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Planejamento Estratégico Organizacional 2019-2021 (2ª Revisão), do CeIMNa.

1 -  INTRODUÇÃO
Atualmente,  o  mundo  encontra-se  em  constante  evolução,  decorrente  das  mudanças

tecnológicas, políLcas e sociais. As organizações, em geral, são demandadas com frequência a
adequarem-se às novas realidades do mercado onde atuam, novas legislações e atores de seu
ambiente.

Em  âmbito  nacional,  o  Governo  Federal  implantou  o  Programa  GESPUBLICA,  sistema
preconizado  para  a  implementação  da  excelência  na  Gestão  Pública  que  auxilia  no
desenvolvimento de ações de apoio técnico aos órgãos e enLdades da Administração Pública
Federal,  a  fim  de  mobilizar,  preparar  e  moLvar  para  a  atuação  em prol  da  inovação  e  da
melhoria da gestão.

Nesse  contexto,  a  fim de modernizar  seu  sistema de gestão,  a  Marinha  do  Brasil  (MB)
implantou o Programa Netuno, apresentando novas metodologias  e  ferramentas  gerenciais,
entre as quais o Plano Estratégico Organizacional (PEO). Tendo em vista ser este planejamento
um modelo de decisões coerente, unificador e integrador, no senLdo de orientar as principais
decisões e ações, determinando e revelando o propósito da organização, além de engajar todos
os seus níveis hierárquicos, o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) idenLficou
a  necessidade  de  revisar  sua  atual  Estratégia  Organizacional,  decorrendo  a  elaboração  do
presente  PEO,  à  luz  do  referencial  teórico  proporcionado  pelo  Programa  Netuno  e  das
orientações da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Abrangendo o  período  de 2019-2021,  por  meio  de tal  instrumento  o  CeIMNa pretende
aperfeiçoar  seu  planejamento  e  racionalizar  a  uLlização  dos  recursos  disponibilizados  à
Organização Militar (OM).

O CeIMNA, desde 2016, parLcipa do Prêmio Nacional da Qualidade. Com isso, em face das
orientações da FNQ foram introduzidas novas metodologias de mercado para a melhoria da
excelência em gestão, como: mapa estratégico, cadeia de valor e plano de ação do DiagnósLco
de Maturidade de Gestão.

2 -  O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL
2.1 - Histórico

Foi idealizado pela MB um modelo de Sistema de Abastecimento composto por órgãos,
processos e recursos interligados e interdependentes, com o propósito de promover, manter e
controlar  o  provimento  do  material  necessário  à  manutenção  das  Forças  e  demais  Órgãos
Navais  em  condições  de  plena  eficiência.  Estavam  inseridos  neste  sistema  diversos
estabelecimentos  regionais  de  apoio  logísLco,  que  eram responsáveis  pela  distribuição  de
material  de  várias  categorias,  com  o  objeLvo  de  agilizar  o  atendimento  das  necessidades
logísLcas e colaborar com o aprestamento das Forças Navais. Assim, aos quatorze dias do mês
de novembro de 1995, pela Portaria Ministerial  nº 285/1995, foi aLvado o Depósito Naval de
Natal.

Com o passar do tempo, deixou de ser um órgão voltado unicamente para aLvidades de
abastecimento e passou a direcionar seus esforços, também, para a centralização da execução
financeira, obtenção (incluindo processos licitatórios e celebração de acordos administraLvos),
pagamento de  pessoal  e  da  Conta  de  Pagamentos  Imediatos  (COPIMED)  das  OM apoiadas
(OMAp) da área jurisdicional do Com3ºDN, bem como as aLvidades de Autoridade Requisitante,
em relação ao transporte de passagem e bagagem, permiLndo que as OMAp concentrassem
seus esforços em suas aLvidades-fim.

Em 11 de abril de 2011, pela Portaria nº 121/MB, recebeu nova denominação de Centro
de Intendência  da Marinha em Natal,  com autonomia administraLva e com o propósito de
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2.3 -  Estrutura Organizacional
Para  alcançar  os  objeLvos  de  sua  missão,  o  CeIMNa  é  composto  por  uma  estrutura

organizacional que proporciona uma melhor distribuição das tarefas por área de competência, o
que  favorece  todo  o  processo  de  apoio.  Essa  estrutura  é  representada  pelo  seguinte
organograma:

2.4 -  Missão
Executar as aLvidades gerenciais do abastecimento e exercer a centralização da obtenção,

da execução financeira e do pagamento das OMAp, a fim de contribuir para a pronLdão dos
meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, sediados ou em trânsito na área de jurisdição
do Com3ºDN, bem como dos estabelecimentos de terra apoiados.

Dessa forma, para a consecução do seu propósito, cabe ao CeIMNa as seguintes tarefas:
a) Executar as aLvidades gerenciais: armazenagem; contabilidade do material; controle de

estoque;  desLnação  de  excessos  de  material  da  linha  de  fornecimento  do  Sistema  de
Abastecimento da Marinha (SAbM); e tráfego de carga;

b) Administrar o Posto de Distribuição de Uniformes (PDU) sob sua responsabilidade;
c)  Coordenar  e  executar  a  fase  II  do  Programa  de  Organização  de  Sobressalentes

(POSE), em conjunto com a equipe dos navios;
d) Apoiar o cumprimento do Plano de PronLdão Permanente do SAbM (P3SAM);
e) Executar, de forma centralizada, a aLvidade gerencial de obtenção, processos licitató-

rios, e a celebração de acordos administraLvos;
f) Exercer atribuições de Unidade Gestora Executora (UGE) da execução financeira para as

OM Apoiadas;
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g) Exercer as atribuições de Organização Centralizadora (OC) do pagamento do pessoal
militar e de Unidade Pagadora (UPAG) do pagamento do pessoal civil para as OM Centralizadas
(OMC)/OM Apoiadas (OMAp);

h) Exercer a centralização da Gestoria da COPIMED para as OMAp;
i) Proceder às alterações de pagamento do pessoal militar inaLvo, pensionista e anisLado,

em suas respecLvas áreas de responsabilidade, conforme especificado em normas oriundas da
Diretoria-Geral do Pessoal  da Marinha,  da Secretaria-Geral  da Marinha e orientação de seu
Comando Imediatamente Superior (COMIMSUP); e

j) EmiLr e assinar as requisições de transporte autorizadas pela Autoridade Requisitante
em relação ao transporte de pessoal e bagagem, conforme orientação do Com3ºDN.

2.5 - Visão de Futuro
Até 2021, ser reconhecido pelo elevado grau de saLsfação dos clientes e pela oLmização

da aplicação dos recursos públicos em sua área de atuação.

2. 6 - Valores
Os valores  de uma organização estão  relacionados às  crenças  básicas  que as  pessoas

devem ter e pelas quais devem ser dirigidas, tornando-se uma força das mais poderosas que,
quando perfeitamente assimilados pelos integrantes da organização, servem como filtros que
impedem que hábitos inadequados se incorporem à cultura da organização ou de parte dela.

Assim,  além  dos  princípios  consLtucionais  que  devem  ser  observados  em  toda  a
Administração Pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência) e os
princípios  e  costumes  expressos  na  "Rosa  das  Virtudes"  (Honra,  Lealdade,  IniciaLva,
Cooperação, Espírito de Sacri\cio, Zelo, Coragem, Ordem, Fidelidade, Fogo Sagrado, Tenacidade,
Decisão, Abnegação, Espírito Militar, Disciplina e PatrioLsmo); os valores abaixo listados formam
a base éLca e moral que orienta o comportamento e a atuação,  pessoal  e profissional dos
militares e servidores civis do CeIMNa. Estes valores têm como finalidade valorizar e zelar pelo
bem público, podendo ser resumidos como se segue:

-  Excelência  profissional  -  Aprimorar  conLnuamente  os  processos  administraLvos
desenvolvidos e os padrões de desempenho para atender às expectaLvas do público interno e
externo.  Este  aprimoramento  requer  competência;  determinação;  compromeLmento;
criaLvidade; foco na missão, na visão, nos objeLvos estratégicos da OM e na qualidade dos
resultados. Para tal, deve-se atuar com proaLvidade, idenLficando prioridades e concentrando
esforços no que é relevante para alcançar os resultados pretendidos pela OM;

-  Compromisso com o cliente - ConLnuamente levantar e atender as necessidades de
nossos clientes oferecendo produtos confiáveis, de alto desempenho e eficientes;

-  Transparência - Condução  das  aLvidades  de  maneira  éLca,  agindo  sempre  com
honesLdade,  confiança e respeito nas  informações prestadas aos  nossos  superiores,  nossos
clientes,  Órgãos  de  Controle  da  Marinha  e  no  relacionamento  com  os  públicos  interno  e
externo;

- Qualidade - Grau no qual um conjunto de caracterísLcas inerentes saLsfaz a requisitos
de excelência;

- Aperfeiçoamento e inovação - Mapear e promover o con^nuo aperfeiçoamento dos
processos executados, bem como incenLvar iniciaLvas inovadoras, compromeLdas com a
melhoria no atendimento das demandas de diversas pessoas e organizações que interagem
com o CeIMNa;
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- É=ca - Agir com integridade, honesLdade, transparência e probidade, para preservação
dos interesses insLtucionais e dos princípios que devem ser praLcados na Administração Públi-
ca;

-  Hierarquia  e  Disciplina -  Observar  a  cadeia  hierárquica  e  as  Normas  que
regulamentam  as  relações  entre  as  OM  e  agir  de  acordo  com  as  Normas  e  os
procedimentos que regem a vida militar e a sociedade civil;

-  Espírito  de  corpo -  Contribuir  para  o espírito  coleLvo e  agregador,  por  meio da
colaboração espontânea, criando um clima onde haja a consciência de que os  resultados
obLdos  pelo  CeIMNa revertem para  a  saLsfação  pessoal  e  profissional  dos  militares  e
servidores  civis  e,  consequentemente,  elevará  o  nível  de  entendimento,  interação  e
entrosamento com as OMAp;

- Valorização da força de trabalho -  Reconhecer os resultados da OM como produto do
esforço coleLvo e, portanto, perseguir a existência de ambiente harmônico, pautado no bem-
estar comum, cooperação con^nua e saLsfação profissional do grupo, servindo para a existência
do espírito de corpo,  que é a manutenção da unidade dos membros da OM, valorizando a
memória e as tradições deixadas pelos antepassados;

- Patrio=smo - É o espírito de solidariedade que une as pessoas em torno de interesses
comuns em beneficio da pátria; e

- Responsabilidade social - Contribuir, voluntariamente, para uma sociedade mais justa e
para um ambiente mais limpo e sustentável.

3 -  PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS
O CeIMNa, enquanto organização de apoio, ainda pode contar com seus próprios clientes

como parceiros, além de outras organizações extra-MB, contribuindo com o cumprimento de
sua missão e promovendo um bom relacionamento entre todos os envolvidos.

PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS RELACIONAMENTO

Organizações Militares Apoiadas
(OMAp)

A redução das aLvidades administraLvas, por meio do
apoio prestado pelo CeIMNa, de maneira que possam
despender  seus  recursos,  de  toda  ordem,  em  suas
aLvidades fim.

 Com3°DN
Com o COMIMSUP o diálogo é constante, cumprindo as
aLvidades  de  roLna  e  prestando  diversos  Lpos  de
apoio eventual necessário.

Diretorias Especializadas
(DE)

No  cumprimento  de  todas  as  normas  emanadas
(DAbM, DAdM, DFM e DGOM), bem como orientações
técnicas nas áreas de atuação.

Centro de Controle Interno da
Marinha (CCIMAR)

 A transparência e prestação de contas das Gestorias
administradas pelo CeIMNa.

Tripulação do CeIMNa
O reconhecimento profissional e condições óLmas no
ambiente  de  trabalho,  para  desempenho  das
aLvidades coLdianas.

Demais CeIM Transferência  de  material  por  ocasião  de
recompletamento  de  estoque  pelos  CeIM,  para
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PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS RELACIONAMENTO

atender,  principalmente,  às  necessidades  dos  meios
operaLvos  sediados  ou  em  trânsito,  bem  como  na
busca  de  soluções  aos  óbices  processuais  das
aLvidades,  haja  vista  possuírem  os  mesmos
macroprocessos.  Interação  constante  com  os  nossos
pares dos outros Distritos Navais em todas as nossas
Divisões de Bordo.

PAPEM

Gerência  e  suporte  aos  sistemas  de  pagamento  de
pessoal  militar,  acompanhamento  dos  recursos  da
COPIMED,  além  da  realização  de  adestramentos
diversos  e  o  pronto  atendimento  às  demandas
encaminhadas.

Centro de Controle de Inventário da
Marinha (CCIM)

Análise das requisições de material e supervisão geral
de  diversas  aLvidades  da  área  do  abastecimento.
Incremento das comunicações para Las aLvidades por
meio de videoconferências.

OD Primários

Fornecimento  e  interação  para  atender  às
necessidades  do  recompletamento  de  estoque  nas
diversas  categorias  de  material,  como  fardamento,
gêneros, sobressalentes, subsistência, material comum,
combus^veis,  lubrificantes,  graxas,  armamento  e
munição.

CDAM
Realização  do  tráfego  de  carga  na  distribuição  de
material  para atendimento das necessidades das OM
apoiadas.

Organizações Militares que não sejam
da MB

Organizações  parcerias  para  apoios  que  se  façam
necessários. Laços são estreitados em especial com os
membros das Forças Armadas sediados em Natal-RN.

Órgãos Públicos da Administração
Municipal, Estadual e Federal

Cumprimento  das  leis  e  normas  de  contabilidade
pública  brasileira,  de  licitações  e  contratos,  do  setor
tributário e do setor ambiental. Estreitamento de laços
por meio da parLcipação de militares e servidores civis
em cursos e capacitações promovidos por esses órgãos.

Empresas diversas

Transparência  nos  processos licitatórios,  exaLdão nas
contratações e celeridade no pagamento por serviços e
materiais  de  qualidade.  Aproximação  com  os
fornecedores julgados estratégicos.

4 -  AVALIAÇÃO DA GESTÃO
A  avaliação  periódica  da  gestão  é  uma  tarefa  de  grande  importância  para  qualquer

insLtuição,  com  ela  podem  ser  acompanhados  o  desenvolvimento  e  o  desempenho  das
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aLvidades  realizadas,  verificando  a  necessidade  de  correção  e/ou  adequação  às  normas  e
regulamentos existentes. A avaliação pode ser interna ou externa.

Internamente, a avaliação é acompanhada pelo Conselho de Gestão, elemento de assessora-
mento integrado à estrutura organizacional da OM. Possui o propósito de assessorar a Direção
do  CeIMNa  na  administração  econômico-financeira  e  gerencial  e  no  desenvolvimento
organizacional, mediante planejamento, programação, controle e fiscalização da aplicação de
recursos  postos  à  sua  disposição  ou  dos  quais  é  responsável.  Também  busca  promover  o
desenvolvimento e implementação de melhores práLcas de gestão e avaliação dos processos
administraLvos  em uma estratégia  de aprimoramentos  con^nuos,  em reuniões  mensais  de
Conselho de Gestão e de Gerenciamento de Riscos, ou extraordinariamente convocadas.

ConLnuamente  ocorre  a  avaliação  externa  da  gestão  do  CeIMNa  por  diversas  OM,
inicialmente pelo Com3ºDN, por meio do acompanhamento da gestão e das metas do Plano
Estratégico,  das  Inspeções  AdministraLvo-Militares  (IAM)  e  das  avaliações  de  Segurança
Orgânica.

Também são realizadas avaliações externas pelas Diretorias Especializadas do Setor SGM,
pela  Diretoria  de  Comunicações  e  Tecnologia  de  Informações  da  Marinha,  assim como  do
Centro  de Controle  Interno da Marinha,  por  meio  de Visitas  Técnico-Funcionais  (VISITEC)  e
outras auditorias diversas realizadas pelas DE.

5 - ANÁLISE ESTRATÉGICA
O sucesso no cumprimento da missão depende das estratégias definidas pela organização.

Para isso,  deve-se levar em conta uma série de fatores existentes nos ambientes externo e
interno que podem vir a favorecer ou comprometer os esforços empreendidos. Torna-se, então,
indispensável  uma análise desses ambientes para a definição das estratégias.  Esta análise é
realizada  com  auxílio  da  ferramenta  gerencial  “Matriz  de  Análise  Estratégica”,  também
conhecida como “Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportuni�es e Threats)”.

5.1 - Análise dos Stakeholders
A análise dos públicos e das partes de interessadas (Stakeholders) é fundamental para o

diagnósLco das fronteiras da Organização e suas necessidades para o cumprimento da missão e
alcance da visão. Foram idenLficados, então, os principais stakeholders que podem influenciar
no cumprimento da missão e no alcance da visão pelo CeIMNa:

a) Organizações Militares Apoiadas - Redução das aLvidades de cunho administraLvo,
por  meio  do  apoio  prestado  pelo  CeIMNa,  de  maneira  que  possam  despender  seus
recursos, de toda ordem, em suas aLvidades-fim;

b) Pessoal  da Marinha da aLva, veteranos e pensionistas na área de Jurisdição do
Com3ºDN - Execução do pagamento de pessoal de forma eficiente e tempesLva;

c)  Sistema  de  Abastecimento  da  Marinha  -  Contribuir  de  forma  eficiente  para  o
perfeito funcionamento do SabM;

d)  Diretoria  de  Administração  da  Marinha -  Correção  e  legalidade  nos  processos
licitatórios e contratos firmados pelo CeIMNa;

e)  Diretoria  de  Finanças  da  Marinha -  Cumprimento  de  todas  as  normas  de
contabilidade pública brasileira;

f) Centro de Controle Interno da Marinha  -  Transparência e prestação de contas das
Gestorias administradas pelo CeIMNa;

g) Tripulação  do  CeIMNa -  Reconhecimento  profissional  e  condições  óLmas  no
ambiente de trabalho, para desempenho das aLvidades coLdianas;
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h) Órgãos Públicos da Administração Federal, Estadual e Municipal - Cumprimento de
todas as leis e normas de contabilidade pública brasileira, de licitações e contratos, do setor
tributário e do setor ambiental. Estreitamento de laços por meio da parLcipação de nossos
militares e servidores civis em cursos e capacitações promovidos por esses órgãos; e

i)  Empresas -  Transparência  nos  processos licitatórios,  exaLdão nas contratações e
celeridade  no  pagamento  por  serviços  e  materiais  de  qualidade.  Aproximação  com os
fornecedores estratégicos.

5.2 - Análise de ambientes
A parLr da análise dos stakeholders, a OM deve avaliar o contexto no qual se encontra,

projetando  a  sua  atuação  para  o  futuro.  A  primeira  etapa  do  planejamento  estratégico  é
idenLficar as condições atuais, externas e internas da Organização. Divide-se, então, a análise
do ambiente  em duas  partes,  externo e  interno.  Uma ferramenta  muito  úLl  nesta  fase  de
elaboração do PEO é a análise SWOT,  que possibilita  a avaliação estratégica dos ambientes
interno e externo à Organização e as interações existentes.

Por intermédio desta ferramenta relacionam-se as forças e fraquezas (fatores internos)
com as ameaças e oportunidades (fatores externos), ajudando a Organização a criar estratégias
que permitam melhorar o seu desempenho ou deixá-la menos vulnerável aos concorrentes. Na
elaboração deste PEO, de modo a simplificar a análise do ambiente, foi estabelecido o cenário
de maior probabilidade de ocorrência, por meio do levantamento das oportunidades, ameaças,
forças e fraquezas.

5.2.1 - Análise de ambiente interno
A análise do ambiente interno tem como objeLvo realizar um diagnósLco organizacional

das  diversas  aLvidades  desenvolvidas  na  InsLtuição  (recursos  financeiros,  humanos  e
tecnológicos),  buscando  evidenciar  as  forças  e  fraquezas  insLtucionais  em  relação  à  visão
estratégica, frente ao conjunto de dados obLdos.

Esse  diagnósLco  sinaliza,  para  o  CeIMNa,  as  suas  condições  de  compeLLvidade  e  a
possibilidade de cumprir  adequadamente a sua missão,  possibilitando responder a seguinte
questão: como o CeIMNa está atualmente e quais seriam as oportunidades para sua melhoria?

MACROPROCESSOS
Macroprocesso é um conjunto de processos executados de forma ordenada, em uma ou

mais unidades, para a realização de objeLvos e metas da organização.
Os macroprocessos são classificados em:
� Macroprocessos Finalís=cos - são relacionados à aLvidade-fim da Organização e
agregam valor aos seus objeLvos estratégicos;
� Macroprocessos de Apoio - viabilizam suporte aos macroprocessos finalísLcos,
ligados ao gerenciamento e funcionamento da organização; e
� Macroprocessos  Gerenciais - relacionados  com  as  informações  e  decisões
necessárias para coordenar as aLvidades de apoio e dos processos finalísLcos.
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Segue abaixo uma tabela com os Macroprocessos deste Centro:

MACROPROCESSOS 

Finalís=cos:
1. Abastecimento:

2. Execução Financeira Centralizada;
3. Pagamento; e

4. Obtenção.
Gerenciais:

5. Assessoria jurídica; e
6. Gestão e controle interno.

Apoio: 
7. Administração

A figura abaixo esquemaLza a cadeia de valor deste Centro:  
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As figuras abaixo esquemaLzam a árvore de processos deste Centro:

Árvore de processos (Gerenciais)

Árvore de processos (Apoio)
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Árvore de processos (FinalísLcos)
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RECURSOS

a) Recursos Financeiros
O CeIMNa parLcipa do sistema tradicional de orçamento público. Após a publicação da

Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  o  seu  lançamento  no  SIAFI  e  o  detalhamento  dos  créditos
autorizados  dá-se  inicio  à  movimentação  entre  as  Unidades  Gestoras  (UG),  viabilizando  a
execução orçamentária, uma vez que somente após o recebimento do crédito as UG estarão em
condições de efetuar e realizar as despesas previstas.

Dessa forma, a movimentação de créditos, chamada de Descentralização de Créditos,
consiste na transferência, entre UG, do poder de uLlizar créditos orçamentários que lhe tenham
sido consignados no Orçamento ou venham a ser transferidos posteriormente.

A movimentação de recursos financeiros originários do Orçamento da União, entre as UG
que compõem o Sistema de Programação Financeira, é realizado sob a forma de liberação de
cotas, repasses, sub-repasses para o pagamento de despesas e por meio de concessão de limite
de  saque  à  Conta  Única  do  Tesouro.  A  parLr  daí,  com  recursos  em  caixa,  ou  seja,  com
disponibilidades  financeiras,  as  unidades  podem  dar  início  à  fase  de  pagamento  de  suas
despesas.

No CeIMNa são operacionalizados recursos alocados em diversos Planos de Metas para
as mais diversas finalidades, tais como: PAPA – Abastecimento; XRAY - Manutenção e operação
de Forças e Distritos Navais; ZULU – Administração; e outros.

A  fim  de  manter  suas  aLvidades,  o  CeIMNa  é  dependente  da  descentralização
interna  de  créditos  e  do  sub-repasse.  Dessa  forma,  cabe  ao  Com3ºDN,  por  meio  da
Relatoria Adjunta, o provisionamento roLneiro de créditos para o CeIMNa. Internamente,
cabe  à  Divisão  de  Administração  controlar  o  cumprimento  da  execução  orçamentária
planejada.  Às  demais  Divisões  cabem  relacionar  as  necessidades  estratégicas  com  as
operacionais,  que  deverão  estar  alinhadas  ao  cumprimento  deste  Planejamento
Estratégico.

b) Recursos Humanos
O CeIMNa possui sua Força de Trabalho, distribuída conforme a Tabela Mestra de Força

de Trabalho (TMFT) pelos diversos cargos e funções. Para suprir as necessidades funcionais não
enquadradas no quadro permanente de pessoal, complementam a força de trabalho militares
da reserva remunerada (exercendo TTC), militares RM2 e marinheiros recrutas. As necessidades
de pessoal são encaminhadas para o Com3ºDN.

c) Recursos Tecnológicos
O CeIMNa uLliza diversos sistemas computacionais nos seus processos, fazendo uso tanto

de sistemas corporaLvos da MB quanto do Governo Federal, tais como:
I) Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG);
II) Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);
III) Sistema Integrado de Administração de Pessoal do Governo Federal (SIAPE);
IV) Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASNET);
V) Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da Marinha (SiGDEM);
VI) Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento (SINGRA);
VII) Sistema de Material (SISMAT);
VIII) Sistema de Obtenção da Marinha (SOMAR);
IX) Sistema de Pagamento de Pessoal (SISPAG);
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X) Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor (SIPLAD);
XI) Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAFIN);
XII) Banco de Dados de Pessoal (BDPes);
XIII) Sistema de Apoio às Gestorias (Quaestor); e
XIV) Sistema de BoleLns (SisBol).

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES E FRACOS

FO - Pontos Fortes
É uma caracterísLca ou diferenciação existente na organização, proporcionando-lhe uma

vantagem ou facilidade operacional. Os seguintes aspectos foram considerados como pontos
fortes:

FO-01 Estrutura funcional enxuta.

FO-02 Facilidade de acesso à Direção.

FO-03
Canais de acesso para informações, esclarecimentos, sugestões ou reclamações
de seus produtos e serviços.

FO-04 Sistemas informaLzados nos principais processos.

FO-05
Uniformização de Normas visando o emprego e a atuação do CeIMNa em situações
de riscos.

FO-06
Tripulação moLvada, disciplinada e com elevado espírito de equipe e integração
interna, compromeLdos com a missão da OM.

FO-07
Localização geográfica, o que fortalece o CeIMNa como OM de apoio, tendo em
vista a posição geoestratégica da OM em relação às OMAp.

FO-08
Disseminação  pela  intranet  de informações  sobre  as  aLvidades  desempenhadas
pelas Divisões, com arquivos técnicos.

FO-09
Facilidade  de  comunicação  entre  os  setores  internos  e  com  os  externos,
principalmente, com aqueles de maior influência no cumprimento das tarefas da
OM.

FO-10 Realização de pesquisas de saLsfação das OMAp.

FO-11 Estrutura organizacional bem dimensionada.

FO-12
Os  conceitos  de  Gestão  Estratégica  estão  sendo  cada  vez  mais  entendidos  e
aplicados pelos setores da OM, com foco na Gestão com Excelência.

FO-13 Existência de assessoria especializada em controle interno e capacitação.

FO-14
Os principais processos administraLvos idenLficados, controlados e em constante
aperfeiçoamento.

FO-15 Principais normas, relaLvas aos processos finalísLcos, consolidadas.

FO-16 Elaboração do Manual Sistema de Gestão.

FO-17

Título de reconhecimento “Intendêncio Honorário” para nossos parceiros, militares
e civis,  não Intendentes, que lhe tenham dedicado parcela considerável  de suas
aLvidades  ou  contribuído  de  forma  marcante  para  a  consecução  das  tarefas
aLnentes a este Centro de Intendência.
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FR - Pontos Fracos
É  uma  caracterísLca  ou  situação  inadequada  à  organização,  proporcionando-lhe  uma

desvantagem ou  dificuldade  operacional.  É  uma variável  controlável.  Os  seguintes  aspectos
foram considerados como pontos fracos:

FR-01
Dificuldades pontuais no pronto-atendimento da demanda de materiais dos Órgãos
de Distribuição.

FR-02 Manutenção do nível de capacitação/qualificação.

FR-03 Carência de pessoal especializado nas funções previstas na TMFT.

FR-04 Perda de pessoal civil qualificado, agravada pela dificuldade de reposição.

FR-05
Falta  de  conhecimento  das  OMAp  sobre  os  aspectos   legais  e  processuais  das
tarefas desempenhadas.

FR-06 Espaço \sico limitado e ausência de instalações adequadas.

FR-07 Tempo excessivo na tramitação de documentos de licitação.

FR-08 Viaturas insuficientes e com vida úLl vencida.

FR-09 Necessidade de ampliação das estruturas \sicas dos alojamentos da tripulação.

FR-10
Pouca disponibilidade de recursos de premiação para aqueles que se destacam nas
melhorias desenvolvidas.

FR-11
Dificuldade em liberar o pessoal para cursos e simpósios devido à elevada demanda
de trabalho e custos.

FR-12
Restrições de recursos financeiros para execução dos programas, projetos e ações
sociais.

5.2.2 - Análise do Ambiente Externo
As organizações, públicas ou não, vivem em constante interação com o meio ambiente,

assim, a relação da InsLtuição com esse meio externo consLtui um fator-chave da sua própria
existência. Dessa forma, entender como é composto esse ambiente e como ele está organizado
torna-se fundamental para a gestão de qualquer insLtuição.

Com a análise do ambiente externo busca-se ampliar a sensibilidade dos envolvidos
no  planejamento  estratégico  da  organização  em  relação  ao  seu  mundo  exterior,
objeLvando harmonizar-se,  em tempo hábil,  com as principais  tendências  e  demandas
externas, aumentando sua capacidade de capturar oportunidades que surgirão, bem como
se prevenir, com antecedência, de ameaças emergentes.

Nessa análise, busca-se, ainda, apontar possíveis estratégias de melhorias para o alcance
das metas da organização por meio da idenLficação de oportunidades e ameaças referentes às
tendências e demandas externas.

As oportunidades são forças que resultam do ambiente externo, fora do controle da
organização, podendo favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas e aproveitadas
adequadamente.

Já as ameaças são forças que resultam do macroambiente, que também não podem ser
controladas  pela  organização,  e  que  criam obstáculos  à  sua  ação  estratégica,  cujos  efeitos
negaLvos poderão,  ou não,  serem evitados,  desde que as ameaças  sejam reconhecidas em
tempo hábil.

Ao avaliar o ambiente externo os gestores são capazes de apontar possíveis estratégias
de melhorias para alcançar as metas da organização. Para analisar o ambiente geral deve-se
considerar os aspectos políLcos, econômicos, tecnológicos e socioculturais.
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Quanto ao aspecto políLco e econômico, podemos observar que por muito tempo não
foi dada a devida importância à Defesa, porém, nos úlLmos anos, houve uma recuperação na
alocação de recursos orçamentários devido à criação da Estratégia Nacional de Defesa, pela
Secretaria  de  Assuntos  Estratégicos.  Isso  demonstra  uma maior  sensibilidade  para  o  tema,
despertando  um  novo  olhar  por  parte  da  sociedade,  principalmente,  devido  às  recentes
descobertas das reservas de petróleo no Pré-Sal.

Tal situação também reflete em um novo ajuste para as Forças Armadas (FFAA) que
implicará novos meios, com subsLtuição ou modernização dos existentes, gerando uma grande
expectaLva no incremento de demanda dos serviços  de  apoio  necessários  para  tais  meios,
serviços dos quais estão diretamente ligados às aLvidades desempenhadas pelo CeIMNa na
área  jurisdicional  do  Com3°DN.  Tal  fato,  certamente,  impactará  toda  a  cadeia  logísLca  de
atuação desta OM.

No  aspecto  tecnológico,  o  modelo  atual  da  sociedade  baseia-se  na  velocidade  das
informações e no domínio do conhecimento. Dessa forma, torna-se premente o domínio da
tecnologia dos meios, equipamentos, sistemas e componentes produzidos.

Dentre as principais tecnologias aplicadas à área da Defesa, podemos destacar:
a)  Tecnologia  da  Informação  -  com  foco  da  guerra  cibernéLca,  ofensiva  e

defensivamente,  além  do  desenvolvimento  do  processamento  de  dados  de  al^ssima
capacidade;

b) Comunicações - em banda larga, por satélite e conecLvidade com aprimoramento de
desempenho de redes; e

c) Tecnologias Gerenciais - oLmização de macroprocessos, com aplicações na logísLca e
apoio ao planejamento estratégico.

Ainda podemos destacar que, com o envolvimento das FFAA na segurança de grandes
eventos  tais  como  a  Copa  das  Confederações  em  2013,  Copa  do  Mundo  em  2014  e  as
Olimpíadas  em  2016,  houve  grandes  invesLmentos  para  aquisição  e  desenvolvimento  de
tecnologias para atender às necessidades operacionais.

Já no aspecto sociocultural, o território brasileiro possui dimensões conLnentais, o que
lhe proporciona ser palco de vários atores que interagem interna e externamente, de acordo
com a posição social e o espaço cultural que ocupam, obedecendo caracterísLcas regionais.

Pode-se verificar que um território tão vasto termina por ter uma população à altura, o
que vem gerando impactos no processo de ajustamento interno social e econômico desde a
década de 80, promovido pelo crescimento populacional, que, aliado à falta de invesLmentos
sociais  para  a  geração  de  empregos,  educação,  saúde  e  outras  necessidades  básicas,  vem
colaborando para o incremento da criminalidade.

Logo,  a  fragilidade  dos  sistemas  de  Segurança  Pública  dos  Estados  e  o  crescente
aumento da violência e criminalidade no País são situações reais, refleLndo no emprego das
FFAA, de acordo com os preceitos legais previstos na atual ConsLtuição com a colaboração no
combate à violência e à criminalidade no país, seja atuando no patrulhamento de nossa extensa
faixa de fronteira ou em operações de GaranLa da Lei e da Ordem, juntamente com outros
Órgãos de Segurança Pública.

Nesse contexto, observou-se, em pesquisas, que as FFAA brasileiras gozam de grande
pres^gio  e  credibilidade  junto  à  sociedade,  principalmente,  pela  seriedade  e  alto  grau  de
profissionalismo de seus integrantes.

Todavia, também é verificado que a baixa remuneração percebida pelas FFAA incenLva a
evasão de seus integrantes para a iniciaLva privada ou para outras carreiras do serviço público,
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podendo trazer sérias consequências para as aLvidades das OM, principalmente pela falta de
pessoal e pela desmoLvação do pessoal existente.

IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES E AMEAÇAS
Oportunidades 

OP-01
Incremento  do  controle  interno  (verificações  automáLcas,  trilhas  de  auditoria  e
check list).

OP-02
Credibilidade  e  boa  imagem  das  insLtuições  militares  junto  à  opinião  pública
referente à éLca na administração.

OP-03
Implementação de políLcas de melhoria de gestão na Administração Pública.  Em
parLcular na MB, na área de pessoal, a implementação do PROPES.

OP-04 Valorização da liderança por parte da alta Administração Naval.

OP-05
Aumento  do  número  de  Cursos  de  Ensino  à  Distância  (EAD),  oferecidos  por
InsLtuições  e Órgãos Governamentais  com experiência  em Excelência  de Gestão,
disponíveis para transferência de conhecimento.

OP-06 ULlização do Sistema de Ensino Naval (SEN) para capacitar o pessoal do CeIMNa.

OP-07
Existência  de  Normas  que  estabelecem  os  procedimentos  e  condutas  a  serem
seguidas.

OP-08
Implementação de  medidas  para  demonstrar  ao  público  interno a  prioridade da
InsLtuição com a força de trabalho e o seu bem-estar.

OP-09
Aumento  na  demanda  das  OM  clientes  na  área  de  finanças,  licitação  e  apoio
logísLco, que contribui para aumentar a visibilidade do CeIMNa junto às OMAp.

OP-10
Ampliar a conscienLzação das OMAp para melhoria dos seus planejamentos e sua
programação de despesas.   

OP-11 Reestruturação na lei de licitações.

OP-12
Parcerias  com  outros  órgãos  da  Administração  Pública  de  forma  a  favorecer  o
exercício da aLvidade-fim do CeIMNa.

OP-13
Possibilidade de redução de custos com o frete de material e equipamentos, por
meio de cabotagem e/ou a uLlização de meios da MB e das FFAA.

OP-14
Constante desenvolvimento dos sistemas corporaLvos, com a descoberta de novas
tecnologias.

OP-15
Similaridade de processos e práLcas de gestão com outros Centros de Intendência,
por meio do método de Benchmarking.

OP-16
Incremento na Capacitação da Força de trabalho do CeIMNa e das OM Apoiadas, por
meio de transmissão por videoconferência dos cursos e adestramentos ministrados.

Ameaças 

AM-01

Aumento da capacidade de transmissão e cobertura de sinais, facilitando o uso do
celular e outros equipamentos de forma mais abrangente nas organizações,  bem
como a formação de redes sociais,  possibilitando a exposição de informações de
caráter sigiloso.

AM-02
Movimentações de pessoas, com boa performance na realização das tarefas da OM,
em atendimento a requisitos de carreira e outras necessidades de forma tempesLva.

AM-03
Em  decorrência  da  obsolescência  dos  meios,  as  viaturas  existentes  vêm
apresentando  problemas  constantes  de  avarias,  o  que  poderá  comprometer  seu
emprego intensivo. 
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AM-04 Acompanhamento da Gestão Ambiental por pessoal sem conhecimento técnico.

AM-05
PolíLca orçamentária incompa^vel com as reais necessidades da MB, refleLndo nas
OM  do  Com3°DN,  ocasionando  dificuldades  de  funcionamento  e  de  caráter
operaLvo.

AM-06
Aumento do teor de complexidade nas exigências da Advocacia Geral da União, e do
Controle  Interno,  pode  tornar  morosos  os  processos  licitatórios  e  execuções
contratuais.

AM-07 Redução do poder discricionário e da flexibilidade do Ordenador de Despesa.

AM-08
Transferência de militares para outras insLtuições das áreas pública e privada em
busca de melhores salários.

AM-09 Risco de envolvimento de militares em atos ilícitos.

AM-10
A não adequação de pessoal e material para atender a ampliação da demanda das
OMAp, dificultando o cumprimento da missão do CeIMNa.

AM-11
Afastamento de parcela de fornecedores por compreender que o órgão aplica com
maior  rigor  as  normas  sancionatórias  referentes  a  eventuais  descumprimentos
contratuais.

6 - AVALIAÇÕES ESTRATÉGICAS
6.1 - Matriz G.U.T. (Gravidade/Urgência/Tendência)

Para se estabelecer uma necessária priorização entre Fraquezas e Ameaças, pela técnica
GUT, são feitas algumas perguntas básicas que possuem uma correspondente escala de pontos.
A aplicação da técnica GUT considera os aspectos apresentados a seguir:

a) Gravidade
É  tudo  aquilo  que  afeta,  profundamente,  a  essência,  o  objeLvo  ou  resultado  da

Organização, da Assessoria ou da pessoa. Sua avaliação decorre do nível de dano ou prejuízo
que pode advir dessa situação.

PERGUNTAS ESCALA

O dano é extremamente prejudicial? 5

O dano é muito prejudicial? 4

O dano é prejudicial? 3

O dano é relaLvamente prejudicial? 2

O dano é pouco prejudicial? 1

  
b) Urgência

É o resultado da pressão do tempo que a Organização sofre ou sente.  Sua avaliação
decorre do tempo que se dispõe para atacar a situação ou para resolver a situação provocada
pelo fator considerado.

PERGUNTAS ESCALA

Tenho que tomar uma ação bastante urgente? 5

Tenho que tomar uma ação urgente? 4
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Tenho que tomar uma ação relaLvamente urgente? 3

Posso aguardar? 2

Não há pressa? 1

c) Tendência
É o padrão de desenvolvimento da situação, sendo que sua avaliação está relacionada ao

estado que a situação apresentará, caso o dirigente não aloque esforços e recursos extras.

PERGUNTAS ESCALA

Se manLver a mesma forma e intensidade de atuação, 

a situação vai piorar (crescer) muito?
5

Se manLver a mesma forma e intensidade de atuação, 

a situação vai piorar (crescer)?
4

Se manLver a mesma forma e intensidade de atuação, 

a situação vai permanecer?
3

Se manLver a mesma forma e intensidade de atuação, 

a situação vai melhorar?
2

Se manLver a mesma forma e intensidade de atuação, 

a situação vai melhorar (desaparecer) completamente?
1

6.2 - Resultado da aplicação da Matriz G.U.T.

A parLr da análise de cada Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça, foram estabelecidas
as pontuações sobre as três perspecLvas. Os totais obLdos são, então, mulLplicados na matriz e
se obtém uma pontuação para cada uma das dimensões analisadas. A seguir, apresenta-se a
matriz GUT.

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA TOTAL
FORÇAS

F-01 1 1 2  2

F-02 1 1 2  2

F-03 2 2 4 16

F-04 2 2 3 12

F-05 3 3 3 27

F-06 4 5 4 80

F-07 1 1 1 1

F-08 2 3 1 6

F-09 2 2 2 8

F-10 2 2 3 12

F-11 1 1 2 2

F-12 2 3 2 12

F-13 2 1 1 2
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F-14 1 2 2 4

F-15 1 1 1 1

F-16 3 3 2 18

F-17 1 2 1 2

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA TOTAL
FRAQUEZAS

FR-01 2 2 3 12

FR-02 3 3 2 18

FR-03 2 3 4 2

   FR-04 2 2 3 12

FR-05 4 3 4 48

FR-06 2 1 2 4

FR-07 2 1 2 4

FR-08 3 3 5 45

FR-09 2 2 3 12

FR-10 2 2 2 8

FR-11 4 3 5 45

FR-12 1 2 3 6

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA TOTAL
OPORTUNIDADES

OP-01 3 3 2 18

OP-02 1 1 1 1

OP-03 3 3 2 18

OP-04 3 2 2                  12

OP-05 1 4 5 20

OP-06 1 3 4 12

OP-07 1 1 1 1

OP-08 2 2 3 12

OP-09 1 2 3 6

OP-10 3 3 2 18

OP-11 2 3 2 12

OP-12 2 2 3 12

OP-13 3 4 5 60

OP-14 2 1 2 4

OP-15 4 4 3 48

OP-16 2 2 1 4

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA TOTAL
AMEAÇAS

AM-01 4

4

4 3 48

AM-02 3 2 3 18

AM-03 4 3 2 24
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AM-04 2 2 3 12

AM-05 5 4 4 80

AM-06 3 3 2 18

AM-07 2 2 1 4

AM-08 2 2 2 8

AM-09 3 2 1 6

AM-10 2 2 1 4

AM-11 2 1 1 2

Matriz SWOT
A  Matriz  SWOT  consiste  de  uma  análise  cruzada  entre  forças  e  fraquezas  com

oportunidades e ameaças. Esta análise permite ao CeIMNa a adequação ao seu ambiente
externo, ajudando a direcionar seu plano de ação para potencializar as forças, eliminar as
fraquezas, minimizar as ameaças e aproveitar as oportunidades, garanLndo o alinhamento
ao ambiente interno. Dessa forma, aplicando a análise da Matriz SWOT vinculada à matriz
GUT, obtêm-se os seguintes dados:
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6.2.1 - Matriz SWOT

Ambiente Interno

Ambiente Externo

Oportunidades

OP01 OP02 OP03 OP04 OP05 OP06 OP07 OP08 OP09 OP10 OP11 OP12 OP13 OP14 OP15 OP16

18 1 18 12 20 12 1 12 6 18 12 12 60 4 48 4

Forças

FO1 2 20 3 20 14 22 14 3 14 8 20 14 14 62 6 50 6
FO2 2 20 3 20 14 22 14 3 14 8 20 14 14 62 6 50 6

FO3 16 34 19 36 30 38 30 17 30 22 34 30 30 76 22 64 20

FO4 12 30  13 30 24 32 24 13 24 18 30 24 24 72 16 60 16

FO5 27 45 28 45 39 47 39 28 39 33 45 39 39 87 31 75 31

FO6 80 98 81 98 92 100 92 81 92 86 98 92 92 140 84 128 84

FO7 1 19 2 19 13 21 13 2 13 7 19 13 13 61 5 49 5

FO8 6 24 7 24 18 26 18 7 18 12 24 18 18 66 10 54 10

FO9 8 26 27 26 20 28 20 9 20 14 26 20 20 68 12 56 12

FO10 12 30 13 30 24 32 24 13 24 18 30 24 24 72 16 60 16

FO11 2 20 3 20 14 22 14 3 14 8 20 14 14 62 6 50 6

FO12 12 30 13 30 24 32 24 13 24 18 30 24 24 72 16 60 16

FO13 2 20 3 20 14 22 14 3 14 8 20 14 14 62 6 50 6

FO14 4 22 5 22 16 24 16 5 16 10 22 16 16 64 8 52 8

FO15 1 19 2 19 13 21 13 2 13 7 19 13 13 61 5 49 5

FO16 18 36 19 36 30 38 30 19 30 24 36 30 30 78 22 66 22

FO17 2 20 3 20 14 22 14 3 14 8 20 14 14 62 6 50 6

Fraquezas

FR1 12 30 13 30 24 32 24 13 24 18 30 24 24 72 16 60 16

FR2 18 36 19 36 30 38 30 19 30 24 36 30 30 78 22 66 22

FR3 24 42 25 42 36 44 36 25 36 30 42 36 36 84 28 72 28

FR4 12 30 13 30 24 32 24 13 24 18 30 24 24 72 16 60 16

FR5 48 66 49 66 60 68 60 49 60 54 66 60 60 108 52 96 52

FR6 4 22 5 22 16 24 16 5 16 10 22 16 16 64 8 52 8

FR7 4 22 5 22 16 24 16 5 16 10 22 16 16 64 8 52 8

FR8 45 63 46 63 57 65 57 46 57 51 63 57 57 105 49 93 49

FR9 12 30 13 30 24 32 24 13 24 18 30 24 24 72 16 60 16

FR10 8 26 27 26 20 28 20 9 20 14 26 20 20 68 12 56 12

FR11 45 63 46 63 57 65 57 46 57 51 63 57 57 105 49 93 49

FR12 6 24 7 24 18 26 18 7 18 12 24 18 18 66 10 54 10
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Ambiente Interno
AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM7 AM8 AM9 AM10 AM11

48 18 24 12 80 18 4 8 6 4 2

Forças

FO1 2 50 20 26 14 82 20 6 10 8 6 4

FO2 2 50 20 26 14 82 20 6 10 8 6 4

FO3 16 64 34 40 28 92 34 20 24 22 20 18

FO4 12 60 30 36 24 92 30 16 20 18 16 14

FO5 27 75 45 51 39 107 45 31 35 33 31 29

FO6 80 128 98 104 92 160 98 84 88 86 84 82

FO7 1 49 19 25 13 81 19 5 9 7 5 3

FO8 6 54 24 30 18 86 24 10 14 12 10 8

FO9 8 56 26 32 20 88 26 12 16 14 12 10

  FO10 12 60 30 36 24 92 30 16 20 18 16 14

 FO11 2 50 20 26 14 82 20 6 10 8 6 4

 FO12 12 60 30 36 24 92 30 16 20 18 16 14

 FO13 2 50 20 26 14 82 20 6 10 8 6 4

 FO14 4 52 22 28 16 84 22 8 12 10 8 6

 FO15 1 49 19 25 13 81 19 5 9 7 5 3

 FO16 18 66 36 42 30 98 36 22 26 24 22 20

 FO17 2 50 20 26 14 82 20 6 10 8 6 4

Fraquezas

 FR01 12 60 30 36 24 92 30 16 20 18 16 14

 FR02 18 66 36 42 30 98 36 22 26 24 22 20

 FR03 24 72 42 48 36 104 42 28 32 30 28 26

 FR04 12 60 30 36 24 92 30 16 20 18 16 14

 FR05 48 96 66 72 60 128 66 52 56 54 52 50

 FR06 4 52 22 28 16 84 22 8 12 10 8 6

 FR07 4 52 22 28 16 84 22 8 12 10 8 6

 FR08 45 93 63 69 57 125 63 49 53 51 49 47

 FR09 12 60 30 36 24 92 30 16 20 18 16 14

 FR10 8 56 26 32 20 88 26 12 16 14 12 10

 FR11 45 93 63 69 57 125 63 49 53 51 49 47

 FR12 6 54 24 30 18 86 24 10 14 12 10 8
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7 - POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
O posicionamento estratégico de uma organização é um dos passos mais importantes para o

planejamento estratégico e tem por base as hipóteses formuladas sobre a provável evolução do
ambiente  externo  nas  suas  variáveis  mais  significaLvas  para  a  organização  e  na  percepção
quanto aos seus pontos fortes e fracos, resultantes da análise de seu ambiente interno.

Diante das avaliações realizadas com a matriz GUT, associadas à Análise SWOT, foi possível
estabelecer  o  posicionamento  estratégico  da  organização.  A  predominância  de  algumas
oportunidades e ameaças, bem como de alguns pontos fortes e fracos, observadas na Análise
da Matriz SWOT, permiLu idenLficar uma Postura Estratégica de Desenvolvimento, indicando
que a OM possui  capacidade de expandir  suas ações e  melhorar os serviços  prestados aos
clientes. 

7.1 - Pontos Predominantes Extraídos da Tabela SWOT
Na tabela ora apresentada foram evidenciadas somente as premissas indicadas e avaliadas

como predominantes da tabela SWOT que possam vir a implementar transformações projetadas
no  contexto  temporal  dimensionado  para  o  presente  planejamento  e,  dependendo  dos
resultados  obLdos,  a  OM  poderá  adotar  uma  postura  estratégica  de  Sobrevivência,
Manutenção, Crescimento ou Desenvolvimento.

No levantamento das interações, foi possível extrair as seguintes informações relevantes:

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES

AMEAÇAS
SOBREVIVÊNCIA

(Debilidades) 1138 pontos

MANUTENÇÃO
(Vulnerabilidades) 

1253 pontos

OPORTUNIDADES
CRESCIMENTO

(ImpediLvos) 1050 pontos
DESENVOLVIMENTO

(Potencialidades) 1890 pontos

Observando o  resultado da matriz  SWOT e o  levantamento das  interações,  o CeIMNa
desenvolverá suas aLvidades com os seguintes focos para expandir suas ações e melhorar os
serviços prestados aos clientes:

a) Para aproveitar as oportunidades OP-1, OP-3, OP-4, OP-05, OP-06, OP-08, OP-10, OP-11,
OP-12, OP-13, OP-14, OP-15  e OP-16, serão aprimorados os pontos fortes: FO-03, FO-04, FO-05,
FO-06, FO-09, FO-10, FO-12 e FO-16;

b) Para enfrentar as ameaças AM-1, AM-2, AM-3, AM-4, AM5, e AM-6, serão aprimorados
os pontos fortes: FO-3, FO-4, FO-5, FO-6, FO-10, FO-12 e FO-16; 

c) Para aproveitar as oportunidades OP-13 e OP-15, serão minimizadas as fraquezas FR-01,
FR-2, FR-3, FR-4, FR-5, FR-8, FR-9 e FR-11; e

d) Para enfrentar as ameaças AM-1e AM5, serão minimizados os pontos fracos FR-1, FR-2,
FR-3, FR-4, FR-5, FR-8, FR-9 e FR-11.

Assim, visando a uLlizar os pontos fortes para suavizar a influência dos pontos fracos e
enfrentar as ameaças que se apresentam para aproveitar as oportunidades vislumbradas, serão
empreendidas  diversas  IniciaLvas  Estratégicas  relacionadas  com  os  ObjeLvos  Estratégicos  a
seguir:

1) Quanto ao Desempenho Organizacional:
a)  Aprimorar  os  trâmites  burocráLcos  e  a  gestão  das  aLvidades  gerenciais  do

abastecimento;
b) Aprimorar o tempo de atendimento de SOLEMP;
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c) Aprimorar o nível de produLvidade dos processos licitatórios;
d) Aprimorar os processos licitatórios, preservando a economicidade, a vantajosidade e

a transparência dos gastos públicos;
e) Atender às solicitações de bens e serviços nos prazos e qualidade requeridos;
f) Promover o desenvolvimento da responsabilidade socioambiental;
g) GaranLr a exaLdão e o prazo na relatoria de pagamento de pessoal; e
h) Aprimorar a gestão de pessoas.

2) Quanto ao Desenvolvimento de Competências:
a) Aprimorar a capacitação militar, profissional e técnica do pessoal, buscando uLlizar e

reter na OM todo o conhecimento auferido;
b) Embarcar e reter força de trabalho qualificada; e
c) IdenLficar e reter novos líderes.

3) Quanto a Fortalecer o Clima Organizacional:
Aperfeiçoar  o  ambiente  de  trabalho,  por  meio  da  promoção  do  bem-estar  e  da

saLsfação das pessoas, de forma a garanLr a moLvação desejada aos recursos humanos.

4) Quanto a Tecnologia da Informação:
Ampliar e modernizar a capacidade de TI e aumentar a infraestrutura de apoio.

7.2 - Obje=vos Estratégicos e Inicia=vas Estratégicas
O alcance da visão de futuro da organização está ligado à realização de seus objeLvos

estratégicos.  Estes definem a forma como a OM pretende “chegar lá”,  indicando que ações
devem ser empreendidas. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Aprimorar  a  Gestão  do  Abastecimento
(OE1)

Manutenção e Suprimento de Fardamento

Aprestamento da Marinha

Administração da Unidade

Adequação  de  Instalações  de  Organizações
Militares da Marinha    

Aprimorar a Gestão do Pagamento (OE 2)

Aprestamento  da  Marinha
Administração da Unidade

Aprimorar a Gestão da Obtenção (OE 3)

Aprimorar  a  Gestão  da  Execução
Financeira centralizada (OE 4 ) 

Incrementar  o  nível  de  capacitação,
liderança  e  moLvação  da  Força  de
Trabalho (OE 5)

Aprimorar  as  condições  de  trabalho  da
Força de Trabalho (OE 6)

Aprestamento da Marinha

Administração da Unidade

Adequação  de  Instalações  de  Organizações
Militares da Marinha    

8 - FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fatores  CríLcos  de  Sucesso são  pontos-chave  que,  quando  bem  executados,  definem  e

garantem o desenvolvimento e o crescimento de uma organização, aLngindo suas metas e seus
objeLvos. Em contraparLda, quando estes mesmos  fatores são negligenciados ou ignorados,
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contribuem e muito para o fracasso da organização. São fatores imprescindíveis para aLngir os
ObjeLvos  Estratégicos  do  CeIMNa:  a  excelência  operacional,  a  gestão  de  clientes,  a  gestão
regulatória  e  socioambiental,  o  capital  humano,  o  capital  organizacional  e  a  infraestrutura
tecnológica:

EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Entender  a  cultura  da  organização,  seu  momento  e  seus  principais  obstáculos  é  tão

fundamental  para  se  aLngir  a  excelência  operacional quanto  saber  esperar,  idenLficar
oportunidades e ter uma estratégia clara e objeLva.

A excelência operacional é a busca pela eficácia de uma empresa na entrega de um serviço
para seus clientes. O maior objeLvo da excelência operacional é ser referência no mercado por
meio da qualidade de seu trabalho e execução perfeita dos processos produLvos, o que resulta
na fidelização do cliente e no crescimento organizacional.

GESTÃO DE CLIENTES
A  gestão de clientes é um conjunto de estratégias com foco no cliente. O CeIMNa deve

voltar as suas ações para as OMAp e não focar nele próprio. A gestão de relacionamento com o
cliente engloba todas as áreas de uma organização e não somente os serviços de atendimento.

GESTÃO REGULATÓRIA E SOCIOAMBIENTAL
A Gestão regulatória e socioambiental deve estabelecer os objeLvos, os projetos, aLvidades

ou  ações  que  serão  implementadas,  as  metas  a  serem  alcançadas,  as  responsabilidades
insLtucionais  da organização e dos servidores e as medidas de monitoramento e avaliação,
incluindo os indicadores.

CAPITAL HUMANO
Termo  usado  para  designar  o  conjunto  de  capacidades,  conhecimentos,  competências,

informações acumuladas e atributos de personalidade dos funcionários da organização, assim
como os invesLmentos desLnados à formação educacional destes profissionais.

CAPITAL ORGANIZACIONAL
Orientada para resultados, com foco no cliente, mediante eficiente uLlização de recursos

humanos,  materiais  e  imateriais,  para  alcançar  os  objeLvos  estratégicos.  Nesta  era  de
globalização,  Ltulares de organização devem estar sempre atualizados e um passo à frente,
desenvolvendo-se e preparado para situações inesperadas.

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
A importância de qualquer infraestrutura tecnológica sempre será a base que definirá a vida

de qualquer sistema. No campo da InformáLca ou dos Sistemas de Informação, a decisão sobre
uma  infraestrutura  tem  uma  importância  estratégica,  já  que  limitará  ou  potencializará  o
crescimento e o desenvolvimento de uma organização.

9 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
9.1 - Plano de Acompanhamento da Gestão (PAG)

É o  instrumento  de  planejamento  de  natureza  permanente,  estruturado  com base  na
ferramenta  5W3H,  revisto  anualmente,  que  tem  como  principais  bene\cios  facilitar  o
acompanhamento da gestão da OM pelo Conselho de Gestão e servir de base para a elaboração
do  Relatório  de  Gestão.  Descreve  como  por  em  práLca  o  planejamento  estratégico
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organizacional,  devendo  conter  aLvidades,  procedimentos,  prazos,  responsáveis  e  recursos
necessários para o seu cumprimento. O modelo de Plano de acompanhamento da gestão a ser
uLlizado, consta no anexo A.

9.2 - Indicadores de desempenho e indicadores estratégicos
Com base nos objeLvos estratégicos, foram estabelecidos indicadores e metas, de forma a

descrever o atual desempenho e estratégia, mensurando o grau de cumprimento das metas do
CeIMNa, sua periodicidade, requisito de partes interessadas, referencial comparaLvo e  setores
responsáveis pelas informações. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Aprimorar  a  Gestão  do  Abastecimento
(OE1)

Nível  de  Serviço  por  categoria  de  material
Tempo  de  atendimento  de  RM  por  categoria  de
material

Aprimorar a Gestão do Pagamento (OE 2)
Índice  de  conformidade  das  Fichas  Financeiras
Índice de correção de alterações de pagamento
Índice de conformidade de Ordem de Serviço

Aprimorar a Gestão da Obtenção (OE 3)

Índice  de  economicidade  nas  Licitações
Tempo de obtenção por modalidade 
Índice de retrabalho da obtenção
Índice de intempesLvidade no planejamento
Percentual de despesas licitadas

Aprimorar  a  Gestão  da  Execução
Financeira centralizada (OE 4) 

Tempo de atendimento às SOLEMP 
IntempesLvidade na liquidação de despesas
IntempesLvidade no pagamento das NF

Incrementar  o  nível  de  capacitação,
liderança  e  moLvação  da  Força  de
Trabalho (OE 5)

Índice  de  Capacitação  do  pessoal
Índice de Clima Organizacional_MoLvação

Aprimorar  as  condições  de  trabalho  da
Força de Trabalho (OE 6)

Índice  de  Clima  Organizacional_Condições  de
trabalho

A ficha com os indicadores estratégicos consta no anexo B.

9.3 - Relatórios de Gestão
O Relatório de Gestão visa a apoiar o Conselho de Gestão no gerenciamento da OM, por

intermédio  da  avaliação  do  progresso  de  desempenho  da  Organização  em  relação  à  sua
estratégia, e, quando exisLrem discrepâncias, na formulação de medidas correLvas.

9.4 - Avaliação dos Riscos sobre as perspec=vas do Mapa Estratégico
Os objeLvos estratégicos constantes do mapa estratégico (anexo  C) foram alocados nos

grupos de riscos conforme anexo D. Caberá à Comissão de Riscos e o Controle Interno avaliar os
riscos e apresentar medidas necessárias para miLgá-los.

9.5 - Plano de Melhoria da Gestão (PMGes)
Para  assegurar  o  alcance  dos  OE  constantes  no  Mapa  Estratégico (anexo  C) e  para

preencher as lacunas existentes entre o desempenho atual e o desejado, há a necessidade de
serem estabelecidas Ações Estratégicas  (AE) que indiquem, em linhas  gerais,  o conjunto de
medidas a serem implementadas no curto, médio e longo prazos.

O anexo E apresenta o Plano de Melhoria da Gestão (PMGes) deste Centro.

- 26 de 27 - 



ConLnuação do Planejamento Estratégico Organizacional 2019-2021 (2ª Revisão), do CeIMNa.

10 - CONCLUSÃO
A adoção da ferramenta Planejamento Estratégico  em Órgãos  Públicos  é um excelente

instrumento de legiLmação e condução das ações empreendidas para o alcance de resultados
saLsfatórios nas políLcas e ações a serem executadas. Em função de uma crescente demanda
por invesLmentos em áreas sociais e a adoção de políLcas ortodoxas, os recursos orçamentários
desLnados às Organizações Militares estão reduzidos. Atualmente, em que muito se fala em
“accountability”  (transparência  governamental),  gestão  por  resultados,  análise  qualitaLva  e
quanLtaLva de resultados, entre outros, cabe aos responsáveis pelo cumprimento da missão
dessas importantes insLtuições gerirem os recursos de forma eficiente, eficaz e efeLva.

O  Planejamento  Estratégico  permiLrá  ao  CeIMNa  conhecer  suas  principais  variáveis
internas, idenLficar forças e fraquezas, bem como definir um cenário provável para os próximos
quatro  anos,  sendo  necessária  sua  revisão  a  cada  dois  anos  para  alcançar  os  objeLvos
pretendidos. É necessário prever as possibilidades do futuro para adotar as ações no presente.

Natal, RN, 20 de maio de 2021.

                      HUGO MARTORELL RODRIGUES GARCIA
       Capitão de Fragata (IM)

                                  Diretor

AUTENTICADO  DIGITALMENTE
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Anexo A
MODELO DE PLANO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO (PAG)

Obje=vos
Estratégicos

Inicia=vas
Estratégicas

Indicadores de
Desempenho

Fórmula Medidas de Referência

METAS Período e
Responsável

pela
Consolidação

Curto Prazo
JUN2018

Médio Prazo
JAN2019
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Anexo B
Ficha dos Indicadores Estratégicos

OE1 Aprimorar a Gestão do Abastecimento

A - Indicador: 1.1 Nível de Serviço por categoria de material

B - Periodicidade da apuração: Mensal

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Abastecimento

D - Fonte de dados:
SINGRA  e  Controle  do  Setor  de  Obtenção.
Categorias  de  serviço:  material  comum,  sobressalentes,
itens de subsistência, CLG e Fardamento)

E - Como apurar o indicador:
Cálculo: QuanLdade de RM atendidas/ QuanLdade de RM
solicitadas x 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica  o  percentual  (nível  de  serviço)  alcançado  para
atendimento  das  solicitações  de  material  feitas  pelos
usuários

G - Metas:

CLG
ÓLmo - acima de 95%
Muito bom - acima de 85%
Bom - acima de 75%
Regular- acima de 60%
InsaLsfatório - abaixo de 59%
Subsistência
ÓLmo - acima de 85%
Muito bom - acima de 75%
Bom - acima de 60%
Regular- acima de 50%
InsaLsfatório - abaixo de 50%
Material Comum
ÓLmo - acima de 95%
Muito bom - acima de 85%
Bom - acima de 75%
Regular- acima de 50%
InsaLsfatório - abaixo de 50%
Fardamento
ÓLmo - acima de 95%
Muito bom - acima de 85%
Bom - acima de 75%
Regular- acima de 50%
InsaLsfatório - abaixo de 50% 

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:

O objeLvo é verificar se há demandas não atendidas. Deve-
se  acompanhar  todas  as  categorias  de  material  com
exceção de sobressalentes. Possíveis ações: realizar gestões
junto ao CCIM para recompletamento.

A - Indicador:
1.2  Tempo  de  atendimento  de  RM  por  categoria  de
material

B - Periodicidade da apuração: Mensal

C - Responsabilidade da apuração: Divisão de Abastecimento
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D - Fonte de dados:
SINGRA.  Categorias  de  RM:  material  comum,
sobressalentes, itens de subsistência, CLG e Fardamento

E - Como apurar o indicador:

Cálculo: a regra de negócio deste indicador é baseada na
SGM-201, inciso 18.3.2, alínea d), subalínea IV , que, por
sua vez, é observada pelo SINGRA CLIENTE SERVIDOR (CS),
Subsistema Controle, menu Indicadores, Sub menu Nível
TáLco, funcionalidade Tempo de Atendimento de RM.
A fórmula de cálculo efeLvamente uLlizada pelo SINGRA-
CS  poderá  ser  verificada  ao  clicar  o  botão  "Ajuda"  ,
localizado  na  barra  superior  da  tela  da  referida
funcionalidade:
RMC: tempo médio do número de dias entre a data de
colocação da RMC na situação "em análise" e a data de
colocação na situação "fornecida".
RMP e RMT: tempo médio do número de dias entre a data
de colocação da RM na situação "em atendimento" e  a
data de colocação na situação "fornecida". (RMT apenas
para Fardamento).

F - O que o indicador mostra:
O  tempo  gasto  para  atendimento  das  demandas  de
material das OM apoiadas.

G - Metas:

ÓLmo - até 2 dias
Muito bom - até 4 dias
Bom - até 5 dias
Regular- até 6 dias
InsaLsfatório - acima de 6 dias

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
Possíveis ações: reavaliar o processo, a fim de não gerar
demora excessiva para a OM cliente; melhorar a gestão do
estoque.

OE2 Aprimorar a Gestão do Pagamento

A - Indicador: 2.1 Índice de conformidade das Fichas Financeiras 

B - Periodicidade da apuração: Mensal

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Pagamento

D - Fonte de dados: Controle do Setor de Obtenção

E - Como apurar o indicador:
Cálculo:  QuanLdade  de  FF  com  impropriedades  relatadas  /
QuanLdade total de FF analisadas x 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica o percentual relacionado às discrepâncias, encontradas
nas fichas financeiras dos militares apontadas pela Relatoria.

G - Metas:

ÓLmo - abaixo de 0,5%
Muito bom - abaixo de 1%
Bom - abaixo de 2%
Regular- abaixo de 5%
InsaLsfatório - acima de 5%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
Possíveis  ações:  capacitação  dos  militares  da  Divisão  de
Pagamento
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A - Indicador: 2.2 Índice de correção de alterações de pagamento

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Pagamento

D - Fonte de dados: PAPEM

E - Como apurar o indicador:
Cálculo: QuanLdade de discrepâncias apontadas pela PAPEM /
QuanLdade de alterações efetuadas pela OM x 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica  o  percentual  de  erros  observados  pela  PAPEM  na
execução das alterações de pagamento pela OM

G - Metas:

ÓLmo - até 0,1%
Muito bom - abaixo de 0,3%
Bom - abaixo de 0,5%
Regular- abaixo de 1%
InsaLsfatório - acima de 1%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada  a  sua  versão  mensal  e  o  acumulado  no  ano.
Possíveis ações: Orientação das OMAp quanto às alterações 

A - Indicador: 2.3 Índice de conformidade de Ordem de Serviço 

B - Periodicidade da apuração: Mensal

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Pagamento

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:
Cálculo: QuanLdade de OS retornadas às OMAP ou reLficadas
devido a erros/ total de OS recebidas x 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica  a  eficiência  das  OMAP  na  elaboração  de  OS  e  a
necessidade de realização de adestramentos para as OMAP

G - Metas:

ÓLmo - abaixo de 5%
Muito bom - abaixo de 10%
Bom - abaixo de 15%
Regular- abaixo de 20%
InsaLsfatório - acima de 25%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
Possíveis ações: Orientação/capacitação das OMAp quanto a
elaboração das O/S

OE3 Aprimorar a Gestão da Obtenção

A - Indicador: 3.1 Índice de economicidade nas licitações

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Obtenção / SIASG

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:
Cálculo: Somatório dos valores finais contratados / somatório
dos valores esLmados nos editais x 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica o percentual de economia, em termos financeiros, de
todas as licitações concluídas (homologadas) no mês.

G - Metas: ÓLmo -  acima de 30%
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Muito bom -  acima de 20%
Bom - acima de 10%
Regular- acima de 5%
InsaLsfatório - abaixo de 5%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada  a  sua  versão  mensal  e  o  acumulado  no  ano.
Possíveis  ações:  aumentar  a  divulgação  junto  às
empresas/busca de novos fornecedores.

A - Indicador: 3.2 Tempo de obtenção por modalidade 

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Obtenção

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:

Cálculo:  (Tempo total  para  a  obtenção  pela  modalidade  Y  -
Padrão  de  tempo  da  modalidade  Y)/Padrão  de  tempo  da
modalidade  Y.  Unidade  de  medida:  dias.  O  tempo  total  de
obtenção  é  medido  entre  a  data  prevista  no  calendário  de
licitações  e  a  homologação  da  licitação.  Calcula-se  o
percentual para cada processo realizado e, após isso, faz-se a
média dos percentuais encontrados de todos os processos.

E.1 - Critérios                              
(Modalidades x Padrão de 
tempo)

Concorrência - 120 dias
Tomada de preços - 120 dias
Pregão Eletrônico - 90 dias
Convite - 90 dias
Afastamento TJDL – 90 dias 
Afastamento TJIL – 90 dias
(Obs: De acordo com  a DAbM-41-01D)

F - O que o indicador mostra:
Indica o percentual relaLvo às metas de tempo estabelecidas
para realização de processos de obtenção. 

G - Metas:

ÓLmo - abaixo de 5%
Muito bom - abaixo de 10%
Bom - abaixo de 15%
Regular- abaixo de 20%
InsaLsfatório - abaixo de 25%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:

O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada a sua versão mensal  e o acumulado no ano. O
tempo  é  considerado  mesmo  se  o  processo  volta  para  a
OMAp.  As  OMAp  que  apresentam  problemas  recorrentes
devem ser idenLficadas para que esses sejam sanados. 
Possíveis ações: capacitação dos militares do setor; análise e
melhoria do processo; melhoria do relacionamento com a CJU;
maior orientação das OMAp a fim de evitar retrabalho. 
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A - Indicador: 3.3 Índice de retrabalho na obtenção 

B - Periodicidade da apuração: Mensal

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Obtenção

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:
Cálculo:  QuanLdade  de pedidos  de obtenção  retornados  às
OMAP devido a erros/ total de pedidos de obtenção recebidos 

F - O que o indicador mostra:
Demonstra a qualidade dos subsídios que são fornecidos pelos
solicitantes.

G - Metas:

ÓLmo - abaixo de 5%
Muito bom - abaixo de 10%
Bom - abaixo de 15%
Regular- abaixo de 20%
InsaLsfatório - abaixo de 25%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
Possíveis ações: orientação/capacitação das OMAp; relato ao
ComImSup.

A - Indicador: 3.4 Índice de intempesLvidade no planejamento 

B - Periodicidade da apuração: Mensal

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Obtenção

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:
Cálculo:  QuanLdade  de  solicitações  extracalendário  de
licitações  e/ou  entregues  fora  do  prazo/  total  de  subsídios
recebidos x 100%

F - O que o indicador mostra:
Demonstra a tempesLvidade no cumprimento de prazo pelos
solicitantes, e objetos não planejados impactando o calendário
previsto. 

G - Metas:

ÓLmo - abaixo de 5%
Muito bom - abaixo de 10%
Bom - abaixo de 15%
Regular- abaixo de 20%
InsaLsfatório - abaixo de 25%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
Possíveis ações: orientação/capacitação das OMAp; relato ao
ComImSup.

A - Indicador: 3.5 Percentual de despesas licitadas

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Finanças

D - Fonte de dados: SIAFI

E - Como apurar o indicador:
Calculo:  Despesas  realizadas  por  compra  direta/total
provisionado exceto relaLvo a diárias e passagens x 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica o nível de planejamento, possibilitando a compra por
meio de processos licitatórios, que deve ser a regra.

G - Metas: Conforme o final do trimestre:
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Aceitável – Até de 5%
InsaLsfatório – Abaixo de 5%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:

O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada  a  sua  versão  mensal  e  o  acumulado  no  ano.
Possíveis ações: maior orientação das OMAp a fim de planejar
melhor suas aquisições; relato ao ComImSup.

OE4 Aprimorar a Gestão da Execução Financeira centralizada

A - Indicador: 4.1 Tempo de atendimento às SOLEMP

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Finanças / Obtenção

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:

Calculo:  Data  da  emissão  da  Nota  de  Empenho  -  Data  de
recebimento da sua respecLva SOLEMPs. Calcular a média do
resultado levantado para cada um dos empenhos emiLdos no
mês.
Se o processo volta para a OMAp, o tempo é desconsiderado
no cômputo.

F - O que o indicador mostra:
Indica do tempo médio para a emissão de notas de empenho
a parLr das solicitações das OMAp.

G - Metas:

ÓLmo - até 2 dias
Muito bom - até 4 dias
Bom - até 5 dias
Regular- até 6 dias
InsaLsfatório - acima de 6 dias

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:

O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada  a  sua  versão  mensal  e  o  acumulado  no  ano.
Possíveis ações: capacitação dos militares do setor; análise e
melhoria do processo; maior orientação das OMAp a fim de
evitar retrabalho.

A - Indicador: 4.2 IntempesLvidade na liquidação de despesas

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Finanças

D - Fonte de dados: SIAFI

E - Como apurar o indicador:
Calculo: QuanLdade de notas de empenho a liquidar há mais
de 30 dias/ QuanLdade total de empenhosx 100%

F - O que o indicador mostra:
Indica  aquisições  e  serviços  que estão apresentando tempo
excessivo na liquidação. Pode gerar impacto em Restos a Pagar
desnecessariamente ao fim do ano.

G - Metas: Conforme o final do trimestre:
ÓLmo – Abaixo de 1%
Muito bom - Abaixo de 3% 
Bom - Abaixo de 5%
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Regular- Abaixo de 10%
InsaLsfatório – Acima de 10%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:

Deverão ser desconsiderados obras e serviços de engenharia.
O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada  a  sua  versão  mensal  e  o  acumulado  no  ano.
Possíveis ações: maior orientação das OMAp a fim de cobrar a
entrega  do  material/execução  do  serviço;  relato  ao
ComImSup.

A - Indicador: 4.3 IntempesLvidade no pagamento das NF

B - Periodicidade da apuração: Mensal 

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Finanças

D - Fonte de dados: SIAFI / controle do setor

E - Como apurar o indicador:
Calculo: QuanLdade de empenhos liquidados sem pagamento
há mais de 10 dias da entrada da nota fiscal na OM.

F - O que o indicador mostra:
Indica  aquisições  e  serviços  que estão apresentando tempo
excessivo na liquidação. Pode gerar impacto em Restos a Pagar
desnecessariamente ao fim do ano. 

G - Metas:

ÓLmo - 0
Muito bom - até 1
Bom - até 2
Regular- até 3
InsaLsfatório - acima de 3

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão

I - Observações:
Possíveis ações: avaliação das causas. Melhoria do processo de
trâmite  e/ou de pagamento das  notas fiscais.  Realização de
gestões junto à DFM para recebimento de financeiro. 

OE5 Incrementar o nível de capacitação, liderança e mo=vação da Força de Trabalho

A - Indicador: 5.1 Índice de capacitação do pessoal 

B - Periodicidade da apuração: Mensal / Acumulado

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Administração

D - Fonte de dados: Controle do Setor

E - Como apurar o indicador:
QuanLdade de militares capacitados em sua área de atuação
constantes da TFMT/ QuanLdade de militares que requerem
capacitação pela TFMT x 100%

F - O que o indicador mostra:
Representa o percentual de militares capacitados em sua área
de atuação,  em relação à quanLdade total  de militares que
possuem requisitos de capacitação.

G - Metas:

ÓLmo - acima de 50%
Muito bom - acima de 25%
Bom - acima de 15%
Regular- acima de 5%
InsaLsfatório - abaixo de 5%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão
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I - Observações:

O  indicador  deverá  ser  apurado  mensalmente,  sendo
apresentada  a  sua  versão  mensal  e  o  acumulado  no  ano.
Após pronLficados os Mapas de Competência da OM (versão
padronizada),  este  indicador  deverá  ser  vinculado  a  esses
documentos.
Possíveis  ações:  solicitar  pessoal  capacitado,  realizar
capacitações  direcionadas  às  necessidades  e  reavaliar
conLnuamente as capacitações necessárias à OM.

A - Indicador: 5.2 Índice de Clima Organizacional_MoLvação

B - Periodicidade da apuração: Anual

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Administração

D - Fonte de dados: Pesquisa de Clima Organizacional (PCO)

E - Como apurar o indicador: Resultado relacionado à parte "moLvação" da PCO

F - O que o indicador mostra:
Indica o percentual relacionado à moLvação do pessoal para
executar suas tarefas diárias

G - Metas:

ÓLmo - acima de 95%
Muito bom - acima de 90%
Bom - acima de 85%
Regular- acima de 80%
InsaLsfatório - abaixo de 80%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão: FEV

I - Observações:
Possíveis ações: avaliar causas que possam levar à insaLsfação
e avaliar os pleitos da tripulação.

OE6 Aprimorar as condições de trabalho da Força de Trabalho

A - Indicador: 6.1 Índice de Clima Organizacional Condições de trabalho 

B - Periodicidade da apuração: Anual

C  -  Responsabilidade  da
apuração:

Divisão de Administração

D - Fonte de dados: Pesquisa de Clima Organizacional (PCO)

E - Como apurar o indicador:
Resultado  relacionado  à  parte  "condições  de  trabalho  e
conforto" da PCO

F - O que o indicador mostra:
Indica a saLsfação com a infraestrutura e com as condições de
trabalho disponibilizadas para a execução das tarefas diárias.

G - Metas:

ÓLmo - acima de 95%
Muito bom - acima de 85%
Bom - acima de 75%
Regular- acima de 65%
InsaLsfatório - abaixo de 65%

H - Acompanhamento: Conselho de Gestão: FEV

I - Observações:
Possíveis ações: avaliar causas que possam levar à insaLsfação
e avaliar os pleitos da tripulação.
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Anexo D
Mapa de Riscos Estratégicos
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Anexo E

Plano de Melhoria da Gestão (PMGes)

Obje=vo Ação Responsável Prazo
Requer

recurso?

 OE 1

Adquirir 02 (duas) empilhadeiras CeIMNa-10 2021 SIM

Revitalizar os tanques aéreos de odm CeIMNa-10 2021 SIM

Assinar contrato de comodato para modernização do posto
biró (tanques aéreos)

CeIMNa-10 2020 NÃO

Construir nova guarita para o paiol de munição CeIMNa-10 2021 SIM

Aperfeiçoar os RPI e RC dos indicadores de desempenho CeIMNa-10 2020 NÃO

OE 2
Aperfeiçoar os RPI e RC dos indicadores de desempenho CeIMNa-40 2020 NÃO

GaranLr a exaLdão e o prazo de pagamento CeIMNa-40 2020 NÃO

OE 3

OLmizar tramites burocráLcos CeIMNa-30 2020 NÃO

Aperfeiçoar os rpi e rc dos indicadores de desempenho CeIMNa-30 2020 NÃO

GaranLr economia e cumprimento legal nas obtenções CeIMNa-30 2020 NÃO

Aprimorar o acompanhamento de sanções administraLvas CeIMNa-30 2020 NÃO

OE 4

OLmizar tramites burocráLcos CeIMNa-20 2020 NÃO

Aperfeiçoar os RPI e RC dos indicadores de desempenho CeIMNa-20 2020 NÃO

GaranLr a exaLdão e o prazo de pagamento CeIMNa-20 2020 NÃO

OE 5

Incrementar cursos de capacitação CeIMNa-50 2021 SIM

Oferecer programas de premiação pelo desempenho CeIMNa-50 2020 SIM

Buscar  embarque  de  militar  de  carreira  -  diminuir
rotaLvidade

CeIMNa-50 2021 NÃO

Incrementar o adestramento para as OMAp CeIMNa-50 2021 NÃO

OE 6

Renovar parque tecnológico CeIMNa-50 2021 SIM

Adquirir placas fotovoltaicas CeIMNa-50 2020 SIM

Construir garagem para as viaturas CeIMNa-50 2021 SIM
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Anexo F
Organograma


