração. 

O monitoramento é uma essencial ferramenta para avaliação dos resultados da gestão, contribuindo 
para que metas estabelecidas fossem atingidas, além de permitir a identificação da necessidade de 
ajustes e revisões no Plano Estratégico. 

Todavia, devido aos impactos causados pela crise financeira dos últimos anos, alguns indicadores não 
foram atingidos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Referência

 (2017)

Índice
Estabelecido 

2018

Índice 
Atingido

2018
Monitorar faturamento 109,45% 115% 96%
Monitorar o faturamento Extra-MB 155,7% 130% 80%
Investir saldo remanescente do lucro 47,02% 100% 61%
Desenvolver competências técnicas e 
comportamentais – Capacitação

4584 h 4.000h 10.045h

Desenvolver competências técnicas e 
comportamentais – Aproveitamento dos treinamentos

3,88 3 4,46

Satisfazer força de trabalho 56,3% 50% 59%
Promover Programa QVPS 92% 60% 87%
Aprimorar comunicação interna 9 20 22
Aprimorar comunicação externa 6 30 207
Otimizar processos 31 20 24
Gerenciar Riscos Corporativos 4 35 75
Tornar a FAJCMC autossuficiente 16.273 

milhões
22.292 
milhões

30.211 
milhões

Promover o desenvolvimento de ações de inovação 71% 80% 87%
Promover a gestão dos recursos de TI alinhando PDTI ao PE 111,11% 100% 100%
Promover a gestão dos recursos de TI alinhando ações 
ao PDTI.

94,44% 100% 100%

Ampliar mercado nacional 8,4% 15% 7,7%
Ampliar mercado Exterior 0,7% 6% 4%

Figura 6
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Fortalecer a imagem da EMGEPRON – Veiculo de 
comunicação

8 20 40

Fortalecer a imagem da EMGEPRON em eventos 
estratégicos

14 40 301

Aumentar a satisfação do cliente 94% 98% 98,33%
Fidelizar clientes nacionais 45% 50% 48,33%
Fidelizar clientes internacionais 1% 26% 14%

Para os indicadores cujos os resultados alcançados se mantiveram abaixo das metas estabelecidas, 
cabem as considerações abaixo, resultantes de análise crítica:

Indicadores:

a) Monitorar o faturamento e Monitorar o faturamento Extra-MB: As metas estabelecidas 
não foram atingidas devido à crise econômica e financeira do país. Apesar dos esforços, os resultados 
ficaram abaixo da meta estabelecida.

b) Investir saldo remanescente do lucro: A execução foi abaixo do esperado em função das 
restrições orçamentárias da Marinha do Brasil.

c) Ampliar mercado Nacional: A meta não foi atingida. Observa-se que há uma tendência 
decrescente de renovação dos clientes, que já era esperada em função da alteração na forma de 
relacionamento com as organizações da MB. Para 2019, com o reaquecimento do mercado e com 
as novas regras já solidificadas e em pleno uso pelas organizações, espera-se uma reversão dessa 
tendência.

d) Ampliar mercado Exterior: Observa-se que a meta não foi atingida e que o indicador retornou 
aos valores históricos de cerca de 4%. 

e) Fidelizar Clientes Nacionais: Houve acréscimo do percentual de clientes que recompraram 
serviços e/ou produtos em relação ao ano de 2017. Todavia, o índice apurado ficou um pouco abaixo 
da meta estabelecida. Isso se deve ao cenário de instabilidade econômica, que perdurou ao longo 
de 2018, greves e ao ano eleitoral, que geraram incertezas no mercado. Para 2019 espera-se uma 
estabilização financeira e o crescimento no mercado interno.

f) Fidelizar Clientes Internacionais: A meta não foi atingida devido à crise econômica e financeira 
do país. Se tratam de vendas de bens sensíveis, sujeitas aos cenários políticos, nacional e internacional.

5.2 Atividades finalísticas componentes da Cadeia de Valor

A EMGEPRON realiza as suas atividades finalísticas, componentes da sua cadeia de valor, por meio 
do gerenciamento de projetos, ou pela prestação de serviços, cuja a coordenação é realizada pelas 
suas Unidades de Negócios (UN), apoiadas pelos Departamentos ou por Assessorias especialmente 
criadas para tal fim. 

Os resultados obtidos nas atividades finalísticas componentes da cadeia de valor, serão abordados 
detalhadamente neste capítulo. A liderança dessas atividades cabe a Diretoria Técnico-Comercial.
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A Diretoria Técnico-Comercial é responsável pelas atividades finalísticas, possuindo as seguintes 
tarefas regimentais:

• Estabelecer as ações necessárias para a coordenação das atividades técnicas, comerciais e de 
fomento industrial, a cargo da Empresa;

• Emitir pareceres e relatórios sobre trabalhos e estudos de viabilidade conduzidos pela Empresa, 
sob os enfoques técnico e comercial;

• Supervisionar a eventual participação da Empresa em sua associação a outras, por razões 
comerciais; 

• Organizar e coordenar a recepção e o atendimento de personalidades de relevo em visita ao país, 
sob responsabilidade da Empresa, quando determinado; e

• Negociar, quando necessário, a obtenção de incentivos e financiamentos, públicos ou privados, 
de fontes internas ou externas.

Nesse contexto, compete à Diretoria Técnico-Comercial planejar, coordenar e supervisionar as  
atividades de natureza técnico-comercial da Empresa. 

Para o atingimento da eficiência requerida, ela conta com Unidades Negócios, Departamentos e 
Assessorias que atuam nos vários segmentos da atividade da Empresa. Dentre as realizações mais 
importantes da Empresa, em 2018, destacam-se as abaixo, que foram coordenadas e supervisionadas, 
em sua maior parte, por esta Diretoria:

• Organização da primeira edição da sua Feira de Defesa, a Rio International Defense Exhibition 
(RIDEX), que reuniu profissionais nas áreas de Defesa, Segurança e Offshore; 

• Elaboração do Plano de Negócios da Empresa, para o período de 2019/2020, focado no alcance 
das metas e busca por resultados consistentes de impacto na geração de lucro; 

• Produção e comercialização de munição e de componentes de munição para diversos países;

• Gerenciamento da comercialização de facilidades portuárias, atracação e docagem; 

• Projeto, gerenciamento e fiscalização da construção do Barco-Hospital Papa-Francisco; 

• Gerenciamento de projetos, contribuindo para a conclusão do Balizamento Náutico no Nordeste 
do Brasil; 

• Gerenciamento da manutenção de Navios hidrográficos e de Pesquisa Oceanográfica;

• Comercialização de publicações e cartas náuticas eletrônicas (ENC); e 

Declaração dos Resultados da Diretoria Técnico-Comercial 
Diretor Técnico-Comercial que terminou a gestão, Vice-Almirante (RM1) 
RODRIGO OTÁVIO FERNANDES DE HÔNKIS
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• Contribuição, com a Marinha do Brasil, no processo de obtenção de três Navios destinados a 
operações de Salvamento e Resgate.  

Concluindo, DECLARO ter aplicado o pensamento coletivo na apresentação das informações deste  
relatório, e que os padrões de gestão da EMGEPRON atendem aos requisitos de conformidade e 
confiabilidade das informações prestadas neste capítulo.

5.2.1 Resultados obtidos – Unidades de Negócios (UN)

Em 2018, as Unidades de Negócios desenvolveram suas atividades decorrentes da atuação empresarial, 
nas áreas temáticas onde cada UN opera. Como resultado, espera-se que a Empresa desenvolva 
produtos e serviços de qualidade e obtenha lucro. Essas atividades são relatadas a seguir. Como 
perspectiva, espera-se um incremento nas Receitas Operacionais com um consequente aumento do 
lucro, em função das ações incorporadas no Plano de Negócio da empresa para 2019-2020.

5.2.1.1 UN de Sistemas Navais 

Diagrama da Cadeia de Valor da UN (Milhão)
Gerenciar os projetos do portfólio da UN
Receitas Operacionais R$ 1,754
Impostos e Custos R$ 1,769
Lucro R$ (-) 0,15

a) Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha (DSAM) - Assessoria prestada vinculada a 
Processos de Obtenção e Manutenção de Material Naval e ao Gerenciamento do Projeto do Míssil 
Antinavio Nacional (MAN-SUP) - as atividades da EMGEPRON foram encerradas em NOV/2018; e

Figura 7

b) Diretoria de Comunicações e de Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM) - 
Prestação de serviços de assistência e apoio técnicos especializados no gerenciamento executivo 
do programa de modernização da Rede de Comunicações da Marinha (RECIM) - com atividades 
previstas até NOV/2019. 
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5.2.1.2 UN de Armas e Munições Navais 

Diagrama da Cadeia de Valor da UN (Milhão)
Gerenciar os projetos do portfólio da UN
Receitas Operacionais R$ 47,686
Impostos e Custos R$ 42,414
Lucro R$ 5,272

a) Nacionalização da Munição 57mmL70 TP - Iniciado o processo de nacionalização da munição 
57mm L/70 TP (Exercício), cujo calibre, apesar não pertencer à dotação da MB, é utilizado em grande 
escala em inúmeras outras Marinhas, e consequentemente, com grande potencial de comercialização. 
A Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Muller de Campos - FAJCMC (Fábrica de Munição da Marinha) 
desenvolveu todos os componentes inertes (projetil, estojo), bem como os componentes metálicos 
da estopilha. Em relação à pólvora (material ativo) foram iniciados entendimentos com a Companhia 
Brasileira de Cartuchos (CBC), para que possa desenvolver uma pólvora base simples exclusiva 
para tal calibre. Foi produzido um lote piloto dessa munição com componentes da FAJCMC e  
utilizando/adaptando uma pólvora de outro calibre 40mm L/70. Os testes de tiro realizados na linha 
II do Centro de Avaliação do Exército, com a presença da MB, foram considerados satisfatórios em 
todos os testes balísticos realizados.

b) Eficiência Energética - A EMGEPRON obteve, junto à Light, a aprovação de projeto apresentado 
para implantação de um programa de eficiência energética na FAJCMC. Nesse programa a EMGEPRON 
recebeu recursos financeiros para substituição/adequação de equipamentos de aparelhos de ar 
condicionado e lâmpadas, com a finalidade de produzir com maior eficiência energética. 

Figura 8
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c) Concessão do direito de uso da FAJCMC - Foi iniciado o processo cujo propósito é realizar a 
concessão de uso da gestão da FAJCMC para a iniciativa privada. Inicialmente, foi contratada a Fundação 
Getúlio Vargas para apresentar uma Análise e Proposição de Alternativas de Modelos de Associação 
da EMGEPRON com parceiros especializados. Das alternativas indicadas, a sugerida e aceita pela 
MB foi aquela que estabelece o Direito de Uso/Sociedade com a MB, estabelecendo uma concessão 
de uso real para a EMGEPRON, para que, posteriormente, essa estabeleça uma SPE (Sociedade 
de Propósito Específico) com alguma empresa interessada, a qual deverá ser obrigatoriamente do 
mercado de material de defesa. Foi enviado um RFI (Request For Information) para avaliar o 
interesse de empresas desse mercado para tal concessão. Das 18 empresas consultadas 7 se 
mostraram interessadas. O processo prossegue, em 2019, com a publicação de um RFP (Request 
For Proposal) estabelecendo todas as condições para a seleção de um parceiro privado majoritário, 
para compor com a EMGEPRON, parceiro minoritário, a criação de uma SPE para gerenciar a FAJ.

5.2.1.3 UN de Construção Naval, Reparos Navais e Assessoria Especializada

Diagrama da Cadeia de Valor da UN (Milhão)
Gerenciar os projetos do portfólio da UN
Receitas Operacionais R$ 18,727
Impostos e Custos R$ 19,795
Lucro R$ (-) 1,068

a) Construção Naval - Agência Nacional de Águas (ANA) - Gerência executiva do projeto de 
construção e entrega de duas Embarcações de Apoio Fluvial para serem empregadas na Região 
Norte. Construção em curso no estaleiro B3.

Figura 9
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b) Navio Patrulha-Fluvial Amazônico - Elaboração, com o concurso do CPN, do Projeto Básico 
de Engenharia para o desenvolvimento do projeto de construção do NPaFlu Amazônico, em conjunto 
com a COTECMAR (ARC) e SIMA (MGP) – foi concluído em MAI/2018, em cerimônia na cidade de 
Cartagena, Colômbia.

c) Construção de um Barco Hospital para a Fraternidade de São Francisco de Assis na 
Providência de Deus – A EMGEPRON foi contratada pela Fraternidade e conta com o apoio do 
Estaleiro INACE, onde o barco está sendo construído, com previsão de conclusão no primeiro 
semestre de 2019, e entrega na cidade de Óbidos (Pará).

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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d) Apoio à Reparação Naval por meio das OMPS 

Gerenciamento de apoio e facilidades aos clientes Extra-MB - Tais atividades sofreram uma 
significativa redução no 1º Semestre/18, por força de ajustes realizados na sistemática entre a 
EMGEPRON e as OMPS e, por conseguinte, na aceitação de novos clientes pelas OMPS. No 2º 
Semestre/18, após a definição de novos procedimentos, houve retomada da prestação dos serviços, 
porém, sem atingir os índices de faturamento praticados nos anos anteriores. 

Foram executados 28 contratos de reparos navais, em diversas OMPS da MB. 

Reparos em Navios da MB – Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha - Está 
em execução o apoio à manutenção planejada das suas embarcações.

Navio de Desembarque de Carros de Combate “Mattoso Maia” – Está em execução o Projeto 
de Revitalização do Navio.

Grupamento de Navios Hidroceanográficos (GNHo) – Concluída a prestação dos serviços 
de assistência e apoio técnicos especializados ao GNHo para o gerenciamento de projetos de 
manutenção da capacidade operacional dos meios operativos: NHo “Cruzeiro do Sul”, NHi “Sirius”, 
NOc “Antares”, NHoF “Almirante Graça Aranha”, NHo “Amorim do Valle” e NHo “Taurus”.

Figura 13

Figura 14
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e) Assessoria Especializada 

Obtenção dos Navios de Apoio Oceânicos da Classe “Mearim” - Em 2018, a EMGEPRON 
concluiu a prestação dos serviços de promoção e execução de atividades vinculadas à obtenção de 
material militar naval para a Marinha do Brasil, consubstanciada na entrega dos Anchor Handling Tug 
Supply Vessels (AHTS) SEA FOX, SEA VIXEN e SEA SOAT à Marinha, reclassificados e redenominados 
como Navios de Apoio Oceânicos da Classe “Mearim”.

Gerenciamento de Manutenção do NPqHo “Vital de Oliveira” – Concluída a prestação de 
serviços de assistência e apoio técnico especializado ao GNHo no gerenciamento executivo da 
operação e manutenção preventiva e corretiva, inerentes ao ciclo de atividades do NPqHo “Vital de 
Oliveira”.

Figura 15

Figura 16
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5.2.1.4 UN de Estudos do Mar 

Diagrama da Cadeia de Valor da UN (Milhão)
Gerenciar os projetos do portfólio da UN
Receitas Operacionais R$ 8,652
Impostos e Custos R$ 7,797
Lucro R$ 0,855

a) Comercialização de Cartas e Produtos Náuticos pela Internet - Atualmente, o comércio 
eletrônico está consolidado com 4.870 usuários cadastrados até DEZ/2018, apresentando um 
crescimento 20% em relação ao ano anterior. 

São ofertados 733 produtos pelo website, entre cartas e publicações náuticas, livros com temas 
marinheiros e relativos à história naval, sendo permitido o pagamento por Cartão de Crédito. 

A utilização da internet para esta comercialização permitiu uma melhor visibilidade desses produtos 
e uma maior capilaridade no atendimento ao navegante em todo o Brasil, bem como em qualquer 
local do mundo. 

Em OUT/2018, a Empresa iniciou a comercialização de Cartas de Navegação Eletrônica (ENC). Com um 
catálogo de 16.500 ENC, a EMGEPRON busca uma inserção em mercado consumidor de maior porte. 

b) Levantamento Hidrográfico (LH) e monitoramento meteoceanográfico no Canal do 
Quiriri - Projeto iniciado em fevereiro de 2017, prosseguindo em 2018, com previsão de término 
em SET/2019. A execução dessas atividades tem o propósito de subsidiar um eventual pedido de 
aumento de calado operacional para o Canal do Quiriri.

5.2.1.5 UN de Apoio Especializado

Diagrama da Cadeia de Valor da UN (Milhão)
Gerenciar os projetos do portfólio da UN
Receitas Operacionais R$ 93,782
Impostos e Custos R$ 83,098
Lucro R$ 10,684

Figura 17



42 Relatório Integrado de Gestão - 2018

Foram gerenciados vários projetos de relevância para a MB, incluindo ativos humanos e recursos de 
infraestrutura, somados ao expressivo know-how adquirido nos vários anos de atuação nos projetos 
de natureza militar naval. Em 2018, houve o cancelamento de alguns contratos, sendo mantidos sete 
contratos em execução com a MB e um com a ICN em 31 DEZ 2018. 

5.2.1.6 UN de Apoio Logístico 

Diagrama da Cadeia de Valor da UN (Milhão)
Gerenciar os projetos do portfólio da UN
Receitas Operacionais R$ 2,634
Impostos e Custos R$ 2,255
Lucro R$ 0,379

a) Destinação de Excessos – Efetuado o gerenciamento e venda de material em excesso, tais como: 
meios navais e viaturas especiais obsoletas na MB e resíduos das diversas Organizações Militares 
(OM) da Marinha, incluindo o assessoramento no atendimento das leis ambientais em vigor.

b) Cursos e treinamentos – Efetuado o gerenciamento de cursos e treinamentos para empresas 
extra-MB, realizados dentro de instalações militares e de acordo com a disponibilidade das 
Organizações Militares da Marinha.

Figura 18

Figura 19
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c) Venda de Material – Realizada a comercialização e exportação de materiais produzidos ou não 
em OM da Marinha e que também possam ser utilizados por órgãos extra-MB e/ou Forças Armadas 
de outros países.

Figura 20

Figura 21

d) Apoio Logístico – Efetuado o gerenciamento da utilização de meios e instalações da MB, por 
empresas extra-MB.

5.3 Outras Atividades

5.3.1 Programa de Construção de Navios Classe Tamandaré

O Programa tem o propósito de contribuir para a Recomposição do Núcleo do Poder Naval da 
Marinha do Brasil. No Programa está prevista a construção de até 4 (quatro) Navios Classe Tamandaré 
em estaleiro nacional, o desenvolvimento do Apoio Logístico Integrado (ALI) e a Participação da 
Indústria Nacional (PIN), estando desdobrado em três projetos distintos: Compensação Tecnológica, 
Industrial e Comercial - Offset, Conteúdo Local e Transferência de Tecnologia (ToT). 

Em relação à ToT, está previsto que os dois grandes sistemas digitais operativos de bordo (CMS – 
Combat Management System e o IPMS – Integrated Platform Management System) serão desenvolvidos 
e integrados pela CONTRATADA, com a obrigatória participação de empresa(s) brasileira(s), 
preferencialmente Empresa(s) Estratégica(s) de Defesa (EED), com expertise em sistemas de comando 
e controle. Todo esse processo deverá garantir o envolvimento pleno da MB, a fim de lhe assegurar o 
total domínio do conhecimento gerado (desenvolvimento e integração), permitindo a independência 
nas manutenções e modernizações de hardware e software, durante o ciclo de vida dos Navios. 
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Em 11 de dezembro de 2017, com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a 
Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM) e a EMGEPRON iniciou-se, oficialmente, a 
participação da EMGEPRON no Programa de Recomposição do Núcleo do Poder Naval, estabelecendo 
um vínculo de cooperação mútua e prestação de apoio recíproco entre as partes, visando a aquisição, 
por construção de navios militares de superfície. No primeiro semestre de 2018 foi iniciado o aporte 
de recursos para a capitalização da empresa, de modo gradativo, estendendo-se durante o ano. 

Em 05 de setembro de 2018, foi celebrado um novo Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre 
a Diretoria de Gestão de Programas da Marinha (DGePM) e a EMGEPRON, tendo por objeto o 
estabelecimento de vínculo de cooperação mútua e prestação de apoio recíproco, com vistas à 
obtenção, por construção, de 4 (quatro) Navios Classe “Tamandaré”. 

Em decorrência da relevância e importância da participação da Empresa na governança do programa 
e de modo a atender às diversas tarefas e responsabilidades atribuídas, foi iniciada no segundo 
semestre de 2018, o estudo sobre a estrutura para bem conduzir os processos inerentes a cada 
um dos projetos componentes. Assim, a Diretoria da EMGEPRON resolveu criar e implantar uma 
Assessoria Especial destinada ao gerenciamento do Programa. 

Os estudos para a definição da estrutura organizacional necessária ao programa serão concluídos em 
MAR/2019, mas as providências para a contratação de pessoal com notória experiência em construção 
de navios militares e vivência em projetos de transferência de tecnologia de alta complexidade foram 
iniciadas. Da mesma forma, iniciou-se a captação de jovens engenheiros militares, visando o investimento 
em conhecimento e a possibilidade da coexistência, durante todo o ciclo de vida do programa.

A duração do Programa está estimada, inicialmente, em cerca de 8 anos. O fator temporal e a magnitude 
do programa contribuíram de modo acentuado para a resolução do Conselho de Administração 
(JUL/2018) sobre a inclusão dos objetivos desta estruturação no Planejamento Estratégico da Empresa. 

Figura 22

5.3.2  Rio International Defense Exhibition – RIDEX

A EMGEPRON criou, organizou e promoveu a 1ª edição da Rio International Defense Exhibition 
– RIDEX, uma Feira voltada para os segmentos de Defesa, Segurança e Offshore, realizada nos 
armazéns 3 e 4 do Pier Mauá, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 27 a 29 de junho de 2018. 

Na Feira, estiveram presentes, na época, os ilustres Ministros da Defesa, da Segurança Pública, o 
Chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, os Comandantes das Forças Armadas e/
ou seus representantes, entre outras autoridades, além de, aproximadamente, 13 mil visitantes. A 
1ª edição da RIDEX contou, ainda, com a participação de 89 expositores de empresas nacionais e 
internacionais, mais de 30 delegações de países da Europa, África, Ásia e América do Norte e do Sul e 
profissionais que proferiram palestras e painéis relacionados aos segmentos supramencionados.
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Figura 24

5.3.3 Investimentos e Inovação 

a) Reestruturação do Website de Cartas e Produtos Náuticos - A EMGEPRON vem buscando, 
conforme orientação contida no Plano de Negócios, incrementar seu relacionamento com os clientes 
utilizando o comércio eletrônico. Na comercialização de Cartas Náuticas e Cartas de Navegação 
Eletrônica (ENC) o website: cartasnauticasbrasil.com.br apresenta uma visão 3D (visualização 
geográfica). Assim, é permitido ao cliente selecionar, com cliques no mapa mundi disponibilizado, 
uma rota nacional ou internacional para seus navios e obter como resposta todas as cartas náuticas e 
publicações associadas. O objetivo deste investimento realizado foi alcançar o melhor da tecnologia 
de comércio eletrônico, facilitando ao cliente a escolha certa e simples do produto desejado.

Figura 23



46 Relatório Integrado de Gestão - 2018

b) Revitalização do Parque Gráfico - O Parque Gráfico da Base de Hidrografia da Marinha (BHMN) 
imprime hoje uma grande quantidade de cartas e publicações náuticas que atendem aos navegantes 
de todo o Brasil e do exterior. Iniciada em 2017, foi finalizada em 2018 a revitalização desse parque, 
constando de reparos e aquisições de novas máquinas. 

O objetivo principal foi manter o serviço de impressão dentro dos padrões de qualidade e confiabilidade 
que estes impressos requerem, ou seja, que garantam a segurança do navegante nos mares, rios e lagos. 

Com isso, vislumbra-se aumentar a gama de publicações e produtos náuticos para atender ao navegante.

c) Projeto Netuno - Subvenção junto ao BNDES - Em parceria com o Laboratório de Sistemas 
Integrados Tecnológicos (LSI-TEC) e com a participação de outras empresas brasileiras, a EMGEPRON 
deu sequência ao Projeto NETUNO, como seu gerente, para o desenvolvimento de Sistema de 
Automação de Armas para o Canhão 40 mmL/70, empregando microeletrônica, perante o BNDES. 

Com duração prevista de 18 meses, o Projeto prevê desenvolver um canhão de 40 mmL/70 completo 
para os testes e validação do Sistema de Automação. Em 2018, após reestruturação das equipes, 
ocorreu a retomada do Projeto, com conclusão prevista para SET/2019. As várias equipes envolvidas 
se encontram trabalhando, atualmente, no IPqM e a montagem final do canhão deverá ser realizada 
na FAJCMC em 2019.

Figura 25

Figura 26
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d) Gerenciamento do Ciclo de Vida de Meios da MB - Em função da experiência adquirida no 
gerenciamento dos projetos de revitalização dos Navio-Tanque “Marajó” e NDCC “Mattoso Maia” 
e dos meios do GNHo foi proposta, aos ComForSup, ComEsqdAp-1, CHM e GNHo, a prestação 
dos serviços de gerenciamento completo do ciclo de vida dos meios subordinados por períodos pré 
definidos. Essa contratação encontra-se em tratativas avançadas.

Figura 27
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6
ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
E ÁREAS ESPECIAIS DA 
GESTÃO
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A Diretoria Administrativo-Financeira possui as seguintes tarefas regimentais:

• Estabelecer as ações necessárias para a coordenação das atividades administrativas e financeiras 
da Empresa;

• Emitir pareceres e relatórios sobre trabalhos e estudos de viabilidade conduzidos pela Empresa, 
sob os enfoques jurídico, contábil, econômico, financeiro e de recursos humanos;

• Coordenar e controlar a orçamentação da Empresa como um todo, compreendendo a previsão 
e o provimento dos recursos financeiros necessários;

• Examinar as contas dos consórcios dos quais a Empresa for parte integrante; e

• Promover a captação, quando necessário, de incentivos e financiamentos, públicos ou privados, 
de fontes internas ou externas.

Nesse contexto, compete à Diretoria Administrativo-Financeira planejar, coordenar e supervisionar  
as atividades administrativas e financeiras da Empresa.

Para o atingimento da eficiência requerida, ela conta com Departamentos e uma Assessoria, que 
proporcionam o apoio efetivo às atividades finalísticas da Empresa. Dentre as realizações mais 
importantes da Empresa, em 2018, destacam-se as abaixo:

• Capitalização da Empresa pela União para a construção de Navios Classe Tamandaré; 

• Utilização eficiente dos recursos programados no Programa de Dispêndios Globais; 

• Execução das atividades administrativas e financeiras realizadas pelas áreas de: Serviços Gerais; 
Finanças e Contabilidade; Pessoas; Assistência Social e Plano de Saúde; Jurídica; Tecnologia da 
Informação; e Obtenção. 

Em se tratando do funcionamento dos controles internos de gestão, a Empresa conta com o suporte 
de mecanismos de Controle Interno e Auditoria. Esse suporte é desempenhado por uma Assessoria 
Especial de Controle Interno, uma unidade de Auditoria Interna, supervisionadas por um Comitê de 

Declaração de Conformidade 
Diretor Administrativo-Financeiro Contra- Almirante (IM) 
MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA
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Auditoria Estatutário, onde cada elemento organizacional trabalha na sua esfera de responsabilidade. 

Portanto, DECLARO ter aplicado o pensamento coletivo na apresentação deste relatório; e que os 
padrões de gestão da EMGEPRON atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade das 
informações prestadas neste capítulo.

6.1 Gestão Orçamentária e Financeira

6.1.1 Capitalização da EMGEPRON pela União 
Conforme já descrito em item próprio do presente relatório, a União, com o objetivo de revitalização 
do Poder Naval para construção de Navios Classe Tamandaré, integralizou na EMGEPRON, a título  
de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) o valor de R$ 2,546 bilhões, e mais 
R$ 100 milhões para aquisição de um Navio de Apoio Antártico (NApAnt), totalizando o montante 
financeiro de R$ 2,646 bilhões, recebidos pela empresa no exercício de 2018.

6.1.2 Receita Operacional
A Receita Operacional do exercício de 2018 foi de, aproximadamente, R$ 175 milhões, apresentando 
uma redução de 5% em relação ao faturamento de 2017. Tendo em vista à situação econômica do 
país e seus reflexos, em 2018 não foi possível expandir os negócios como planejado. Releva comentar 
que a EMGEPRON vem sofrendo uma redução significativa em sua carteira de contratos, motivada, 
principalmente, pela diminuição da atividade operacional, junto ao seu principal cliente, a Marinha 
do Brasil. Isso ocorre porque a MB vem convivendo, também, com os reflexos da crise do país, em 
função das restrições orçamentárias e financeiras impostas pelo Governo Federal. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução da Receita Operacional nos últimos cinco anos.

Vale lembrar que a redução no faturamento da Empresa vem ocorrendo desde 2014, principalmente, 
em razão do término do contrato de prestação de serviços de apoio ao Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP), além da finalização de alguns outros contratos importantes. Cabe 
destacar a elevação significativa do Lucro Líquido da Empresa no exercício de 2018, motivada pelos 
rendimentos auferidos no mercado financeiro, fruto de aportes da União na capitalização da empresa, 
para o Programa Classe Tamandaré e para o Navio de Apoio Antártico. 

Figura 28



51Relatório Integrado de Gestão - 2018

Não obstante a queda do Lucro Bruto, a Empresa, para manter o equilíbrio das contas, vem 
procurando realizar um rígido controle das suas Despesas Administrativas, o que permitiu encerrar o 
período com um resultado superavitário.

6.1.3 Mercado de Capitais
A EMGEPRON é uma empresa pública não dependente de recursos orçamentários do Governo, cujo 
capital social é 100% da União. A Empresa não possui ações no mercado de capitais.

O capital da EMGEPRON, subscrito e integralizado pela União, representava cerca de R$ 97,1 
milhões ao final do exercício de 2018 e, em 31 de dezembro de 2017, era de R$ 96,5 milhões. O 
aumento no exercício de 2018, em cerca de R$ 525 mil, foi motivado pela incorporação ao Capital 
Social de parte da Reserva de Investimentos constituída em 2013, em decorrência dos investimentos 
executados no exercício de 2018. 

A Empresa, por um longo período, vem adotando como política de distribuição de dividendos 
remunerar a União com pagamento de juros sobre o capital próprio, limitando-se à Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP). A partir de 2014, em função da queda expressiva da Receita Operacional, passou 
a limitar sua proposta, observando-se a distribuição mínima obrigatória em cerca de 25% do Lucro 
Líquido Ajustado, conforme estabelecido no art. 74, inciso II de seu Estatuto Social. Em 2018, em 
função do resultado alcançado pela Empresa em 2017, a EMGEPRON recolheu aos cofres da União 
todo o lucro líquido, em forma de dividendo e juros sobre o capital próprio, totalizando o valor de R$ 
181 mil, após a aprovação da destinação do Resultado do Exercício de 2017, em reunião ordinária 
da Assembleia Geral. 

Com a elevação significativa do Lucro Líquido do Exercício de 2018, em função dos rendimentos 
financeiros auferidos pela aplicação de recursos recebidos de Aportes da Capital da União, a 
EMGEPRON provisionou para distribuição, a título de Juros sobre o Capital Próprio, o valor de  
R$ 10,8 milhões.

Figura 29
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6.1.4 Orçamento de Investimentos e Programa de Dispêndios Globais (PDG)
Foram programados e realizados os seguintes valores em 2018:

Sobre a execução dos valores programados cabem as seguintes considerações:

• A EMGEPRON, como estatal não dependente, utiliza recursos próprios para a realização de seus 
projetos e investimentos;

• Em relação aos recursos recebidos a título de capitalização, foram programados recebimentos 
de R$ 3,1 milhões, tendo sido aportado, até Dezembro de 2018, cerca de R$ 2.64 milhões. Em 
2018, não foram contabilizadas despesas com recursos oriundos da capitalização;

• Em relação a Programação de Receitas, a Empresa ficou abaixo do planejado em virtude, 
principalmente, de previsão menor de entrada de recursos, na forma de aportes da União para a 
construção de Corvetas da Classe Tamandaré;

• Em relação ao Orçamento de Investimentos (Dispêndios de Capital), a realização foi de 47,31 % 
do valor aprovado em Reprogramação Orçamentária. A execução do orçamento de Investimentos 
ficou abaixo do esperado, mas está ocorrendo de forma gradativa e em função das demandas em 
processos licitatórios e a restrições orçamentárias. A finalização dos mesmos está prevista para 
ocorrer no exercício de 2019.

• Em relação aos Dispêndios Correntes, a EMGEPRON realizou 95,34% dos valores programados. 
Esta execução ficou próxima do patamar esperado.

6.1.5 Informações sobre depósitos judiciais e extrajudiciais
A Empresa realizou 2 (dois) depósitos judiciais:

Fonte: Departamento Financeiro

Figura 30
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a) Referente a uma ação anulatória de débito fiscal, nº 0104020.77.2017.4.02.5101, no valor de R$ 
3.224.504,96, em 27/04/2017; e

b) Referente a uma execução fiscal, nº 2012.51.01.014161-3, no valor de R$ 3.228.581,00, em 
30/11/2011.

6.1.6 Outras informações
A EMGEPRON é uma Empresa Pública não dependente de recursos do Tesouro Nacional. Portanto, 
seus recursos orçamentários não são integrantes do Orçamento da União.

Em razão das suas características estatutárias, a Empresa não efetua fiscalizações, renúncias de 
receitas, não gere fundos, nem tão pouco precatórios. 

Em 2018, não houve indenizações a clientes no âmbito administrativo ou judicial.

6.2 Gestão de Pessoas

6.2.1 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
A base normativa da remuneração dos Administradores e membros dos colegiados é:

a) Diretoria Estatutária – Orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais (SEST), do Ministério da Economia; 

b) Conselhos de Administração e Fiscal - Orientações da Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, e aprovação em Assembleia Geral 10% da 
remuneração mensal média dos diretores da Empresa; e

c) Lei 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016.   

Os membros da Diretoria Executiva da EMGEPRON recebem, mensalmente, a remuneração que 
contempla as rubricas de honorários fixos, gratificação de férias e auxílio-alimentação. O valor 
pago, mensalmente, aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal corresponde a 10% 
do honorário fixo da Diretoria Executiva, não estando vinculado ao cumprimento de metas e/ou 
indicadores, tendo em vista a edição da Lei das Estatais. A Empresa aguarda orientações da SEST 
sobre um programa de remuneração comum a todas as Empresas Estatais.

Na elaboração de propostas de reajustes da remuneração, compreendendo o período de 12 meses 
(abril a março do ano posterior), toma-se como base o IPCA (divulgado pelo IBGE) dos últimos doze 
meses. Essa proposta é submetida, anualmente, à SEST para aprovação.

Quanto aos benefícios oferecidos à Diretoria-Executiva, temos o benefício compulsório do auxílio-
alimentação, e benefícios facultativos, como seguro de vida em grupo e plano de saúde.

Mantém-se a orientação da SEST que suspendeu o Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes, 
conforme mencionado no relatório do exercício anterior.
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6.2.2 Política de participação de empregados e administradores nos resultados 
da entidade.
Em relação à Participação nos Lucros e Resultados, exercício 2017, o resultado econômico-financeiro 
alcançado se mostrou insuficiente, o que tornou inviável a distribuição da PLR 2017, no exercício de 
2018. Portanto, não houve pagamento de PLR em 2018.

6.2.3 Força de Trabalho
Os recursos humanos da Empresa são compostos de empregados (concursados, comissionados 
e jovens aprendizes), estagiários e complementados por militares da ativa. O exercício de 2018 
encerrou com empregados distribuídos entre a Sede e os Projetos gerenciados pela Empresa. Em 
razão dos diversos cenários restritivos, vivenciados ao longo dos últimos anos, houve redução  no 
efetivo de empregados. 

O Quadro abaixo apresenta o quantitativo da Força de Trabalho.

Força de Trabalho em 31/12/2018

Tipologias dos Cargos Efetivo
Empregado Públicos em Cargo Efetivo 1052
Empregado Comissionados de Livre Provimento 31
Militar 87
Estagiário 46
Total 1.216

O quadro abaixo apresenta o custo da força de trabalho.

Custo da Força de Trabalho em 31/12/2018

Tipologias dos Cargos Custo da Folha (R$)
Empregado Públicos em Cargo Efetivo 63.811.713,00
Empregado Comissionados de Livre Provimento 5.297.305,00
Militar 358.996,00
Estagiário 388.196,73
Total 69.856.210,73

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

Figura 31

Figura 32

Fonte: Departamento de Recursos Humanos
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6.2.4 Capacitação
A área de Recursos Humanos da Empresa, por meio da Norma de Procedimento nº 023-009 - 
Competência e Conscientização, certificada pela NBR ISO 9001:2015, define os parâmetros para a 
capacitação do seu efetivo.

Com o propósito de manter a qualidade das capacitações e avaliar sua eficácia, após a realização dos 
treinamentos, são aplicadas duas avaliações por meio dos seguintes formulários: FART – Formulário 
de Avaliação de Reação de Treinamento e o FACAA – Formulário de Avaliação do Conhecimento 
Adquirido e Aplicado. Sendo o primeiro formulário preenchido pelo empregado e o segundo pela 
chefia do empregado.

Tendo em vista o cenário de severas restrições econômicas e financeiras, no exercício de 2018, foram 
realizados apenas os treinamentos considerados imprescindíveis para o atendimento dos objetivos da 
Empresa. 

A maioria dos treinamentos foram realizados na modalidade “in company”, possibilitando capacitar 
um maior número de empregados com menor dispêndio financeiro. 

Esses treinamentos foram voltados para o desenvolvimento de competências técnicas, com foco no 
atendimento às legislações vigentes como Normas Regulamentadoras (NR), Alterações e Repercussões 
da Lei das Estatais nº 13.303/2016, Controle da Jornada de Trabalho e Gestão e Apuração da Ética 
Pública. 

Para o aprimoramento das competências comportamentais foram realizadas palestras sobre 
Educação para a Ética e Gerenciamento de Conflitos. As metas do indicador de desenvolvimento de 
competências, conforme previsto no Planejamento Estratégico, foram atingidas satisfatoriamente.

6.2.5 Promoções
A Administração da Empresa concedeu promoções a empregados em 2018, primordialmente, no 
critério “antiguidade”, face às restrições financeiras. 

Essas promoções demonstram o compromisso da Administração para com os empregados, que 
mesmo diante de um difícil cenário econômico-financeiro, buscou agir com responsabilidade social e 

Figura 33
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Figura 34

justiça. Abaixo consta o quadro demonstrativo das promoções concedidas no exercício.

A área de Gestão de Pessoas possui uma meta atinente ao indicador “satisfazer a força de trabalho”, 
constante do Planejamento Estratégico vigente. Essa meta está associada aos benefícios e às condições 
de trabalho dos empregados. Essa meta foi satisfatoriamente alcançada. 

6.2.6 Indicadores mais importantes sobre a Gestão de Pessoas
a) Absenteísmo : 10.447 h

É resultado da verificação do quantitativo de horas descontadas na folha de pagamento dos empregados, 
decorrentes das faltas (3.062), das saídas antecipadas e dos atrasos (7.385), ocorridas no ano de 2018. 

Em 2018, esse indicador ficou em um nível mais baixo que do ano anterior ( 13.164 h) 

               

b) Acidentes de Trabalho: 29 (vinte e nove) acidentes 

Este indicador foi apurado, a partir do número de registro de acidentes ocorridos no período. Não há 
meta fixada para o mesmo, pois entende-se que o número deve ser sempre zero. Dos 29 acidentes, 
14 foram acidentes de trajeto (deslocamento ida ou volta, trabalho versus residência) e 15 acidentes 
no local de trabalho.

Em 2018, esse indicador ficou em um nível mais baixo que do ano anterior ( 32 acidentes). 

               

c) Rotatividade: 0,63%

Este indicador objetiva mensurar a movimentação de pessoal (entrada e saída) de empregados. 

Em 2018, esse indicador ficou em um nível mais baixo que do ano anterior ( 2,74%). 
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6.2.7 Implementação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)
A partir da mobilização coordenada de esforços da área de Recursos Humanos e Tecnologia da 
Informação, foi implementado o eSocial. Projeto do Governo Federal, pelo qual passam a ser prestadas 
as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de 
mão de obra por todas as empresas, independente de seu porte ou sua natureza jurídica. 

A Empresa atendeu ao calendário de faseamento de implantação proposto pelo Governo e, decorrente 
dessa obrigação, diversas rotinas de RH foram revisadas e readequadas. 

6.2.8 Clima Organizacional
No segundo semestre de 2018, foi realizada a Pesquisa de Clima Organizacional (PCO). Como 
resultado, observou-se que diversos critérios da PCO foram mantidos ou elevados quando comparados 
com a última pesquisa aplicada, em 2013. A partir dos resultados, a área de RH irá propor melhorias 
que possam ser implementadas a curto, médio e longo prazos. O Quadro a seguir apresenta o extrato 
resumido dos resultados obtidos na pesquisa de satisfação.

Figura 35

A despeito do cenário financeiro restritivo, a área responsável pela Gestão de Pessoas vem atuando 
de forma motivada, desempenhando suas atividades sempre em aderência à legislação, aos normativos 
internos e aos objetivos estratégicos da Empresa. 

A EMGEPRON realiza as suas operações sob o inafiançável compromisso de agir com ética, transparência 
e absoluto respeito para com as partes interessadas e, sobretudo, para com o meio ambiente. 

6.3 Gestão de Licitações e Contratos

6.3.1 Licitações
No ano de 2018, foram homologados 45 processos e 9 foram revogados ou cancelados. Segue planilha 
abaixo com as licitações mais relevantes do período.
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Consolida-se abaixo as licitações de maior materialidade financeira.

LICITAÇÕES COM VALORES RELEVANTES DE 2018

MODALIDADE NÚMERO OBJETIVO CONTRATADO
VALOR 

CONTRATADO

PREGÃO
ELETRÔNICO

052/2017
Contratação do Serviço 
de Atualização CITRIX e 
treinamento oficial –DCTIM

ADD VALUE R$ 765.000,00

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO
002/2018

Prestação de serviços 
relativos à assistência e apoio 
técnicos especializados ao 
GNHo no gerenciamento 
executivo da operação e 
manutenção preventiva e 
corretiva inerentes aos ciclos 
de atividades do NAVIO.

WARTSILA 
BRASIL

R$ 1.411.712,96

INEXIGIBILIDADE 010/2018

Prestação de serviço de 
Supervisão de veículo 
operado remotamente (ROV) 
do NPqHo Vital de Oliveira 
durante a realização de 
campanha científica Marítima 
na Elevação do Rio Grande.

UNDERWATER R$ 834.589,29

PREGÃO 016/2018
Contratação de Serviços 
de Manutenção Predial, 
Preventiva e Corretiva Anual

SM21 
ENGENHARIA

R$ 994.549,80

LEILÃO 029/2018 Viaturas e sucatas diversas DIVERSOS R$ 508.440,00

INEXIGIBILIDADE 035/2018

Contratação de serviço 
contínuo de manutenção 
corretiva, suporte técnico, 
evolução tecnológica e legal, 
expansão, consultoria e 
treinamento dos sistemas de 
gestão empresarial, para as 110 
licenças de uso, referentes aos 
módulos contratados–SGE RH/
Corporativo.

BENNER 
SISTEMAS

R$ 553.239,00

6.3.2 Contratos
A Empresa possui contratos decorrentes das suas operações empresariais (atividade-fim) e das 
atividades de suporte (atividade-meio). Não há contratos de publicidade e propaganda.

Figura 36
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A representação gráfica abaixo, apresenta os totais dos valores dos contratos vigentes no final de 2018:

6.4 Gestão patrimonial e infraestrutura
A EMGEPRON possui normativos internos que regulam e detalham a estrutura de controle e gestão 
do patrimônio da sua Sede. 

Sua Sede, situa-se em um imóvel construído há pouco menos de 9 anos. A manutenção do prédio 
segue um cronograma rigorosamente planejado. 

A gestão do patrimônio imobilizado está registrada em controles informatizados dos bens, que são 
atualizados e amortizados de acordo com sua vida útil. 

Trimestralmente, os registros financeiros e contábeis são avaliados por auditores independentes.

A Empresa conta com uma área de Gestão de Riscos, na qual estão contemplados os riscos relacionados 
à gestão do patrimônio. Esses riscos, de acordo com cada apetite, são combatidos com controles 
internos mitigadores. A Empresa também transfere riscos, por meio de seguros patrimoniais.

A Empresa possui normativos ligados à gestão e à proteção do patrimônio. São as seguintes Normas 
de Procedimentos:

021-003 – Procedimentos para Controle de Avarias;

021-007 – Controle de Acessos; 

021-005 REV002 – Gestão de Material na EMGEPRON; e 

021-006 REV001 - Uso e Manutenção de Viaturas da EMGEPRON.

A Nota Explicativa nº 211, do Balanço Patrimonial, apresenta os valores imobilizados.

6.5 Gestão da Tecnologia da Informação

Para realizar as suas atividades, a TI despendeu R$ 2,267 milhões, ou seja, 88,5% do Orçamento programado.

Figura 37
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6.5.1 Gestão Estratégica
A Tecnologia da Informação (TI) apoia as atividades administrativas e as áreas de negócios da Empresa, 
por meio das melhores práticas, permitindo gerar informações necessárias para a gestão das referidas 
áreas, tanto no planejamento quanto na execução. 

O Planejamento deve estar alinhado e integrado com o Planejamento Estratégico da Empresa e tem 
como objetivo estabelecer metas e ações da área de TI. 

O PDTI da EMGEPRON é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e 
processos de Tecnologia da Informação e tem como objetivo o atendimento das necessidades da 
Empresa. Promove a Governança de Tecnologia da Informação e possibilita o atingimento de metas 
e objetivos organizacionais.

A motivação para a sua elaboração foi fundamentada em objetivos, tais como:

• a conformidade regulatória;

• o apontamento dos principais desafios da organização e as estratégicas de TI para enfrentá-los;

• dar visibilidade para a organização da atuação da área de TI e o seu valor agregado para a 
organização; e

• demonstrar o papel-chave que a TI tem a desempenhar para o sucesso da instituição, por meio 
dos serviços prestados.

A Empresa também dispõe de um Comitê de TI que possui as diversas competências abaixo: 

a) Executar a Política de Tecnologia da Informação, considerando o Planejamento Estratégico da EMGEPRON;

b) Formular, implementar, monitorar, e avaliar a gestão da política de tecnologia da informação;

c) Aprovar as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI;

d) Definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados à tecnologia da informação;

e) Estabelecer e propor um Plano de Investimentos para a área de tecnologia da informação, inclusive 
quanto a aquisições de hardware e software;

f) Monitorar os valores definidos no orçamento, relacionados à tecnologia da informação, de tal forma 
que o seu uso se dê sempre de forma mais racional e eficaz, evitando retrabalho e investimento 
desnecessários;

g) Avaliar os sistemas de informação e propor atualizações, revisões ou desativações;

h) Recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais no uso da Internet e Intranet;

i) Aprovar projetos de capacitação e de treinamento na área de tecnologia da informação, em especial 
para os empregados lotados nesta área;

j) Monitorar e avaliar a política de minimização dos riscos e do aumento no nível de segurança da informação;

k) Criar grupos de trabalho para realizar atividades específicas relacionadas à área de tecnologia da informação; e

l) Divulgar um cronograma de atividades do Comitê para o exercício, sempre na primeira sessão 
ordinária do CTI.
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6.5.2 Integração de Sistemas
A EMGEPRON dispõe de sistemas de gerenciamento integrados, denominados Sistema de Gestão 
Empresarial (SGE), com o objetivo de realizar a gestão integrada das informações, com possibilidade 
da migração de informações entre os sistemas de maneira fácil, por intermédio de ferramentas 
próprias. Os sistemas são customizados, atendendo às necessidades da EMGEPRON. São quatro SGE 
(Corporativo, Recursos Humanos, Jurídico e Saúde), sob a responsabilidade da Divisão de Sistemas.

O SGE Corporativo tem em suas principais funcionalidades a gestão administrativa, planejamento 
orçamentário, obrigações fiscais, automação de processos e aumento de produtividade para os mais 
diversos tipos de indústrias. 

O SGE RH tem em suas principais funcionalidades a gestão de pagamentos (Folha de Pagamento, 
Ponto, Salários etc.), Medicina e Segurança do Trabalho, Gestão de Desempenho, Treinamento etc.

O SGE Saúde tem em suas principais funcionalidades a gestão do plano de assistência médica da 
EMGEPRON (autogestão), que proporciona o controle de beneficiários do plano, o controle de rede 
credenciada, pagamentos e conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

O SGE Jurídico tem em suas principais funcionalidades: o controle dos processos de forma eletrônica, 
alertas, controle de fluxo, provisões etc. 

Devido a grande massa de dados e a utilização por diversas áreas de negócios da Empresa, a criticidade 
dos sistemas torna-se alta. 

Ainda que a ocorrência de eventos de parada seja muito rara, o risco é alto, pois, os eventos, são de 
grande impacto e prejudiciais à continuidade dos negócios. Essa alta classificação de risco impõe uma 
necessidade de controle e de manutenções eficientes.

6.5.3 Capacitação em TI
O Plano de Capacitação do pessoal de TI, consta do Plano de Anual de Treinamento (PAT), desenvolvido 
em conjunto com o departamento de RH. Apenas os treinamentos imprescindíveis à execução do 
trabalho foram autorizados para o pessoal de TI.

Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho da TI:

Área Analistas Técnicos Estagiários
Departamento de TIC 01 ---
Divisão de Governança de TI 01 --- 01
Divisão de Serviços de TI 01 02 02
Divisão de Sistemas 05 01
Total 08 03 03

6.5.4 Implementações importantes
Implementado o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TI, que fornece uma fonte 
central de informações sobre os serviços, garantindo que as áreas de negócio consigam visualizar uma 

Figura 38
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imagem precisa e consistente dessas atividades.

Foi implementado um novo Sistema de Gestão de Demandas para um melhor atendimento às áreas 
de negócios.

Será necessário reformular o PDTI a partir da reestruturação da Empresa, garantindo o alinhamento 
estratégico de suas ações com a nova visão estratégica da EMGEPRON.  

Nos contratos com a prestadora de serviços, que detém a propriedade dos Sistemas de Gestão 
Empresarial, foram inseridas cláusulas de disponibilização do código fonte dos sistemas, em caso de 
impossibilidade ou quebra de contrato, por parte da contratada. Também foram incluídas cláusulas de 
Acordo de Nível de Serviço, prevendo sansões em razão do nível de degradação do serviço prestado.

Em 2018, importantes projetos foram desenvolvidos. Apresenta-se os projetos de TI de maior 
relevância institucional:

a) Realizações de Campanhas para Disseminação de Boas Práticas de TI

A TI publica, constantemente, avisos em sua Intranet Corporativa, no sentido de disseminar boas 
práticas de uso de recurso de TI e Segurança da Informação. Mantém, também, um catálogo de 
fraudes, com a função informativa e educativa, sobre os principais golpes em circulação. Exibe uma 
coleção de imagens de phishing scam (fraudes eletrônicas) ou malware (código malicioso), veiculados 
por meio de spam (e-mail não-solicitado).

b) Impressões Corporativas

Foi iniciada, ao final de 2018, a contratação de outsourcing de impressão. Essa implementação trará 
os seguintes benefícios, com maior impacto em 2019: economia de recursos e custos, melhoria na 
qualidade da impressão, aumento na produtividade, e melhora na gestão e segurança dos documentos.

c) Circuito de Dados

Foi realizada uma nova contratação dos circuitos de dados, aumentando a qualidade dos serviços, 
ampliação das velocidades e redução dos custos. 

Contrato antigo - velocidade de 8 MB, cada, ao custo total mensal de R$ 18.497,43

Contrato novo - velocidade de 20 MB, cada, ao custo total mensal de R$ 10.323,70

Economia mensal auferida -  R$ 8.173,73

d) Monitoramento Proativo dos Serviços de TI

Aperfeiçoamento do Sistema de Monitoramento de Serviços de TI, a fim de manter o constante 
acompanhamento dos serviços TI, de forma pró-ativa na identificação de eventuais incidentes na 
rede, bem como o acompanhamento em tempo real da situação dos serviços.



63Relatório Integrado de Gestão - 2018

e) Implementação de Disaster Recovery do Banco de Dados Oracle

Implementação de uma solução para a restauração do serviço de banco de dados, após um incidente, 
no menor tempo possível.

f) Atualização dos Sistemas Operacionais de Rede

Atualização dos Sistemas Operacionais de Rede, a fim de manter licenciados os softwares homologados 
pela MB, tendo em vista o encerramento do contrato com a Empresa Novell.

g) Reestruturação Física da Rede de Dados/Telefonia

Reestruturação da rede de dados/telefonia, a fim de atender às novas estratégias corporativas relacionada 
à Coordenadoria de Obtenção de Meios Navais, em específico o Projeto dos Navios Classe “Tamandaré”.

h) Mapeamento de Processos

Em constante busca pela melhoria dos processos, principalmente, os relacionados aos serviços críticos 
de TI, objetivando otimizar o desempenho da área.

i) Sistema de Gestão de Demandas - SGD

Implementação do novo Sistema de Gestão de Demandas (Central de Serviços de TI), com a finalidade 
de alinharmos as demandas à execução estratégica da Empresa. 

j) eSocial

Aperfeiçoamento das funcionalidades com a finalidade de atender o projeto do governo federal na 
unificação da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas e padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo 
um ambiente nacional.

6.6 Gestão de Custos
A EMGEPRON está organizada por UN (atividades finalísticas) e por uma estrutura administrativa 
(atividades meio). Como se trata de uma empresa essencialmente prestadora de serviços, seus Gastos 
são apropriados diretamente ao seu resultado operacional. Eles estão classificados, por natureza, de 
acordo com o plano de contas contábil da empresa, estruturado da seguinte forma:

- Custos Operacionais: Gastos realizados vinculados diretamente e indiretamente aos serviços prestados; e

- Despesas Administrativas: Gastos necessários ao funcionamento da empresa, não vinculados as 
atividades finalísticas. 

Os registros contábeis, além de classificados por natureza, são agrupados em Centros de Custos, 
individualizados por UN e por Projetos/Contratos. 

Os gastos administrativos também são apropriados por Centros de Custos, de acordo com a estrutura 
orgânica, até o nível Departamental.
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6.7 Gestão Ambiental e Sustentabilidade
A EMGEPRON busca estimular o comportamento consciente dos seus empregados por meio de 
campanhas de divulgação e de boas práticas, estimulando a redução e o bom uso dos recursos e 
materiais necessários ao trabalho e de uso geral.

Em 2018, foi intensificado o projeto de substituição das atuais lâmpadas fluorescentes, que consomem 
16W por lâmpadas de LED, que consomem 9W, depois de implantado o projeto, que contempla a 
substituição paulatina à medida que as lâmpadas irão queimando. Estima-se que após implementado 
em sua totalidade, a redução do consumo de energia com iluminação será na ordem de 43%.

Permanece a utilização de canecas elaboradas com material reciclado para consumo de líquidos em 
vez de copos plásticos descartáveis. Esta prática visa a redução de custos com descartáveis, bem 
como a preocupação com o meio ambiente. 

Vem sendo mantidas rotinas de liga-desliga de aparelhos de ar condicionado em horários diferenciados, 
de acordo com o período do ano, visando a racionalização e redução de consumo de energia 
elétrica, sem abrir mão do conforto térmico das instalações. Ainda no sistema de ar-condicionado, 
foi implantado um banco de capacitores, que além de proteger o sistema da ocorrência de picos de 
energia, economiza cerca de 5% da energia consumida pelo ar condicionado central.

A implantação de copiadoras coletivas também significou uma redução do consumo de papel, toner e 
custos de manutenção. Com a padronização dos equipamentos, foram excluídas a compra de vários 
tipos de cartuchos, reduzindo, desta forma, o custo administrativo. Cada empregado utiliza uma 
senha própria para a impressão de seus documentos.

Em suma, no exercício de 2018, a EMGEPRON, em continuidade ao que já vem realizando nos 
últimos anos, fomentou a política de economia e racionalidade no uso de materiais e recursos tais 
como:

• utilização de energia solar para aquecimento de água;

• destinação de sucatas a locais de reciclagem de materiais;

• impressão de documentos utilizando frente e verso do papel; 

• redução do consumo de água, através do uso de torneiras e dispositivos de vazão inteligentes, 
nos sanitários; 

• redução de ar condicionado e elevadores em horários fora do expediente e finais de semana; 

• aquisição de bem/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento, através da 
inserção da matéria nos editais de licitação;

• implantação de um banco de capacitores no sistema de Ar condicionado; 

• tratamento parcial de resíduos de esgoto; e

• coleta total na rede da concessionária (CEDAE). 

A Empresa, sempre que possível, adequou os seus procedimentos, a fim de contribuir com a melhoria 
do meio ambiente, Podemos citar como exemplo a exigência de qualificação técnica - licença ambiental, 
para as atividades contratadas de coleta, transporte e destinação de resíduos oleosos. Caso a empresa 
licitante não apresente a licença, é exigido subcontratar o serviço em empresa qualificada. 

A EMGEPRON não possui um Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) de que trata o artigo 
16º do Decreto 7.746/2012, uma vez que o mesmo não é estendido à Empresa, porém, como 
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adoção de boas práticas de gestão, utiliza procedimentos para adquirir bens e contratar serviços e 
obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento 
convocatório, conforme disposto no artigo. 2º do Decreto 7.746/2012.    

A Empresa realiza a separação de resíduos recicláveis descartados (ex.: papel) do lixo comum e, 
posteriormente, esse papel é enviado para usinas de reciclagem. Os demais resíduos são coletados 
pelo Comando do 1º Distrito Naval que dá outro destino ao mesmo.

A Empresa não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

A Empresa conduz, com entusiasmo, o Programa Socioambiental e Adequação Ecológica do Complexo 
Naval Guandu do Sapê, onde está localizada a FAJCMC. Este programa executa atividades de campo, 
manutenção das áreas verdes e possibilita que universitários do Curso de Engenharia Florestal, da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, realizem seus estudos e pesquisas sobre biodiversidade 
com foco no Crescimento de Espécies Nativas em área de Recomposição Florestal no Complexo 
Naval Guandu do Sapê.

Em 2018, foram desenvolvidas parcerias que possibilitaram a Empresa receber, por doação, mais 
de 4.000 mudas de árvores nativas de Mata Atlântica do Programa Replantando Vida da CEDAE/RJ. 
Atualmente, o Programa conta com mais de 12.000 mudas plantadas, de espécies nativas da Mata 
Atlântica.



7
DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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7.1 Declaração do Contador Geral

Apresenta-se abaixo a Declaração de Conformidade emitida pelo Contador Geral da Empresa.

“A - Base de preparação
a. Declaração de conformidade
As informações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as normas estabelecidas pela CVM e os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo CPC.
As demonstrações financeiras também foram preparadas de acordo com as IFRS, emitidas pelo IASB.
Não há mudanças nas operações da Empresa, itens não usuais, alteração de estimativas, mudança 
na composição da Empresa ou qualquer outro evento que requeira divulgação específica.

b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com 
exceção das aplicações financeiras, apresentadas a valor justo por meio do resultado.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, a moeda funcional do ambiente econômico 
onde a Empresa atua. 

d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Os efeitos das revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidos na ocasião da própria revisão e/ou em qualquer período 
futuro afetado.
As principais premissas utilizadas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e na data do 
balanço, envolvendo risco de causar um ajuste relevante no valor contábil dos ativos e passivos são 
apresentadas a seguir:
a) Valor justo de instrumentos financeiros; e
b) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.

e. Data de aprovação das demonstrações financeiras
A autorização de emissão dessas demonstrações financeiras ocorreu através de Reunião de Diretoria 
datada de 24 de janeiro de 2019.

B - Principais políticas contábeis
As políticas detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados 
para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. Sua mensuração é realizada com 
base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou 
encargos sobre vendas.
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b. Receita e despesa financeira
A receita está representada pelos ganhos nas variações do valor de ativos financeiros mensurados a 
valor justo por meio de resultado, bem como as receitas de juros obtidas através do método de juros 
efetivos.
As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de descontos e de juros sobre aplicações 
financeiras. 
As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com juros, multas e variações monetárias.

c. Ativos circulante e não circulante
- Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e 
aplicações financeiras de alta liquidez, cujos vencimentos, quando de sua aquisição, são iguais ou 
inferiores a 90 (noventa) dias, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
As aplicações financeiras classificadas nesse grupo, por sua própria natureza, estão mensuradas a 
valor justo por meio do resultado e podem ser utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo.
- Contas a receber
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos 
e ajustadas ao valor presente, em conformidade com o pronunciamento contábil CPC 12, quando 
aplicável, além de acrescidas das variações monetárias, quando contratadas.
Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são efetuados, incluindo contatos diretos com os 
clientes. Os títulos são baixados contra a provisão, a medida que a Administração considera que 
estes não são mais recuperáveis, após o emprego de todas as medidas cabíveis para recebê-los.
A provisão para perdas foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para 
suprir eventuais perdas na realização dos créditos.
- Estoques em poder de terceiros
Representam os insumos adquiridos para produção por encomenda em estabelecimento de terceiros. 
São contabilizados na entrada como Estoque em Poder de Terceiros e baixados conforme o produto 
pronto vai sendo entregue pelo fornecedor. 
- Tributos a recuperar
Representam, basicamente, tributos retidos pelos clientes, os quais serão compensados em operações 
subsequentes.
- Depósitos para Recursos
Representam depósitos realizados pela Empresa relativo a processos judiciais ou administrativos em curso.
- Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação acumulada.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
individuais (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos 
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/
despesas no resultado.

Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 
para uso, pelo método linear, baseado na vida útil econômica estimada de cada componente.
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Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro 
for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado 
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na 
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
Até o quarto trimestre de 2018, a Empresa não verificou a existência de indicadores de que 
determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e, consequentemente, 
nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi necessária.
- Demais ativos circulante e não circulante
São apresentados ao valor líquido de realização.

d. Passivos circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço.
- Fornecedores
São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal e, posteriormente acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações incorridas até a data de encerramento das demonstrações 
financeiras.
- Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação, legal ou constituída, 
como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para 
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido.
As provisões são revisadas e ajustadas para refletir alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais.
- Incentivos Fiscais
A empresa não possui incentivos fiscais.
- Imposto de renda e contribuição social
O IRPJ e a CSLL são calculados com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida 
do adicional de 10% para o IRPJ e 9% para a CSLL. Considera, ainda, a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

e. Demonstração dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas de 
acordo com a Deliberação CVM n°. 547, de 13 de agosto de 2008, que aprovou o pronunciamento 
contábil CPC 03.

f. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
São constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável 
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda (pronunciamento contábil CPC 25) inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação de 
advogados. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
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g. Gerenciamento de risco financeiro
A política da Administração é manter uma sólida base de recursos visando o desenvolvimento futuro da 
Empresa. A Administração monitora o retorno sobre os recursos aplicados considerando os resultados 
das atividades econômicas.
As políticas adotadas para gerenciamento do risco estão apresentadas na Nota Explicativa nº 34.

h. Capital social
O capital social da Empresa é 100% da União, logo, a mesma não possui ações no mercado de 
capitais.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, com 
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações  nº 6.404/76 e auditadas por empresa 
independente, que emitiu parecer sem ressalvas.
As Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial, das Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
e do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado e das 
Notas Explicativas estão publicadas no sitio da EMGEPRON na Internet, www.emgepron.gov.br.

Nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade do profissional legalmente 
habilitado: EXPEDITO REZENDE LEMOS – CRC/RJ nº 46.157/0-0.”
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7.2 Opiniões dos Auditores Independentes

Relatório dos Auditores Independentes
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Relatório dos Auditores Independentes
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Relatório dos Auditores Independentes
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Relatório dos Auditores Independentes
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Relatório dos Auditores Independentes
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Relatório dos Auditores Independentes



77Relatório Integrado de Gestão - 2018

Relatório dos Auditores Independentes

7.3 Demonstração Contábeis e Notas Explicativas

Balanços Patrimoniais
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Demonstração do Resultado do Exercício
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Demonstrações de Resultados Abrangentes

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa



81Relatório Integrado de Gestão - 2018

Demonstrações do Valor Adicionado
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras



93Relatório Integrado de Gestão - 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras



98 Relatório Integrado de Gestão - 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras



Relatório Integrado de Gestão - 2018 105

8
OUTRAS INFORMAÇÕES 
RELEVANTES
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8.1 Determinações e recomendações do TCU
a) Julgamento das Contas de 2015
Em 27/02/2018, o TCU exarou o Acórdão n° 1548/2018 – 1ª Câmara, julgando regulares as contas 
dos Diretores Técnico-Comercial, Administrativo-Financeiro e Conselheiros dando-lhes quitação 
plena. Também julgou regulares com ressalva as contas dos Dirigentes Máximos, dando-lhes quitação, 
em razão da inexistência de mapeamento de áreas de risco consideradas insalubres e/ou perigosas 
relativas ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, local que abriga o maior contingente de quadro de 
pessoal da estatal.

A EMGEPRON, em cumprimento à determinação do TCU, realizou um novo mapeamento das áreas 
de risco consideradas insalubres e/ou perigosas relativas ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e 
reportou as suas ações aquela Corte de Contas, por meio do Ofício.

b)  Levantamento de Governança e Gestão Pública na Administração Pública Federal (APF) 
- Ciclo 2017

Em 2018, o TCU divulgou o resultado do Levantamento de Governança e Gestão Pública na 
Administração Pública Federal (APF) - Ciclo 2017. Esse Levantamento foi realizado em 488 entidades 
da APF. 

A Empresa obteve desempenho acima da média obtida pelas organizações, em todos os segmentos 
comparativos. (Acórdão nº 588/2018). 

8.2 Recomendações do Órgão de Controle Interno
Não houve recomendações.

8.3 Determinação dos temas a serem incluídos no Relatório Integrado
Foram incluídos todos os itens constantes da Decisão Normativa nº 170/2018, aplicáveis a Empresa. O 
processo seletivo também levou em conta o grau de impacto e a capacidade de atender os interesses 
das partes interessadas.

8.4 Identificação e tratamento de temas relevantes
Os temas relevantes escolhidos foram aqueles com o potencial de afetar a capacidade da Empresa de 
gerar valor positivo às partes interessadas. Dentre outros temas relatados destacam-se as atividades 
componentes da cadeia finalística e o Programa de Construção de Navios da Classe Tamandaré em 
função da importância e alta materialidade financeira.

8.5 Declaração de Integridade das informações do relatório
Apresenta-se a Declaração de Integridade das informações constantes do presente Relatório de 
Gestão, emitida pelo responsável pela coleta e consolidação das informações apresentadas.
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DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE 
RELATÓRIO DE GESTÃO

DECLARO que na confecção do presente Relatório de Gestão foram observados os seguintes 
requisitos:

a) Foi aplicado o pensamento coletivo na apresentação das informações constantes deste relatório;

b) Os padrões de gestão da EMGEPRON atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade 
das informações prestadas no presente Relatório; e

c) As informações do presente Relatório Integrado estão de acordo com a estrutura preconizada pela 
Estrutura Internacional de Relato Integrado – IIRC.

NEY FURTADO DE FARIA – Assessor Especial de Controle Interno.
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