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carlos ivan
simonsen leal

presidente da

fundação getulio vargas

Com mais de 75 anos de atuação, a Fundação Getulio 

Vargas é um centro de qualidade e de excelência, 

cuja missão é promover a ascensão econômica, 

social e intelectual do Brasil, buscando contribuir para 

a inovação, a modernização e o desenvolvimento 

institucional brasileiros. 

A FGV ocupa a 5ª colocação no ranking de 2019 do 

Global Go To Think Tanks Index. Foi eleita, por três anos 

consecutivos, o think tank mais bem administrado do 

mundo, sendo hors concours nessa categoria, além de, há 11 anos, ocupar a posição de melhor  

think tank da América Latina.

Os sólidos conhecimentos acumulados pela instituição acerca das dinâmicas e práticas do 

mercado, bem como sua alta competência acadêmica e a experiência internacional de seu 

corpo docente, possibilitam à FGV conceber uma oferta diversificada e abrangente para as 

necessidades e expectativas de seu público, seja da área governamental ou do setor privado.

A Marinha do Brasil desenvolve e atualiza programas para formação e aperfeiçoamento de 

seus Oficiais, a fim de melhorar a relação custo/eficácia das Forças Navais, tanto isoladamente 

quanto em operações conjuntas com as demais Forças nacionais ou estrangeiras. 

O Corpo de Intendentes da Marinha exerce cargos relativos à aplicação e ao preparo do Poder 

Naval, visando ao atendimento das atividades logísticas e relacionadas a economia, finanças, 

patrimônio, administração e controle interno. A Intendência da Marinha mantém-se em 

atualização constante, adotando modernas técnicas de gestão para o suprimento dos diversos 

materiais e produtos de que a Marinha necessita para o pleno exercício do Poder Naval. 
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A FGV e a Marinha do Brasil mantêm parceria 

desde 2011 e atuam conjuntamente em diversos 

programas e ações, que vão desde a capacitação 

de quadros profissionais até a assessoria técnica no 

desenvolvimento de metodologias e o monitoramento 

de projetos estratégicos. 

Um dos principais projetos oriundo da parceria entre 

as duas instituições é o Programa de Desenvolvimento 

de Submarinos (Prosub), para a construção do 

submarino de propulsão nuclear, além de quatro de propulsão convencional. A iniciativa envolve 

também a construção de um complexo de 540 mil m², localizado na Baía de Sepetiba, no 

município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde ocorre a montagem dos submarinos.

Em 2014, como fruto da colaboração entre a FGV e a Marinha do Brasil, foi produzido o livro 

comemorativo dos 100 anos da Força de Submarinos do Brasil, que demandou intensa pesquisa 

e trabalho historiográfico. A parceria de sucesso se repetiu em 2016, com o desenvolvimento 

da publicação sobre os 100 anos da Aviação Naval. Agora, se consolida o livro dos 250 anos da 

Intendência da Marinha do Brasil, cuja produção celebra e solidifica a parceria entre a FGV e a 

Marinha do Brasil, traduzida pelo engajamento de ambas com a história e o desenvolvimento do 

país. Com isso, buscamos aproximar a sociedade desta memória, que é de todos nós, brasileiros.
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Ilques  
Barbosa  
Junior

ALMIRANTE DE ESQUADRA

Comandante da Marinha

Desde sua criação, em 3 de março de 1770, a Inten-

dência da Marinha sempre acompanhou com maestria 

a expansão do Poder Naval de nosso país. Da Admi-

nistração Fazendária da Colônia até a participação no 

Projeto do Submarino com Propulsão Nuclear, a per-

manente atuação e o alto nível de assessoramento 

dos Oficiais Intendentes foram, ao longo da história, 

fundamentais para o desenvolvimento e a consolida-

ção de uma Armada pujante, necessária à proteção 

da soberania Nacional em suas águas interiores e na 

Amazônia Azul.

Em uma leitura agradável, este livro apresenta fatos marcantes da trajetória do Corpo de In-

tendentes da Marinha, com destaques para o incremento da capacitação profissional e para o 

aprimoramento dos processos em suas áreas de responsabilidade, as quais se fazem presen-

tes em todos os setores de nossa Força Naval. Ao navegar pelas páginas a seguir, fica claro ao 

leitor o elevado grau de profissionalismo e comprometimento de oficiais, praças e servidores 

civis que labutam há 250 anos nas fileiras da Intendência da Marinha, com a constante preocu-

pação de aumentar a eficiência da atividade de “prever para prover”, buscando sempre prestar 

o melhor serviço.
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Por fim, transmito meus cumprimentos a todos que 

contribuíram para a confecção deste livro, de maneira 

especial ao Vice-Almirante (IM) Jayme Teixeira Pinto 

Filho, Decano do Corpo de Intendentes da Marinha, 

pela iniciativa de elaborar esta obra e pelo reconheci-

do empenho na coordenação dos trabalhos de produ-

ção de nossas organizações e da equipe de pesquisa 

da Fundação Getulio Vargas.

Boa leitura!
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Marcos Silva 
Rodrigues

Para um recém-chegado como eu, que passou a con-
viver há pouco tempo de maneira orgânica com o Cor-
po de Intendentes da Marinha (CIM), reconheço que 
foi um pouco pretensioso da minha parte aceitar a 
responsabilidade de prestar esta singela homenagem 
neste aniversário de 250 anos – uma efeméride com a 
qual, convenhamos, poucas instituições brasileiras po-
dem sonhar. Por outro lado, foi exatamente o convívio 
gratificante e enriquecedor que tive com o CIM que me 
encheu de entusiasmo para proferir algumas palavras.

Correndo o risco de cometer injustiças por eventuais omissões, começo pelo destaque das 
realizações que venho testemunhando. 

Tem sido notável e valiosa a participação do Corpo de Intendentes na gestão do ciclo de vida 
dos nossos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, com o aprimoramento contínuo das 
atividades de catalogação e obtenção. A agregação do melhor da tecnologia atual às atividades 
de abastecimento vem gerando resultados merecedores de destaque, principalmente, na área de 
uniformes, com trajes cada vez mais alinhados tecnologicamente às diversas necessidades dos 
nossos militares.

No tocante aos seus recursos humanos, é de relevo mencionar a atenção constante à gestão 
de capacitação, definindo, de modo preciso, as áreas do conhecimento acadêmico a serem 
incorporadas, e o acompanhamento regular e inteligente do nosso ciclo de formação. Tais 
iniciativas têm como consequência a formação de oficiais cada vez mais qualificados para as 
mais diversas funções, em todas as organizações da Marinha. 

No viés orçamentário-financeiro, em que pesem as notórias restrições que produzem impactos 
relevantes ao Brasil nos últimos anos, com o uso de modernas ferramentas gerenciais e a apli-
cação de importantes medidas de apoio, estamos obtendo vitórias impressionantes na gestão 
responsável e inteligente dos nossos recursos.

Secretário-Geral da Marinha

Almirante de Esquadra 
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Adicionalmente, a atuação do CIM junto ao Ministé-
rio da Economia, na batalha diuturna por um espaço 
mais justo para a Marinha no Orçamento da União, 
vem produzindo resultados extremamente relevantes, 
que colaboram, decisivamente, para que a Força con-
tinue cumprindo sua missão. 

Em outra frente, devo dizer que já merece lugar, nos 
250 anos de história do CIM, a assessoria prestada ao 
Comandante da Marinha na formulação e condução do 
Projeto de Lei que reestruturou a carreira das Forças 

Armadas e, claro, na defesa do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas.

Por derradeiro, não poderia deixar de registrar que a perene missão de proporcionar moradia 
própria para os nossos militares continua inabalável no Corpo de Intendentes da Marinha; con-
tudo, passou a ser revestida de uma nova e empreendedora regra de negócios, que, eliminan-
do intermediários, trouxe à família naval imóveis maiores, mais próximos do trabalho e com 
preços muito mais acessíveis, contribuindo, cada vez mais, para o incremento da qualidade de 
vida da nossa tropa.

Na base desses e de muitos outros êxitos está a impressionante qualidade profissional e humana 
dos heróis anônimos que integram, desde sempre, o Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil. 
São eles que, de forma abnegada, ao longo dos anos e sempre dentro da estrita observância 
à legalidade, vêm apoiando a Força com maestria e engenhosidade, apesar das dificuldades 
surgidas no caminho. São eles que formam o alicerce sólido do Corpo, feito de profissionalismo, 
entusiasmo, seriedade e muita competência.

Temos, portanto, muito a comemorar!

Ao Corpo de Intendentes da Marinha, o meu efusivo e vibrante bravo Zulu!
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Jayme  
Teixeira  
Pinto Filho

Vice-Almirante (IM) 

Decano do Corpo de Intendentes da Marinha

Diretor do Centro de Apoio 

a Sistemas Logísticos de Defesa

A Intendência da Marinha do Brasil está motivada para 

comemorar seus 250 anos de história, que teve início 

em 1770, quando assumiu tarefas das Provedorias, 

que se encontravam ineficientes, com o propósito de 

profissionalizar a gestão das contas públicas. Esse 

início forjou sua conduta ao longo dos anos, pois, até 

os dias atuais, os Intendentes são lembrados sempre 

que a Marinha necessita rever ou evoluir processos, 

nas suas diferentes áreas e setores. 

O Corpo de Intendentes da Marinha é composto por ma-

rinheiros que, por meio das atividades de apoio, sentem 

muito orgulho em contribuir para o funcionamento e 

aprestamento de todos os setores da Força Naval. 

Descrever as realizações e feitos de todo esse período de existência não é uma tarefa simples.

Por isso mesmo, a proposta deste livro é abordar com leveza os fatos ao longo do tempo, sem 

o rigor de uma pesquisa eminentemente histórica, e deter-se mais naqueles aspectos que de-

monstram a evolução das atividades da Intendência, mercê do avanço tecnológico dos meios 

navais, aeronavais e de fuzileiros navais, e do desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos 

vários segmentos do país.
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Essa viagem no tempo nos permite observar que a tra-

jetória de sucesso de gerações de Oficiais Intendentes 

não é marcada por atos de heroísmo ou de manobras 

arrojadas, mas de muito trabalho, dedicação, compro-

metimento, coragem, estudo, seriedade, e, sobretudo, 

de compromisso permanente em prestar sempre o 

melhor serviço a todos os setores da Marinha, pois 

vasta é sua área de atuação.   

Cabe destacar o relato de situações vivenciadas por 

alguns Oficiais, até então mantidas em suas memórias, que permitirão entender aspectos inte-

ressantes da história. 

Por fim, um tributo aos Oficiais Intendentes veteranos, pelos desafios vencidos e conquistas 

obtidas em cenários adversos, com tecnologia limitada e recursos escassos. Que o legado dei-

xado por eles seja uma fonte de inspiração para os Oficiais mais jovens e para as próximas 

gerações, pois os desafios do futuro serão cada vez mais complexos. 
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a intendência 
no brasil
colonial
Nação pioneira da expansão europeia, Portugal chegou ao Brasil pelo mar e o tornou sua colônia. Nesse con-

texto, o Brasil gradativamente passou a assumir um importante lugar na dinâmica transatlântica como porta 

de entrada e de saída de produtos e pessoas. Dono de um litoral de mais de 7 mil km de extensão, também 

pelo mar combateu as primeiras ameaças estrangeiras. Em um momento em que a comunicação entre o 

mundo se dava por via marítima, o Poder Naval foi a principal força não apenas na defesa, mas na construção 

da nova nação e na integração nacional.  

Para desempenhar funções tão grandiosas, a atividade logística foi de suma importância, visando abastecer 

e manter os navios portugueses em época de grandes navegações. Inicialmente, o Brasil passou a ser uma 

estação de aprovisionamento dos navios portugueses que viajavam com destino às Índias.1 Nessa época, 

as feitorias foram a primeira estrutura destinada ao fornecimento de gêneros necessários às naus. Elas, 

contudo, não favoreceram maior organização local. 

As dificuldades enfrentadas pelo sistema de Capitanias Hereditárias tornaram necessária outra estratégia 

que centralizasse a administração das terras coloniais. Deste modo, foi criado, em 1548, pelos Regimentos 

de Almeirim, o Governo-Geral. Entre suas funções, o governador-geral deveria olhar pela defesa das terras, 

administrando a construção de naus com este fim e praças fortes na colônia, além de promover a construção 

de navios de comércio.2 O acúmulo de funções era comum e, para auxiliar o governador-geral, foi criado tam-

bém o cargo de provedor-mor, com a missão de centralizar a administração do patrimônio público, por meio 

da instituição das Fazendas na colônia. Segundo Leivas e Scavarda (1972),  

1  LEIVAS, Luís Cláudio Pereira; SCAVARDA, Levy. História da Intendência da Marinha. Vol I: Introdução (1500-1800). Rio de 
Janeiro: Diretoria de Intendência da Marinha, Ministério da Marinha, 1972." p. 19.
2  Ibidem, p. 20.

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   20 17/02/2020   14:42



21

“Pela falta de pessoal habilitado e pelo caráter similar de todas as 
atividades fazendárias, estas, o aprovisionamento, o municiamento e o 
pagamento das forças militares ficavam centralizados na Provedoria das 
capitanias e do Governo-Geral. O que podemos inferir é que as funções da 
Intendência Naval de hoje passaram a existir em terra, no Brasil, com as 
Provedorias, que administravam, entre outras atribuições financeiras,  
os bens e o pessoal das tropas de El Rey.”3 

3  Ibidem, p. 21.

Capitanias hereditárias. Accuratissima Brasiliae tabula, de Hendrik Hondius (1597-1651). Acervo: Biblioteca Nacional.
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Nau Pedro I na Baía de Todos os Santos, BA.  
Único navio de linha e principal belonave da 
Esquadra brasileira que lutou a Guerra de 
Independência (1822-1824), esta nau de 74 canhões 
foi construída no Arsenal de Marinha da Bahia entre 
1760 e 1763. Tendo servido na Armada Portuguesa 
no Atlântico e no Mediterrâneo, retornou ao Brasil 
na Esquadra que conduziu a Família Real para a 
nova sede do reino de Portugal em 1808. Durante a 
Independência, foi incorporada como capitânia da 
recém-criada Marinha.
Óleo s/ tela de Eduardo de Martino.
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM)
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A história das funções assumidas mais tarde pela Intendência da Marinha, portanto, tem suas raízes ainda no 

início do período colonial brasileiro. Na história, a Intendência chegou antes dos Intendentes, e suas primeiras 

atividades, como o abastecimento e a administração, começaram a se estruturar vinculadas às atividades 

marítimas do governo português, antes mesmo que houvesse uma Marinha Brasileira. 

Mais tarde, o acúmulo de funções e a desorganização em sua atuação apontaram, no entanto, para a obso-

lescência da Provedoria.4 Em 1770, a partir de um alvará do dia 3 de março, assinado pelo rei de Portugal,  

D. José I, e pelo primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi criado o 

cargo de Intendente da Marinha e Armazéns Reais para atuar, a princípio, no Arsenal de Marinha da Bahia. 

A criação do cargo esteve inserida em um conjunto de medidas tomadas no reinado de D. José I com o  

objetivo de aprimorar a arrecadação real, a fiscalização de impostos e tributos e profissionalizar a gestão de 

contas públicas.5 O documento definia as funções do cargo: vistoriar os navios da Marinha Real para avaliar 

se estavam devidamente abastecidos com o necessário para as viagens e tomar dos capitães o termo de 

fiança, além de fazer vistorias em obras reais pertinentes à Marinha e tirar devassa na chegada dos navios, e, 

ainda, compor, como ministro, a Junta de Administração da Fazenda na capitania.6 O Provedor da Alfândega 

da Bahia, Rodrigo da Costa de Almeida, foi o primeiro Intendente nomeado.7 Em carta enviada em 1781 por 

ele à rainha D. Maria I, informava, por exemplo, o número de escravos que aportaram na Bahia em todo o ano 

anterior e sua procedência.8

O Intendente, portanto, já assumia, nesse momento, além do abastecimento da Armada, uma função na 

administração fazendária colonial (administração e contabilidade), que representava sua função na adminis-

tração pública. 

4  LEIVAS; SCAVARDA, op. cit., p. 29.
5  SUBTIL, José. Governo e administração. In: Mattoso, J. História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, v. 4. p. 180-181.
6  CABRAL, Dilma. Intendência da Marinha. Dicionário da Administração Pública Brasileira. Disponível em: <http://mapa.an.gov.
br/index.php/dicionario>.
7  Síntese histórica das aduanas brasileiras – Letra B. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/historia/
sintesehistorica/sintese_b.htm>. 
8  Carta do Intendente da Marinha e Armazéns Reais da Bahia, Rodrigo da Costa de Almeida, à Rainha Dona Maria I. Bahia, 22 de 
maio de 1781. In Matos, Maria Teresa Navarro de Britto; Rosado, Rita de Cássia S. de Carvalho. A Memória da Bahia Colonial nos 
Documentos Manuscritos “Avulsos” do Projeto Resgate. Projeto Resgate Barão do Rio Branco. Disponível em: <https://bndigital.
bn.gov.br/dossies/projeto-resgate-barao-do-rio-branco/acervo-digital/capitanias/bahia/>. 
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Carta régia manuscrita 
ao Conde de Povolide 

comunicando a nomeação 
feita a Rodrigo da Costa 

e Almeida, provedor da 
alfândega da cidade da 

Bahia, para o cargo de 
Intendente da Marinha e 

Armazéns Gerais.  
Autor: José I, Rei de 

Portugal (1714-1777)
Acervo: Biblioteca Nacional
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Em 1797, por meio de Alvará Régio do dia 7 de janeiro, foi criado o posto do comissário, que estaria presente 

nos navios de guerra portugueses quando armados. O documento9 justificava a medida da Coroa, ressaltan-

do a necessidade de estabelecer uma forma de arrecadação e despesa dos gêneros e mantimentos para 

aprovisionar as embarcações de guerra, e definia procedimentos e atribuições – não só do comissário, mas 

de outros agentes (comandante, fiéis, oficiais imediatos e escrivães) – no que se referia ao aprovisionamento 

de mantimentos. Ao comissário foram, então, designadas diversas funções: dar assistência, ao lado de seu 

escrivão, ao processo de contagem, pesagem e medição dos gêneros recebidos dos armazéns régios para 

que prestasse contas na Contadoria dos Armazéns da Marinha; nomear, a partir de requisitos rigorosos, dois 

fiéis que auxiliassem no recebimento e na distribuição dos gêneros que estavam sob sua responsabilidade; 

supervisionar e acompanhar o embarque dos gêneros e sua condução para bordo até a sua entrega ao Oficial 

de Detalhes; assinar todas as receitas, conhecimentos e cautelas; ordenar aos seus fiéis e garantir que, em 

sua ausência, nada entregariam sem um bilhete de despesa assinado pelo Comandante e pelos Oficiais na 

forma do regimento; vigiar e se responsabilizar pela conduta de seus fiéis; e, ao fim da viagem, atestar o cum-

primento de suas obrigações para que esses fiéis pudessem receber seus soldos; manter um caderno com 

a anotação da quantidade que despendesse de cada gênero para esclarecer qualquer dúvida que surgisse 

sobre sua despesa; entregar na Contadoria, concluída a entrega dos mantimentos e demais gêneros nos res-

pectivos armazéns do arsenal régio, todos os mapas de mantimentos, bilhetes de despesa e conhecimentos 

das entregas realizadas a bordo do navio e nos armazéns. 

O alvará reforçava, ainda, a grande responsabilidade do comissário,  
que deveria ter entendido que só se levariam em conta os mapas,  
bilhetes e termos de despesa assinados pelos respectivos Oficiais  
e Comandantes, bem como que documentos não legalizados com  
as assinaturas só poderiam ser abonados por expressa  
determinação da Junta da Fazenda da Marinha.  

9  O Alvará de 7 de janeiro de 1797 pode ser consultado em: LEIVAS; SCAVARDA. op. cit., pp. 279-291.
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Se a criação do cargo de Intendente da Marinha no Arsenal de Marinha e Armazéns Reais da Bahia, em 1770, 

pode ser vista como o início da atividade de Intendência Naval no Brasil, a criação da função de comissário 

nos navios de guerra portugueses foi a origem remota do próprio Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil, 

já que foram os homens (inclusive comissários) e os meios da Marinha portuguesa (Armada Real) que 

permaneceram na ex-colônia após a Independência, em 1822, e que formaram a Marinha Imperial do Brasil.

Ainda em 1797, em 12 de agosto, foi criado o cargo de Intendente da Marinha e Armazéns Reais das Capi-

tanias da América, que estendeu a experiência do Arsenal de Marinha da Bahia para as outras capitanias, 

visando tornar o sistema de administração e contabilidade mais parecido com o praticado no Real Arsenal de 

Marinha de Lisboa (Ribeira das Naus). Esse alvará listou uma série de outras responsabilidades para o cargo, 

que incluía fazer inventários dos gêneros e materiais do Arsenal, controlar despesas, administrar construções 

e obras, nomear funcionários, observar a ocorrência de fraudes e coibi-las, dar assistência às embarcações 

da Coroa, visitar matas, arvoredos e bosques da capitania para a administração dos cortes de madeira em-

pregada na construção naval e fazer matrícula dos empregados no serviço do mar alto e respectivas costas.10 

Também cabia aos Intendentes o contato com a Junta da Fazenda de cada capitania, à qual prestavam infor-

mações sobre a dinâmica de cada arsenal e balanço financeiro.

Em 13 de maio de 1808, por um novo alvará, as atribuições do Arsenal de Lisboa, estabelecidas em 1797, 

foram transferidas para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Criou-se no local a Contadoria da Marinha, 

que contava com os cargos de contador, almoxarifes, escriturários, fiéis e pagador.11 Essa transferência 

impactou na administração da Marinha e contribuiu para a especialização do cargo de Intendente. 

Por ordem do Almirante General da Armada, determinou-se que a Direção do Arsenal fosse exercida pelo 

inspetor do mesmo arsenal. Desvinculou-se, assim, o inspetor do Intendente da Marinha, e este passou a 

ser subordinado diretamente ao Almirante-General. O cargo de Intendente continuou a ser subordinado ao 

Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha.12 

10  Ibidem, pp. 295-298.
11 CAMINHA, Herick Marques. História Administrativa do Brasil: organização e administração do Ministério da Marinha no 
Império. Vol.15. Brasília, Rio de Janeiro, Fundação Centro de Formação do Servidor Público. Serviço de Documentação Geral da 
Marinha,1986. p. 69.
12  Ibidem.
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Em 1797, em 12 de agosto, 
foi criado o cargo de 
Intendente da Marinha  
e Armazéns Reais 
das Capitanias da 
América, que estendeu 
a experiência do 
Arsenal de Marinha da 
Bahia para as outras 
capitanias, visando 
tornar o sistema 
de administração e 
contabilidade mais 
parecido com o 
praticado no Real 
Arsenal de Marinha  
de Lisboa  
(Ribeira das Naus).

Prospectos e plantas do Arsenal Real da Marinha 
da Cidade da Bahia e de suas fortalezas, segundo 
a ordem do inventário, a que mandou proceder 
o Capitão de Mar e Guerra e Intendente José 
Francisco de Perné (Manuscrito).
Data: 1797-1798
Acervo: Biblioteca Nacional
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A Intendência  
da Marinha  
do Brasil 
Após a Independência, nasceria a Marinha do Brasil (MB). Ainda em 1822, o Imperador D. Pedro I criou a 

Armada Nacional e Imperial do Brasil, que teria as funções de garantir a consolidação da Independência, 

evitar que houvesse a fragmentação do território e proteger o mar de interesse do Império. O Capitão de 

Mar e Guerra Luiz da Cunha Moreira foi nomeado ministro, e as organizações militares vinculadas à 

administração da Armada Real portuguesa ficaram sob a direção da Secretaria de Estado (Ministério) dos 

Negócios da Marinha, instituída no Gabinete de Ministros, que era liderado pelo patriarca da Independência, 

José Bonifácio de Andrada e Silva. Arsenais de Marinha, armazéns, Academia de Marinha, navios e todos os 

órgãos e unidades subordinados à administração naval no território de portugueses passaram a fazer parte 

da Marinha do Brasil.

A Lei de Orçamento, de 15 de novembro de 1831, extinguiu todas as intendências da Marinha do período 

colonial, mantendo somente as da Corte e da Bahia. Pouco depois, a Lei nº 58, de 8 de outubro de 1833, 

indicou a reforma administrativa das intendências e arsenais de Marinha existentes, posta em prática por 

decreto de 11 de janeiro de 1834. Dois dias depois, novo decreto, de 13 de janeiro de 1834, dispunha como 

função principal do Intendente fiscalizar e administrar a receita e as despesas da Intendência, acompanhando 

sua arrecadação e toda a contabilidade, além de aplicar as somas previstas na lei de orçamento e administrar 

os provimentos dos armazéns. Ainda conforme esse decreto, as intendências da Corte e da Bahia seriam 

compostas por uma pagadoria, uma contadoria e um almoxarifado.13

13  ALMEIDA, Felipe. Intendente da Marinha de Corte. Dicionário da Administração Pública Brasileira. Disponível em: <http://
mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/367-intendentes-intendencias-de-marinha-1822-1889>. 
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Mais uma vez, notou-se o acúmulo de funções no cargo de 

Intendente, que administrava os gastos da Intendência e fis-

calizava o trabalho da Contadoria. Anos depois, essa estrutura 

fiscal seria alterada pela Lei nº 350, de 17 de junho de 1845, 

que extinguiu a Contadoria da Intendência da Corte, instituin-

do, em substituição, a Contadoria-Geral de Marinha da Corte. 

Desta forma, as contadorias passavam a ser independentes 

da Intendência. 

Outra medida que teve como objetivo alterar esse acúmulo de 

funções foi tomada em 1853, quando o ministro Zacarias de 

Góis e Vasconcelos instituiu uma comissão para avaliar essa 

dinâmica da administração. Entre as conclusões a que o grupo 

chegou, foi apontada a necessidade de reforma das tesoura-

rias e pagadorias de Marinha – para adequá-las à reforma do  

Tesouro Nacional de 1850 –, além de uma nova regulamenta-

ção para as Intendências.14

Em 16 de junho de 1856, o Decreto nº 1.769 reorganizou 

as intendências da Marinha, reduzindo as atribuições do 

Intendente. O decreto deixou de prever a existência da Pagadoria 

da Intendência de Marinha da Bahia, tendo sido mantida apenas 

a da Corte, até que, em junho de 1868, os serviços de pagadoria 

foram transferidos para a competência da Contadoria-Geral da 

Marinha, conforme o Decreto nº 4.214, de 20 de junho. 

Em 1855, por meio da Lei nº 820, de 14 de julho daquele ano, o 

Império Brasileiro dispôs sobre a força naval para o período de 

14  Idem.

[o decreto] 
dispunha como 
função principal do 
Intendente fiscalizar 
e administrar a 
receita e as despesas 
da Intendência, 
acompanhando 
sua arrecadação e 
toda contabilidade, 
além de aplicar as 
somas previstas na 
lei de orçamento 
e administrar os 
provimentos dos 
armazéns.
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1856 a 1857, autorizando o governo a organizar e regular o Corpo de Oficiais de Fazenda a bordo de navios de 

guerra. Posteriormente, o Decreto nº 1.940, de 30 de junho de 1957, dava instruções sobre a sua organização, 

informando que o Corpo de Oficiais de Fazenda da Armada estava subordinado ao Intendente da Marinha da 

Corte e tinha como função a arrecadação, distribuição e escrituração de todo o material existente a bordo 

dos navios do Estado.

Após a proclamação da República, o Decreto nº 703, de 30 de agosto de 1890, assinado pelo Marechal 

Deodoro da Fonseca, então chefe do Governo Provisório, deu novo regulamento ao Corpo de Fazenda da 

Armada, permitindo a organização de uma brigada de fiéis para auxiliar os comissários. Conforme o Decreto, 

os comissários seriam nomeados por decreto e o quadro de oficiais do Corpo de Fazenda da Armada seria 

composto por um comissário geral (Capitão de Fragata), quatro comissários de 1ª classe (Capitães-Tenentes), 

14 ditos de 2ª classe (Primeiros-Tenentes), 34 ditos de 3ª classe (Segundos-Tenentes), 38 ditos de 4ª classe 

(Guardas-Marinha) e uma brigada de 90 fiéis (sendo 20 de 1ª classe e 70 de 2ª classe).

Ao longo do século XX, mais uma série de alterações foi introduzida por dispositivos legais nas organizações 

militares vinculadas à atividade de Intendência. Em 1904, o então chamado Corpo de Comissários da Armada 

foi reorganizado pelo Decreto nº 1.175, sendo composto por um Comissário-Geral (Capitão de Mar e Guerra), 

cuja promoção se daria por merecimento, além de outros comissários nos seguintes postos: dois Capitães 

de Fragata, oito Capitães-Tenentes, 20 Primeiros-Tenentes, 40 Segundos-Tenentes, 40 Guardas-Marinha e  

10 Subcomissários.

Entre outras mudanças trazidas ao longo do tempo pela legislação, o Decreto nº 15.920, de 10 de janeiro 

de 1923, fixou um novo quadro para o Corpo de Comissários da Armada, passando a ser constituído por 

um Contra-Almirante, dois Capitães de Mar e Guerra, cinco Capitães de Fragata, 12 Capitães de Corveta,  

25 Capitães-Tenentes, 30 Primeiros-Tenentes, 30 Segundos-Tenentes e 10 aspirantes a Comissários.

Em 1931, o Decreto nº 20.240, de 23 de julho daquele ano, substituiu o distintivo dos Oficiais e aspirantes do 

Corpo, que, no lugar das duas penas cruzadas que utilizavam, passaram a usar a folha de acanto em seus 

uniformes. Pouco mais de dois anos depois, a denominação “Comissário da Armada” foi substituída pela de 

“Intendente Naval”, conforme o Decreto nº 23.519, de 30 de novembro de 1933. O Corpo de Comissários da 

Armada passava a ser o Corpo de Intendentes Navais.
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Em 1937, o Regulamento da Escola Naval (EN), instituído pelo Decreto nº 1.435, de 4 de fevereiro, inseriu 

naquela escola a formação dos Intendentes Navais, com duração de um ano.

Nos anos 1940, foi extinto, pelo Decreto-Lei nº 3.727, de 17 de outubro de 1941, o posto de Contra-Almirante 

no Corpo de Intendentes Navais, enquanto foi ampliado o número de Capitães de Fragata, passando à seguin-

te organização: um Capitão de Mar e Guerra, quatro Capitães de Fragata, 12 Capitães de Corveta, 25 Capi-

tães-Tenentes, 30 Primeiros-Tenentes, 30 Segundos-Tenentes. No entanto, em 1946, o Corpo de Intendentes 

voltou a contar com um Contra-Almirante, conforme Decreto-Lei nº 9.165, de 12 de abril.15

Os anos 1950 também foram de grandes transformações na organização da Intendência. Em 1951, a Lei   

nº 1.531, de 29 de dezembro, fundiu o Corpo de Intendentes Navais com o Quadro de Contadores Navais – 

criado pelo Decreto n° 21.066, de 17 de fevereiro de 1932, como contingente militar especializado que veio a 

substituir o quadro de funcionários civis da então extinta Diretoria-Geral de Contabilidade da Marinha –, dando  

origem ao Corpo de Intendentes da Marinha (CIM), e definiu que o ingresso no CIM se daria apenas por meio 

da Escola Naval.

Em 1952, a reforma Guillobel estabeleceu uma estrutura organizacional administrativa binária, a partir de 

duas linhas: a operativa e a administrativa,16 empreendida pelo Vice-Almirante Renato de Almeida Guillobel e 

pelo então Contra-Almirante (IM) Gastão Motta.

15  Posteriormente, em 1958, com a Lei n. 3.399, de 11 de junho, o Corpo de Intendentes passaria a ser composto também por 
um Vice-Almirante.
16  CAMINHA, Herick Marques. Periodização da História Administrativa Naval Luso-Brasileira (séculos XIII A XX). Revista Marí-
tima Brasileira, n. 7, 8 e 9, 1983. p. 82 Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/008567/per008567_1983_00214.pdf>.

Folha de Acanto em platina de 
Capitão-Tenente (Intendente Naval). 
Decreto 7810, de 5 de setembro de 
1941, que aprova e manda executar 
o Regulamento dos Uniformes para 
o pessoal da Marinha de Guerra. 
Acervo: Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da 
Marinha (DPHDM)
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Reestruturando  
a Intendência 
da Marinha:  
a Reforma  
Gastão Motta

Em 29 de fevereiro de 1952, o ministro da 

Marinha, o Vice-Almirante Renato de Almeida 

Guillobel, designou uma comissão para visitar 

as instalações da Intendência da Marinha de 

Guerra dos Estados Unidos. Sob a liderança 

do então Contra-Almirante (IM) Gastão 

Motta, o objetivo da comissão era inspirar-

se no modelo norte-americano e apresentar 

um plano de implantação de um Serviço 

de Intendência para a Marinha do Brasil 

adequado às necessidades nacionais. Por dois 

meses, o grupo observou o funcionamento 

das instalações do US Navy Supply Corps e, 

ao final, apresentou ao Ministro da Marinha 

um relatório da experiência, que poderia 

inspirar propostas para a Marinha do Brasil.  

Vice-Almirante (IM) Gastão Motta.
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM)
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"Gastão Motta foi aos EUA e se impressionou com o sistema 

de abastecimento da Marinha americana. O americano tem um 

Corpo de Intendentes muito avançado, com escola própria. Eles 

cursavam na Academia Naval de Indianápolis junto com os outros 

e depois iam fazer o Curso de Intendência na Geórgia, na Escola de 

Intendência. Esse grupo voltou de lá muito impressionado, com uma 

visão de conjunto do que era um sistema de suprimento, e fez um 

planejamento onde havia previsão de órgãos de depósito, de órgãos 

de controle de material, de órgãos de ensino. Isso tudo foi previsto no 

trabalho. Como eu disse, era um esboço do planejamento e do plano, 

mas trouxe a possibilidade de seguir um plano e, assim, as coisas 

foram sendo criadas aos poucos.

Antes do Gastão Motta nós não tínhamos um serviço de suprimento 

organizado, não tínhamos porque não nos era exigido. Por isso o 

Almirante Gastão Motta trouxe as ideias mais modernas para os 

nossos navios no que se refere às atividades de intendência.” 

(Vice-Almirante (Refº – IM) Luiz Henrique Grimmer)17

17  Entrevista concedida pelo V. Alte (Refº – IM) Luiz Henrique Grimmer.
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Entre as propostas incluídas no documento, as medidas imediatas foram a criação de 

Centros de Controle de Estoque de Material, de Depósitos Primários de Subsistência 

nos estados, do Centro de Instrução e Intendência e do Corpo do Pessoal Subalterno 

de Intendência. Outras medidas imediatas propostas foram a criação de Centros 

Navais de Suprimentos, Depósitos Primários e Secundários de Estoque, do Escritório 

de Compras do Recife e da Fábrica de Fardamento.18

O Centro de Instrução de Intendência originou, posteriormente, o Centro de Instrução 

e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB). O Corpo do Pessoal Subalterno 

de Intendência influenciou a posterior criação de especialidades na habilitação de 

pessoal para funções como as de rancho, estocagem e armazenagem, pagamento e 

serviços gerais.19 

Os Centros de Controle de Estoque de Material (CCEM), concebidos como órgãos 

de controle dos itens agrupados em categorias, assegurariam um sistema uniforme 

dos suprimentos, formado por duas redes: a de Suprimentos e a de Aquisição.  

A primeira era formada pelos Centros Navais de Suprimentos (São Paulo e Recife) e 

Depósitos Primários e Secundários distribuídos pelos Distritos Navais. Já a rede de 

Aquisição seria composta pelos escritórios de compra continentais e ultramarinos. 

Os suprimentos deixavam de ser entendidos como pertencentes a cada Diretoria, 

mas à Marinha como um todo. 

Os CCEM informavam a necessidade de reposição de estoque e tiveram destacada 

importância na viabilização da redução de custos de aquisição.

18  CAMPOS, Luiz Henrique Ribeiro. Gastão Motta: do homem ao barco. Informativo CIANB, ano 7, 
n. 7, 1992, pp. 16-17.
19  Ibidem.
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Busto do Vice-Almirante (IM) Gastão 
Motta, primeiro diretor de Intendência 
e implantador do Sistema de 
Abastecimento da Marinha.
Créditos: Felipe Fittipaldi
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FIGURA 1.

Rede de 
aquisição do 
Sistema de 
Suprimentos  
da Marinha.

DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS D20
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DE ESTOQUE DE 
MATERIAL  
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CONTROLE  
DE ESTOQUE  
DE MATERIAL  
TÉCNICO

CENTRO DE 
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DE ESTOQUE DE 
SOBRESSALENTES
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CENTRO NAVAL DE 
SUPRIMENTOS DE SÃO PAULO

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS - RJ

DEPÓSITO DE  
SOBRESSALENTES PARA NAVIOS - RJ

DEPÓSITO DE  
SUBSISTÊNCIA - RJ

DEPÓSITO DE  
FARDAMENTOS - RJ

DEPÓSITO DE  
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - RJ

DEPÓSITO DE  
SUBSISTÊNCIA - MT

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS - MT

DEPÓSITO DE  
SUBSISTÊNCIA DE FLORIANÓPOLIS

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS DE FLORIANÓPOLIS

FIGURA 2.

Rede de 
abastecimento 
do Sistema de 
Suprimentos  
da Marinha.
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CENTRO NAVAL DE 
SUPRIMENTOS DE RECIFE

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS DE SALVADOR

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS DE BELÉM

DEPÓSITO DE 
SUPRIMENTOS DE SALVADOR

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS DE RECIFE

DEPÓSITO DE  
SUBSISTÊNCIA DE BELÉM

DEPÓSITO DE  
SUPRIMENTOS DE NATAL
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Além dessas medidas, um dos principais desdobramentos das reformas, 

institucionalizadas pela Lei nº 1.658, de 4 de agosto de 1952, foi a criação 

da Diretoria de Intendência da Marinha (DIM). A DIM tornou-se uma 

importante estrutura na realização das mudanças propostas no relatório 

da missão liderada pelo então Contra-Almirante (IM) Gastão Motta e 

marcou a extinção da Diretoria de Fazenda, que, até então, gerenciava as 

atividades de intendência. No ano seguinte, o organograma da DIM foi 

definido e aprovado por meio do Decreto nº 32.265, de 13 de fevereiro, 

prevendo um Diretor-Geral e seu Gabinete, um Vice-Diretor, um Grupo de 

Inspeção, uma Divisão de Serviços Gerais, o Serviço de Transporte, e três 

departamentos: Contabilidade, Material Reembolsável e Suprimentos. 

Essas unidades seriam responsáveis, respectivamente, pela contabilidade, 

tomada de contas e pagadoria; pela centralização do serviço de cantina 

e reembolsáveis; e pela execução de contratos, catalogação, pesquisa 

e desenvolvimento da mobilização industrial, entre outras atribuições. 

Dentre essas áreas, que serão abordadas nos próximos capítulos, destaca-

se, como exemplo da efetivação do planejamento previsto no Decreto  

nº 32.265, a implantação do Serviço de Reembolsáveis, em outubro de 

1955, por meio do Aviso nº 3.323, do Ministro da Marinha. As funções 

desempenhadas pela unidade eram a venda de gêneros e artigos de utilidade 

pessoal e para o lar da família naval, o fornecimento de gêneros alimentícios 

de forma suplementar ao Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de 

Janeiro, a prestação de apoio às cantinas e a realização do abastecimento 

de fardamento para toda a Marinha do Brasil. 

O primeiro Diretor-Geral da Diretoria de Intendência da Marinha foi o Vice-  

Almirante (IM) Gastão Motta, que faleceu pouco tempo depois, em 20 de 

outubro de 1954. Pela importância de sua atuação no Serviço de Intendência, 

foi, mais tarde, escolhido como patrono do Corpo de Intendentes da 

Marinha, decisão formalizada em em 13 de março de 2003.
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Antigo prédio do Depósito de Material 
Comum da Marinha no Rio de Janeiro 
e atual Ed. Almirante Gastão Motta. 
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha (DPHDM)
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Famílias fazendo compras no Serviço de 
Reembolsáveis da Marinha (SRM).
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM)
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Depósito Central da Diretoria de 
Intendência da Marinha (DIM), 1971.
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha (DPHDM)

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   45 17/02/2020   14:42



02
capítulo

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   46 17/02/2020   14:42



A FORMAÇÃO 
DO INTENDENTE

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   47 17/02/2020   14:42



48

A Marinha do Brasil sempre deu vital importância à formação, especialização e 

atualização de seus Oficiais e Praças dos diversos Corpos e Quadros. O Almi-

rante Eduardo Wandenkolk, primeiro Ministro da Marinha na República, tradu-

ziu bem essa visão ao registrar que todo profissional do mar deveria “buscar o 

perfeito equilíbrio entre as necessidades de uma sólida formação militar-naval 

e as de uma continuada e persistente busca do aprimoramento da plena capa-

cidade profissional”.1

Para tanto, as instituições educacionais da Marinha do Brasil se esforçam para 

manter a qualidade do seu ensino e de seus currículos, por meio da constante 

assimilação de mudanças ambientais e inovações tecnológicas, a fim de 

preparar seus militares para desempenharem melhor suas competências.

Com o Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) não é diferente. A aceleração de 

mudanças no mundo social e tecnológico gera desafios que antes não existiam. 

Para superar essas barreiras, os conhecimentos, habilidades e competências 

devem seguir as mudanças desse cenário de novas demandas.  

Atualmente, os oficiais do CIM são oriundos da Escola Naval ou admitidos 

por concursos públicos voltados para o Quadro Complementar de Oficiais 

Intendentes da Marinha (QC-IM).2 Após cumpridos determinados requisitos de 

carreira, os integrantes desse quadro também passam a fazer parte do CIM.

Entretanto, tanto o ingresso no CIM quanto a formação dos Oficiais Intenden-

tes sofreram alterações ao longo dos anos. Neste capítulo, iremos apresentar a 

trajetória acadêmica dos Oficiais Intendentes a partir da década de 1930.

1  Página na Internet do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Disponível em: <https://

www.marinha.mil.br/ciaw/historico>.
2  Graduados em Economia, Administração ou Contabilidade.
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Escola Naval.
Créditos: Felipe Fittipaldi
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A formação 
dos aspirantes 
Intendentes da 
Marinha (IM) na 
Escola Naval

3 Aspirante: graduação do aluno da Escola Naval.

Em 1938, com a mudança de sede da Escola Naval para a Ilha de Villegagnon, onde se mantém até os dias 

atuais, a Escola passou a oferecer três cursos distintos para a formação de Oficiais do Corpo da Armada, do 

Corpo de Fuzileiros Navais e do então designado Corpo de Intendentes Navais. 

Essa mudança teve como justificativa a inclusão de disciplinas específicas para a formação dos oficiais. Para 

os aspirantes3 Intendentes, foram incluídas as disciplinas de economia política, geografia econômica, conta-

bilidade, merceologia, legislação e serviço de Fazenda. A formação passou a ser dividida da seguinte maneira: 

Ensino Básico, Ensino Militar-Naval e Ensino Profissional.

O ciclo escolar da Escola Naval era, então, composto por uma primeira parte com duração de um ano para 

todos os aspirantes e por uma segunda parte – três anos para o Corpo da Armada, dois anos para o Corpo de 

Fuzileiros e um ano para o Corpo de Intendentes. 
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4 HONORATO, Hercules Guimarães. Breve caminhar da formação do Aspirante Intendente na Escola Naval: continuidades e 

rupturas. Revista de Villegagnon. Rio de Janeiro, Ano VIII, n. 8, pp. 117-123 – 2013. pp. 120-121.

5 Ibidem.

6 Resolução Normativa nº 547, de 31 de outubro de 2018, do Conselho Federal de Administração (CFA).

No ano de 1949, uma nova legislação trouxe a inclusão de um ano de Estágio de Adaptação para o curso de 

Intendentes, que tratava da participação deles junto aos alunos dos Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais 

na viagem de instrução.4 

A partir de 1963 os aspirantes Intendentes da Marinha (IM) passaram a ser formados em quatro anos, saindo 

com o diploma do Curso de Intendentes da Marinha, que ainda não era considerado um curso superior.  

Dez anos depois, todos os Aspirantes formados, independentemente do Corpo escolhido, passaram a ser 

graduados com o título de “Engenharia de Operação”, modalidade Mecânica. A motivação para a criação 

dessa graduação foi a baixa procura para o concurso de admissão.5

Finalizado o ciclo escolar, o aspirante é, então, nomeado Guarda-Marinha. Inicia-se, assim, o ciclo pós-escolar, 

que terá a duração de um ano, no qual ocorre uma formação dedicada ao aprendizado prático e de instrução, 

vivenciado em diversas Organizações Militares (OM) e a bordo do Navio-Escola Brasil. 

A partir de 2018, a formação em 
Administração do aluno da Escola Naval 
passou a ser reconhecida pelo Conselho 
Federal de Administração.6
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Rosa das Virtudes.
Acervo: site da Marinha 
(adaptada)
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A década de 1950 foi marcante para a Intendência da Marinha graças às contribuições do Almirante 

Gastão Motta e do Almirante Guillobel. O primeiro, nomeado Diretor-Geral de Intendência da Marinha em 

1953, é o Patrono do Corpo de Intendentes da Marinha e foi o responsável pela reformulação do Serviço 

de Intendência, realizada após o seu retorno de uma missão nos Estados Unidos da América (EUA). Essa 

missão visava buscar a experiência necessária para a consolidação do serviço de Intendência no país. 

No mesmo período da Reforma Gastão Motta, o Almirante Guillobel, então Ministro da Marinha, unificou  

o Corpo de Intendentes Navais e o Quadro de Contadores Navais, criando o atual Corpo de Intendentes  

da Marinha.

Na época, a Escola Naval não tinha como objetivo formar um Oficial com especialização específica: busca-

va-se um profissional politécnico, embora possuidor de conhecimento de algum ramo particular do serviço, 

como Artilharia, Submarinos ou Hidrografia.  

A criação dos Quadros Complementares dos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes da Ma-

rinha ocorreu em 2 de fevereiro de 1961, visando o aproveitamento, dentro de suas especialidades, dos 

quadros temporários de oficiais da Reserva da Marinha. No ano seguinte, houve a primeira transferência 

de oficiais oriundos da Escola de Formação de Oficiais para a Reserva da Marinha (EFORM) e do Centro de 

Instrução de Oficiais da Reserva da Marinha (CIORM) para o recém-criado Quadro Complementar da Inten-

dência da Marinha, permanecendo dessa forma até 1972, quando a legislação do Quadro Complementar 

foi regulamentada, passando, assim, a receber, de forma direta, seus componentes. 

O Quadro 
Complementar 
da Intendência 
da Marinha
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Em 1971, antes da regulamentação da legislação, a 

Marinha do Brasil iniciou uma campanha de divulgação 

no meio universitário, com o objetivo de captar candidatos 

ao Quadro Complementar (C-QC). Uma pequena comitiva, 

formada pelo Almirante Ramon Gomes Leite Labarthe, 

então diretor do Pessoal Militar da Marinha, seu assistente, 

o Capitão de Corveta Barata, e o Capitão-Tenente Pinto, 

realizava palestras sobre a Marinha, a criação dos Quadros 

Complementares de Oficiais e sua forma de ingresso. 

Com a boa receptividade do programa entre os 

universitários, a Marinha do Brasil conseguiu matricular, 

em 1972, nos cursos e estágios de adaptação ao oficialato, 

158 diplomados de nível universitário que possuíam 

graduação em matemática, contabilidade, administração 

e economia, entre outras áreas.7

Em 1985, houve a reorganização dos Quadros Comple-

mentares e, pela primeira vez, foi oficializada a ascensão 

do QC ao Posto de Capitão de Mar e Guerra. Nessa revisão, 

a carreira do oficial QC-IM passou a ser iniciada no Posto 

de Segundo-Tenente, como reservista, podendo ao final 

do terceiro ano, solicitar a sua permanência no Quadro, 

desde que preenchidos os requisitos.

7  ARAÚJO, Rodrigo Peixoto. “História da Criação do Quadro Com-

plementar de Intendentes da Marinha”, 2019.

Em 1985, houve a 
reorganização dos 
Quadros Complementares 
e, pela primeira vez, foi 
oficializada a ascensão 
do QC ao Posto de Capitão 
de Mar e Guerra. Nessa 
revisão, a carreira do 
oficial QC-IM passou a 
ser iniciada no Posto de 
Segundo-Tenente, como 
reservista, podendo-
se, ao final do terceiro 
ano, solicitar a sua 
permanência no Quadro, 
desde que preenchidos  
os requisitos.
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A última grande alteração na carreira dos Oficiais Intendentes oriundos do QC foi estabele-

cida em 1997, igualando a carreira a partir do Posto de Capitão-Tenente para militares do 

Corpo de Intendentes egressos da EN. Após cerca de nove anos de serviço como Oficiais 

do Quadro Complementar, aqueles que possuem uma trajetória de dedicação reconhecida 

passam a fazer parte do Corpo de Intendentes. 

A aglutinação das atividades desenvolvidas pelos oficiais oriundos do QC e do CIM e a sua 

consequente junção no posto de Capitão-Tenente mostraram que a paridade de deveres 

traria também a paridade de oportunidades. 

Oficiais de diferentes formações acadêmicas se uniram e se integraram, formando um 

todo no qual dificilmente se reconhecem suas origens distintas.

Atualmente, os candidatos aprovados no concurso para o Quadro Complementar da 

Intendência devem possuir formação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou 

Ciências Econômicas, e iniciam sua trajetória na Marinha do Brasil como Guarda-Marinha. 

Os recém ingressos realizam um curso de nove meses no Centro de Instrução Almirante 

Wandenkolk (CIAW), onde cursam matérias diversas atinentes à formação militar, como 

Organização da Marinha; História Naval; Direito; Organização e Administração, entre 

outras. O curso também é composto pela parte prática, chamada de Estágio de Aplicação 

e realizada a bordo de navios e de outras Organizações Militares.
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Vista aérea do Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk (CIAW). 
Acervo: Marinha do Brasil
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Durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, foi observado o aumento maciço de emprego de navios e 

de pessoal em operação. Em decorrência disso, a área de Logística assumiu uma nova dimensão em grau  

de importância.

Dessa forma, surgiu a necessidade de acelerar a formação dos Oficiais, visando enfrentar os grandes 

desafios consequentes da necessidade de proporcionar às Forças os recursos requeridos, nas circunstâncias 

impostas pelo ambiente de guerra.8 

Nesse cenário, o apoio da Intendência à Esquadra se fez notar por meio de um bem planejado apoio logístico, 

o que possibilitou que seus navios e pessoal tivessem maior aprestamento.9 Para além das tais atividades de 

logística, o momento era de fortalecer a formação do Intendente, de modo que fosse possível desenvolver os 

oficiais em suas atividades.10

Nesse contexto específico, a Diretoria de Intendência da Marinha criou, em 1956, o curso de Atualização para 

Oficiais Intendentes (ATL-IM), cursado pelos Oficiais nos postos de Capitão-Tenente e Capitão-de-Corveta, 

com duração de um ano, tendo sua primeira turma no ano de 1957. 

Nascia assim o embrião do atual Curso de Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais (CAIO).

A formação 
continuada do  
Oficial Intendente

8  BRAGA, Patricia. A evolução da formação do Oficial Intendente, 2019.
9  Aprestamento: Conjunto de medidas de prontificação ou preparo de uma Força ou parte dela, especialmente as relativas 
a instrução, adestramento, pessoal, material ou logística, destinadas a colocá-la em condições de ser empregada a qualquer 
momento. Glossário do Ministério da Defesa. BRASIL, Ministério da Defesa. Glossário das Forças Armadas - MD35-G-01. 5. ed. 
Ministério da Defesa, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, 2015.

10  BRAGA, Patricia. A evolução da formação do Oficial Intendente, 2019.
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Nos postos de Primeiro-Tenente e Segundo-Tenente, os cursos criados eram 

denominados Curso Expedito Básico para Oficiais Subalternos, com duração 

menor, equivalente a dois meses. As disciplinas desse curso foram posteriormente 

incluídas no curso da Escola Naval para Intendentes.

Oficiais Intendentes em sala de aula no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB). Créditos: Felipe Fittipaldi
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11 Ato de Aprovação 0009, de 21 de fevereiro de 1974-DEnsM.

12 Portaria nº 0600, de 16 de abril de 1984.

Dentre as disciplinas desse curso, constavam: Organização e Funcionamento dos Serviços de Intendência da 

Marinha Norte-Americana; Sistema de Abastecimento; Técnica de Armazenagem; Administração Financeira das 

Marinha Norte-Americana e Brasileira; Organização Racional do Trabalho; Conhecimentos Básicos de Logística. 

O Curso de Atualização objetivava preparar os Oficiais para os postos mais elevados de suas carreiras, possi-

bilitando-lhes a assumir funções de comando e supervisão.

Em 1965, a Diretoria de Intendência recebeu seu primeiro computador, destinado inicialmente à aplicação na 

disciplina de Administração Financeira. O currículo do curso sofreu pequenas atualizações, permanecendo o 

mesmo até 1971.

O CAIO, tal como está em vigência hoje, reconhecido como um curso com nível de pós-graduação, foi institu-

cionalizado em 1974,11 durante a gestão do Almirante Octávio Mello de Almeida Filho, e era realizado na então 

Diretoria de Abastecimento na Avenida Brasil (Rio de Janeiro), ocupando, em um dos prédios do Complexo, 

três salas de trabalho, que foram adaptadas para salas de aula. 

Seu primeiro currículo disciplinar era dividido em quatro grandes temas: Planejamento Econômico-Financeiro, 

Métodos Quantitativo para Administração, Gerência Geral e Abastecimento. 

A partir do ingresso do Quadro Complementar de Intendentes da Marinha, o CAIO passou a ser o primeiro 

espaço acadêmico de encontro entre o QC-IM e os Oficiais formados na Escola Naval. 

Embora, inicialmente, tenham surgido algumas diferenças entre os oficiais oriundos da Escola Naval e os 

oriundos das diversas faculdades, essas questões foram dando lugar a uma boa convivência. Esse espaço de 

encontro passou a ser responsável pelo fortalecimento do espírito de Corpo dos Intendentes.

Em 1984, foi criado o Centro de Instrução Almirante Newton Braga (CIANB),12 com o objetivo de desenvolver 

e aprofundar os estudos dos diversos desafios que englobavam a Intendência da Marinha do Brasil, de modo 

a aprimorar as técnicas e os conhecimentos existentes para se obter a otimização dos seus serviços. 
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Em 2018, foi realizada a segunda avaliação externa do CIANB. Trata-se da principal 

verificação de eficiência e efetividade, realizada trienalmente pela Diretoria de 

Ensino da Marinha (DEnsM) nas Organizações Militares que conduzem os ursos do 

Sistema de Ensino Naval. Nessa avaliação, o CIANB alcançou 955 pontos de um total 

de 1000 possíveis. Com essa avaliação o CIANB se inseriu em um seleto grupo de 

instituições avaliadas com o conceito Excelente pela DEnsM, e dá mais um passo na 

sua consolidação como a “Escola de Gestão da Marinha”.

Palestra proferida pelo Diretor de 
Finanças da Marinha, V Alte (IM) Hugo 
Cavalcante Nogueira, no auditório do 
Centro de Instrução e Adestramento 
Almirante Newton Braga (CIANB).
Créditos: Felipe Fittipaldi
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13  Portaria nº 0770, de 21 de dezembro de 1993.

O CIANB assumiu o CAIO e todos os cursos realizados pela Diretoria de Abastecimento (DAbM), abrangendo 

toda a instrução e capacitação do pessoal da Marinha do Brasil envolvido nas atividades pertinentes ao 

Serviço de Intendência. 

Na ocasião, a DAbM incluiu, em seu Plano Piloto, a necessidade futura de se construir um novo prédio para o 

CIANB, visando atender ao incremento do aprimoramento técnico-profissional do pessoal da Intendência e, 

consequentemente, o número de alunos e cursos. 

A partir de 1985, o currículo do CAIO passou a contar com novas abordagens gerenciais e de recursos 

humanos, de modo a preparar o Oficial para o gerenciamento das OMs, destacando as mudanças curriculares 

implementadas com a inclusão de disciplinas como Teoria Geral da Administração, Contabilidade, Psicologia 

Social das Organizações, Informática, Estatística, Direito Administrativo, entre outras.

Em 1993, a Marinha extinguiu o CIANB, transferindo as suas atividades ao CIAW,13 localizado na Ilha das Enxadas. 

Nesse período, o CAIO sofreu outra reestruturação, passando a se chamar Centro de Aperfeiçoamento de 

Superfície para Oficiais Intendentes (CASOI). Apesar de permanecer direcionado à Intendência, as disciplinas 

oferecidas no currículo passaram a sofrer forte influência de temas correlatos ao Corpo da Armada. O CASOI 

ficou vigente entre os anos de 1998 e 2005, quando foi encerrado. 

Em 2006, o curso para os Oficiais Intendentes voltou a ser chamado de CAIO, voltando a ser um curso com 

perfil de pós-graduação, com o currículo voltado para a Gestão Pública e focado principalmente em preparar 

os Oficiais Intendentes para ocuparem cargos de gestores.

Durante o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, foram realizados, no CIAW, outros cursos para 

os Intendentes, como o curso de Especialização em Intendência (C-Espc-INT) voltado aos Intendentes 

oriundos do Quadro Complementar, o curso de Aperfeiçoamento Avançado em Planejamento e Finanças 
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14  Portaria nº 86/MB, de 15 de março de 2010.

(C-ApA-PlanFin) e o Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Organizações 

Prestadoras de Serviços (C-ApA-OMPS). 

A partir do ano de 2007, os Oficiais-alunos que concluíam o CAIO passaram a 

receber dois diplomas de pós-graduação: um pela Marinha do Brasil e o outro 

por uma Universidade selecionada por meio de licitação pública e responsável 

por ministrar parte do curso. 

Como reconhecimento da necessidade da Intendência de ter uma organização 

central que reunisse os adestramentos, cursos e encontros a serem oferecidos 

aos militares e servidores civis da Marinha na área da Intendência, ressurge, em 

2010, o Centro de Adestramento Almirante Newton Braga14  (CAANB).

Com o gradual aumento do efetivo da Marinha, em virtude da política praticada 

na época, a Administração Naval percebeu a necessidade da ampliação do 

número de vagas nos Cursos de Formação de Oficiais (CFO) de todos os Corpos 

e Quadros da Marinha. 

Em decorrência das limitações do CIAW em ampliar seus espaços físicos para 

atender a essa nova demanda, a solução proposta pela Diretoria-Geral do Pes-

soal da Marinha (DGPM) foi a transferência dos cursos de Aperfeiçoamento de 

Intendência para Oficiais (CAIO) e Especialização em Intendência (C-Espc-INT).

Fruto dessas novas atribuições, o CAANB passou a ser designado como Centro 

de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) de acordo com 

a Portaria nº 367, do Comandante da Marinha, de 09 de julho de 2013. O CIANB 

permaneceu ocupando os espaços de sala de aula do antigo CAANB até ser 
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transferido, em 2015, para as instalações do Depósito de 

Material Comum, que teve áreas adaptadas para salas 

de aula. No entanto, a Marinha do Brasil, percebendo que 

aqueles espaços adaptados não seriam mais suficientes 

para atender à crescente demanda por cursos, iniciou a 

construção de novas e moderníssimas instalações do 

CIANB, inaugurado em janeiro de 2016.

Como dito anteriormente, os dois cursos de carreira rea-

lizados atualmente no CIANB são: C-Espc-INT e o CAIO.

Com duração de 27 semanas e uma carga horária aproxi-

mada de 945 horas, o C-Espc-INT tem o propósito de ha-

bilitar o Oficial do QC-IM para o desempenho de funções 

próprias de Oficial Subalterno Intendente, em comple-

mento à formação militar naval, com duração de dez me-

ses, obtida no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 

(CIAW). A avaliação de seu aprendizado é realizada por 

meio de apresentações, trabalhos e provas teóricas e prá-

ticas, além das atividades que simulam as situações que 

os Oficiais Intendentes enfrentam diariamente em suas 

OM, com ênfase na utilização dos sistemas corporativos. 

Pretende-se, dessa forma, que esses Oficiais não sejam 

apenas bons gestores, mas que estejam plenamente ca-

pazes de se adaptar a problemas e situações novas e de 

contribuir com criatividade e conhecimento técnico para a 

eficiência e evolução contínua da Marinha do Brasil. Já no 

nível de Especialização, quando os oficiais cursam o CAIO, 

por estarem no Posto de último ano de Primeiro-Tenente, 
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Fachada do Centro de Instrução e 
Adestramento Almirante Newton 
Braga (CIANB). Créditos: CMG (IM) 
Victor Leal Domingues
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já carregam uma bagagem de conhecimentos e experiências vivenciadas em suas Organizações Militares. 

Essa experiência é depurada em um curso de pós-graduação que conta com a parceria de uma Instituição 

de Ensino Superior15 e onde se busca capacitar esses Oficiais para apresentarem soluções inovadoras para a 

Marinha do Brasil por meio de pesquisas científicas.

Ao longo de sua carreira, o Oficial Intendente deve realizar diversos cursos que servem como requisitos de 

carreira para alcançar determinados postos, tais como esses realizados no CIANB.

Além desses cursos, o CIANB oferece outros diversos, que possibilitam, de forma complementar, manter o 

constante aprimoramento e acompanhamento das mudanças decorrentes dos avanços da tecnologia, da 

comunicação e da globalização. 

Atualmente, o Centro é reconhecido pela Marinha como uma Universidade Corporativa em assuntos relacio-

nados às áreas de conhecimento de interesse do setor da Secretaria Geral da Marinha (SGM).  

Visando atender à demanda da MB, além dos cursos de carreira dos Oficiais Intendentes, o CIANB também 

atua com um amplo portfólio de cursos complementares, tais como: Apoio Logístico Integrado, Gestão de 

Riscos, Gestão Estratégica e Negociação de Contratos Internacionais e Acordos de Compensação para 

Oficiais, somando um total de 72 cursos oferecidos.

15  Atualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O CIANB possui um periódico anual chamado “ACANTO em revista”, que está em 

seu ano VI e tem como propósito a divulgação de artigos científicos de relevância 

para Marinha do Brasil, possuindo classificação CAPES/Qualis B3.
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O CIANB possui grande flexibilidade na construção de sua grade de cursos e na quantidade de vezes que 

estes são ofertados ao longo do ano, e vem buscando aumentar seu portfólio e expandir o acesso aos Oficiais 

que estão em todos os estados do Brasil. 

Em 2018, o CIANB alcançou a expressiva marca de ter capacitado um total de 6.500 alunos em cursos 

complementares.

Atualmente está em implantação o Projeto “CIANB Virtual”, que é parte do processo de ampliação do uso de 

métodos, práticas e ferramentas da Educação a Distância (EAD), buscando a economia de recursos, a am-

pliação do alcance das capacitações oferecidas às OM fora de sede e o incremento na qualidade do ensino. 

O projeto é fundamentado no conceito de ambiente virtual de aprendizagem: por meio de uma plataforma 

digital, é oferecida aos participantes uma dinâmica semelhante à da sala de aula convencional. Nessa dinâ-

mica, mantém-se o contato visual e verbal entre docentes e discentes. O aluno passa pela experiência de 

imersão no conhecimento, pois as aulas acontecem em salas especialmente adaptadas e fora do ambiente 

de trabalho cotidiano. Todo o conteúdo é disponibilizado de forma digital, possibilitando dedicação à aprendi-

zagem, no intuito de aumentar a eficiência.16  

Em 2019, foram inauguradas, nas cidades de Natal e Salvador, as primeiras salas de aula virtuais, extrapolan-

do os espaços físicos do CIANB no Rio de Janeiro.

A formação do Intendente está passando por mudanças que visam ao aprimoramento da capacitação da 

gestão eficiente da Força. Nos próximos anos os cursos de carreira apresentados até aqui sofrerão modifi-

cações, como o CAIO, que passará a ser um curso de curta duração oferecido aos Oficiais na posição de  

1º Tenente. Aos Oficiais Capitão-Tenente e Capitão-de-Corveta será oferecido o CAIOAV, a partir da reestrutu-

ração do Curso de Aperfeiçoamento Avançado –(C-ApA).

Para além dos cursos apresentados até aqui, a Escola de Guerra Naval (EGN) oferece cursos de níveis mais 

avançados para a formação do militar naval e sua preparação para ocupar cargos mais estratégicos, como o 

16 Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/noticias/projeto-cianb-virtual-e-inaugurado-em-natal-rn-com-primeira-sala-de-
aula-virtual>.
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Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários (C-EMOI), que é oferecido aos Capitães-

Tenentes do Corpo da Armada (CA), do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e do Corpo de 

Intendentes da Marinha (CIM), buscando capacitá-los para atuarem em comissões de 

caráter operativo e administrativo, com ênfase no Planejamento de Operações Navais.

O C-EMOI é realizado em duas fases, sendo a primeira na modalidade de ensino a distância, 

devendo ser encerrada nos dois primeiros anos do período do posto de Capitão-Tenente; a 

segunda fase é realizada na EGN, em regime de tempo integral, com duração de 35 dias úteis.

Também na Escola de Guerra Naval, é oferecido aos Oficiais do CA, CFN E CIM, no posto de 

Capitão-de-Corveta, o Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS), visando 

ao exercício das funções de estado-maior e de assessoria de alto nível, com ênfase nas 

doutrinas e nas estruturas operativas e administrativas da Marinha. 

O C-EMOS é reconhecido pela Marinha do Brasil como uma especialização em Administração, 

com duração de um ano, e busca apresentar aspectos conjunturais, enfatizando o 

planejamento no nível operacional (Comando de Forças e de Teatro de Operações) e as suas 

vinculações com os níveis tático, estratégico e político. O curso aborda, ainda, o Estudo de 

Estado-Maior (EEM), onde são estudados os aspectos relativos aos diversos segmentos do 

Poder Marítimo, bem como aos diversos sistemas de administração da Marinha, tais como 

os de pessoal, de material (obtenção e apoio logístico), de administração orçamentária e 

financeira, e de apoio (abastecimento, administração de saúde e assistência social).

Os Oficiais que realizaram seus mestrados fora da Marinha, em instituições públicas 

ou privadas, financiados pela Força ou custeados com recursos próprios, e têm seus 

diplomas reconhecidos pela MB, não precisam cursar o C-EMOS.

Entretanto, devem realizar o Curso Superior (C-SUP), que também é oferecido pela Escola 

de Guerra Naval, em um formato a distância, com duração de um ano, abordando-se 

conhecimentos das áreas de gestão, logística, estratégia e operações.
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Pátio da Bandeira e Fachada da Escola de Guerra Naval (EGN). 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Palestra do Diretor do Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa, V Alte (IM) Jayme Teixeira Pinto Filho.
Acervo: Marinha do Brasil.
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Os Oficiais na posição de Capitão de Mar e Guerra passam por um processo de avaliação, e alguns são in-

dicados para cursarem o Curso de Política e Estratégia Marítima (C-PEM), que visa a capacitá-lo a analisar, 

com propriedade, os arranjos de Forças atuais e as necessidades futuras da Marinha para o atendimento da 

Política de Defesa Nacional. Os arranjos de Força concebidos são testados, ao final do Curso, em um jogo de 

crise de caráter político-estratégico. 

Aos Oficiais no posto de Capitão de Mar e Guerra, também são proporcionadas outras duas opções de 

capacitação: o Curso de Altos Estudos de Política Estratégica (CAEPE) e o Curso de Altos Estudos em Defesa 

(CAED), ambos oferecidos pelo Exército Brasileiro na Escola Superior de Guerra, sendo o primeiro realizado no 

Rio de Janeiro e o seguinte realizado em Brasília.

Os desafios impostos pelos grandes contratos internacionais firmados pela Marinha do Brasil (MB) por 

ocasião do processo de negociação do financiamento externo para execução dos contratos comerciais do 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) passaram a demandar a preparação dos Oficiais 

Intendentes com competências inerentes a esses tipos de acordos.

“Outro aspecto agregador à experiência acadêmica do oficial-aluno é o in-

tenso processo de internacionalização da UMinho, refletido nas aulas, com 

disciplinas e fontes de consulta na língua inglesa; além disso, as turmas de 

mestrado contam com estudantes de outras nacionalidades, enriquecendo 

academicamente e culturalmente a formação do mestrando.”

“A experiência dos Oficiais Intendentes na Universidade do Minho”, 

Contra-Almirante (IM) Nelson Marcio Romaneli de Almeida.
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“Há mais de uma década a Marinha do Brasil iniciou um relacionamento com a Universidade do 

Minho (UMinho), enviando Oficiais do CIM para realizarem seus cursos de Mestrado, de modo a 

buscar conhecimentos na área de gestão sob a ótica da comunidade europeia.

A partir dos resultados obtidos com os Oficiais do CIM, a MB decidiu enviar um Almirante do CIM 

para estudar naquela Universidade. 

Diante dessas possibilidades de interação com o mundo acadêmico da comunidade europeia, a 

MB tem adquirido importantes conhecimentos para incrementar ainda mais a constante melho-

ria nos serviços de Intendência.” 

“Curiosidades sobre o relacionamento com a UMinho”.  

Alte Luiz Roberto, 2019.

Escola de Economia 
e Gestão (EEG) da 
Universidade do Minho. 
Braga, Portugal
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Nesse contexto, em 2009, a MB iniciou sua busca por uma universidade internacional capaz de agregar todos 

os valores vislumbrados pela força, atendendo especificamente às demandas do Corpo de Intendentes da 

Marinha. A Universidade do Minho (UMinho) foi selecionada para cumprir essa missão, e, no ano seguinte, o 

primeiro Oficial-aluno iniciou o curso de mestrado em gestão. 

Em 2013, após concluído o curso do primeiro Oficial-aluno que se formou na Escola de Economia e Gestão 

da UMinho, foi firmado um acordo de cooperação entre a Marinha do Brasil e a Escola, permitindo o envio de 

mais Oficiais-alunos.

Atualmente, a Marinha conta com nove mestres formados pela UMinho, que trouxeram para a Força uma 

experiência profissional engrandecedora. Os Oficiais-alunos desenvolveram e aprimoraram competências 

nas diversas áreas da gestão, com ênfase em negociação, inovação e projetos inseridos em um ambiente in-

ternacional de negócios, atendendo aos propósitos vislumbrados pela Marinha do Brasil há quase dez anos.  

O sucesso percebido pela formação da UMinho fez a MB optar por, além de continuar mantendo o Oficial- 

aluno cursando o mestrado, também enviar, a partir de 2018, um Oficial General do CIM para realizar curso 

no nível de doutorado nessa mesma Universidade.17 

Em 2014, a Marinha do Brasil teve uma grande quebra de paradigma quando incorporou, em suas fileiras, na 

tradicional Escola Naval, as 12 primeiras aspirantes destinadas a integrar o Corpo da Intendência. 

A Alta Administração naval vem, ano após ano, reforçando o entendimento de que a excelência na capaci-

tação dos seus Quadros é fundamental para cumprir sua missão de defesa naval. Nesse sentido, o jovem 

Oficial Intendente, ingressante pela Escola Naval ou pelo Quadro Complementar, tem, à sua frente, uma 

carreira de desenvolvimento contínuo e inúmeras oportunidades de aprendizado e troca de elevado nível du-

rante seus anos de estudo, a fim de contribuir para o melhor e mais moderno desempenho da Administração 

Naval brasileira.

17   LÔBO, Alex. “A experiência dos oficiais intendentes na Universidade do Minho”. 2019.
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As Mulheres  
na Intendência 
da Marinha 
do Brasil
A Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, que reestruturou os Corpos e Quadros de Oficiais e Praças da 

Marinha, ampliou significativamente a participação da mulher nas atividades da Força Naval. Outrora per-

tencentes a um único Corpo Auxiliar, as Oficiais passaram a compor os diversos Corpos da Força – dentre 

eles, o CIM.

Em 1998, foi realizado o primeiro concurso para o QC-IM com a participação de mulheres, que precisavam ser 

formadas em Ciências Econômicas, Administração ou Ciências Contábeis. 

Até a segunda turma com mulheres no curso de formação do CIAW, as alunas que precisavam servir embar-

cadas não conseguiam, pois os navios ainda não possuíam estruturas físicas para recebê-las, o que obrigou 

todas a servirem em OM operativas de terra. 

Ao longo dos anos, a MB foi se adaptando à nova realidade; atualmente não há nenhuma distinção entre 

Oficiais Intendentes e as oportunidades são as mesmas, independentemente de gênero e da forma de 

ingresso no CIM. 

Há mulheres em comissões no exterior, a bordo dos navios, na Direção e Vice-Direção de OM. Sem nenhuma 

sombra de dúvida, pode-se afirmar que, futuramente, a Marinha terá uma Almirante Intendente.
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Primeira turma do QC-IM de mulheres, em 1998. Acervo: acervo pessoal

Após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais, os formados recebem uma 

espada como forma de marcar o momento. No primeiro ano de mulheres formadas, 

não havia sido feita uma licitação para a compra de espadas personalizadas para 

elas. O então Capitão de Mar e Guerra (IM) Ostwald, com ajuda do Capitão de 

Fragata Sacadura Cabral, resolve o problema, em relação às mulheres com menor 

estatura, mandando cortar ao meio as espadas já existentes. Assim, as novas 

integrantes do Corpo de Intendentes da Marinha foram presenteadas com espadas 

adequadas à altura de cada uma.
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Outro grande marco para a Intendência e para a Administração Naval foi a admissão da primeira turma de 

aspirantes mulheres da Escola Naval, em 2014, sendo 12 vagas específicas para o CIM.

As aspirantes pioneiras tiveram que vencer os desafios da aceitação em um espaço tradicionalmente mas-

culino, incluindo aqueles relacionados à infraestrutura. A Escola Naval, para recebê-las, teve que adaptar 

diversos espaços, como quartos, banheiros e vestiários.

Ao final do curso, foram declaradas Guardas-Marinha e embarcaram no Navio-Escola Brasil, onde realizaram 

a viagem de instrução para complementar sua formação profissional e cultural, tendo a oportunidade de 

visitar países das Américas e da Europa. 

Ao regressarem da viagem de instrução, já como Segundo-Tenente, foram designadas para exercerem ativi-

dades nas diversas OM distribuídas ao longo de todo o território nacional.

Turma de aspirantes do 2º ano da Escola Naval, composta por homens e mulheres, na Operação 
Aspirantex. Acervo: Marinha do Brasil
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No ano de 2017, o então Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 

decidiu ampliar a participação de Oficiais e Praças femininas em atividades de aplicação efetiva do Poder 

Naval, autorizando o embarque em navios e unidades de tropa. A aquisição de navios que possuem instala-

ções para mulheres, como o Navio Doca Multipropósito (NDM) "Bahia" e o Porta-Helicópteros Multipropósito 

"Atlântico", expandiu as opções de escolhas de carreiras das Oficiais Intendentes.

Formatura da primeira turma da Escola Naval com Guardas-Marinha (IM) mulheres. Acervo: Marinha do Brasil 

A Escola Naval fez diversas obras de adaptação do espaço para a chegada das novas 

alunas, porém algumas situações não tinham sido identificadas anteriormente, e só 

o dia a dia na escola demonstrou as novas necessidades, como a adaptação do 

local para lavar roupa e a dinâmica das aulas de natação.

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   77 17/02/2020   14:42



78

Escada principal do Centro de 
Instrução e Adestramento  
Almirante Newton Braga
Créditos: Luiz André Maia da Costa
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ABASTECIMENTO, 
ORÇAMENTO E 
FINANÇAS
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A criação da DIM, em 1952, subordinada à Secretaria Geral da Marinha (SGM), ocorrida no 

escopo da Reforma Gastão Motta, foi complementada pela criação de um conjunto de OM 

e pela reestruturação administrativa da Intendência, visando à especialização e à padroni-

zação do trabalho, dos procedimentos e das rotinas.1 

 

Coube à DIM ser o órgão técnico da Administração Naval para as questões ligadas à In-

tendência, com atuação nas áreas de Contabilidade, Finanças, Economia, Abastecimento, 

Administração, Auditoria, Reembolsáveis e Alimentação, e responsável, por exemplo, pela 

aquisição, armazenamento e entrega de suprimentos, provisões, fardamento, combustível 

e outros materiais, manutenção e tomada de contas do patrimônio e dos fundos da Mari-

nha, pagamento de pessoal e das faturas de fornecimento. 

Os Intendentes assumiram uma posição de grande responsabilidade nessa nova dinâmica, 

cabendo a eles gerenciar e prover todo o material necessário para a manutenção e o fun-

cionamento dos estabelecimentos navais. As aquisições passaram a seguir uma política 

uniforme de preços, buscando evitar os equívocos do passado, como a grande quantidade 

de compras sem orientações e com altos custos. A partir das reformas inauguradas, as 

compras passaram a ser feitas diretamente nas fontes de produção em quantidades que 

possibilitavam preços menores e um estoque limitado, que garantisse o abastecimento 

sem desperdício. 

Os anos seguintes continuaram trazendo grandes transformações para a Marinha do Brasil 

e, a partir da década de 1960, a DIM já não era suficiente para atender à crescente demanda 

por serviços administrativos, logísticos e financeiros da Intendência. Com o intuito de 

suprir as necessidades que surgiam, a Marinha adotou uma nova estrutura organizacional 

com a criação da Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), em 1969, visando ao 

aprimoramento na atuação das organizações de apoio e da sua própria infraestrutura.

1 Seguindo as mesmas bases da organização do Bureau of Supplies and Accounts.
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A necessária evolução das atividades de abastecimento determinou a mudança na organização 

estrutural da Marinha do Brasil, em vigor até hoje: a partir da DIM, foi criada a Diretoria de Abastecimento 

da Marinha (DAdM), juntamente com a Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), sendo esta última o 

órgão central de administração financeira e contabilidade da Marinha do Brasil, em 1977. 

Nesse contexto, coube à DAdM a responsabilidade de planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades 

orçamentárias, supervisionando os serviços de administração, além de coordenar a elaboração e a 

execução do Plano Diretor, que marcaria o futuro da Administração Naval.

Movimentação de contêineres em cais  
da Ilha das Cobras pelo Centro de  
Controle de Estoque da Marinha.
Data: 1971
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM)
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Plano de Prontidão Permanente do 
Sistema de Abastecimento da Marinha 
(P3SAM). Créditos: Felipe Fittipaldi

Abastecimento sendo realizado 
no Hospital Naval Marcílio Dias. 

Créditos: Felipe Fittipaldi
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ABASTECIMENTO

Em 1932, foi aprovado o Regulamento para o Serviço de Fazenda da Armada, por meio do Decreto nº 22.071, 

assinado pelo Vice-Almirante Protógenes Pereira Guimarães, Ministro de Estado dos Negócios da Marinha na 

época. Em seu Artigo 1º, o regulamento estabeleceu que o serviço de Fazenda da Armada compreendia “todo 

o processo pertinente ao abastecimento da Marinha de Guerra, atos relativos à gestão dos dinheiros e bens 

patrimoniais do Estado, escrituração, estatística e fiscalização”.

Nos anos 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o abastecimento se desenvolvia inspirado no 

pensamento logístico da Marinha dos Estados Unidos. Naquela época, a Marinha do Brasil obteve navios da 

United States Navy, nos quais embarcaram jovens oficiais do Corpo de Intendentes Navais, e participou de 

operações junto à IV Esquadra Americana, recebendo, assim, apoio logístico norte-americano. Terminado o 

conflito, acompanhando a grande reformulação ocorrida em 1947 no Sistema de Apoio dos EUA, quando as 

lições aprendidas na guerra levaram a Marinha norte-americana a adotar o Sistema Integrado de Abastecimento, 

a MB iniciou uma série de reformas, culminando na grande Reforma Gastão Motta.

“O Brasil declarou guerra no dia 31 de agosto de 1942. No dia 4 de setembro, nós fomos promovidos 

à Guarda-Marinha, e a formatura, que seria em dezembro, foi antecipada para setembro. Então, eu 

fui promovido à Guarda-Marinha com 18 anos, no dia 8 de fevereiro de 1943. Eu estava a bordo do 

Saldanha. Depois, eu embarquei no Cruzador ‘Baía’, porque o comandante do ‘Baía’ tinha sido Imediato 

da Escola Naval no tempo em que cursei. O encarregado de armamento tinha sido meu instrutor na 

Escola Naval e a turma de Segundos-Tenentes era a que tinha sido Guarda-Marinha antes de mim. Era a 

turma do Almirante Maximiliano, da qual ele gostava muito. Esta foi a razão para eu embarcar no ‘Baía’.”

O Cruzador "Baía capitaneava uma escolta formada pelos navios mercantes (NM) "Carioca", "Cabedelo", 

"Camaquã" e o Caça Submarino (CS) "Guaporé". O comboio foi passado a uma escolta norte-americana 

capitaneada pelo USS SOMMERS rumo a Recife, em maio de 1943.

(Depoimento do Vice-Almirante Estanislau Façanha Sobrinho ao Projeto Livro da Intendência, 2014. 

Entrevista concedida à então CT Ana Lima, à Profª. Patrícia Braga e ao estagiário Thiago André)
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Aos Intendentes, cabia garantir o material 
sobressalente necessário a esses 
navios e os suprimentos à tripulação. De 
modo geral, estes tinham as funções de 
prover e administrar todo material dos 
estabelecimentos navais e de  
apoio aos navios e forças navais.

Com a ativação da DIM, a administração econômica da Marinha se adequou às necessidades 

dos navios e à sua nova logística. Aos Intendentes, cabia garantir o material sobressalente 

necessário a esses navios e os suprimentos à tripulação. De modo geral, estes tinham as 

funções de prover e administrar todo material dos estabelecimentos navais e de apoio aos 

navios e forças navais. As compras passaram, então, a ser feitas diretamente nos produtores, 

em quantidades que possibilitassem preços mais baixos e que proporcionassem estoque 

mínimo que garantisse o abastecimento.2

O momento de concretização das medidas das reformas coincidiu com um programa de  

reaparelhamento que resultou na aquisição de diversas embarcações de grande porte. Pouco 

depois, na década de 1960, a MB deu início a um de seus mais importantes investimentos.  

2 BRASIL. Corpo de Intendentes da Marinha. História da Intendência da Marinha: do ingresso da  
1ª turma de intendentes na Escola Naval aos dias atuais. Rio de Janeiro: SDM, 2014. p. 42. 
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O Programa de Construção Naval teve como marco a construção do Navio Tanque “Marajó” (G-27), iniciada 

em 1965 e finalizada em 1968. Apenas em meados do último ano de construção, houve, de fato, a preocupa-

ção com o abastecimento do navio. Com essa primeira experiência, percebeu-se que o desempenho dessa ati-

vidade ainda não era satisfatório, carecendo especialmente de um planejamento global para o abastecimento, 

que deveria começar desde a concepção do meio até a sua incorporação pela Armada.3

Nesse contexto, o Ministério da Marinha apresentou ao Estado-Maior da Armada (EMA) a demanda, por meio 

do Aviso nº 1.619, de 21 de maio de 1968, de que fossem estudadas recomendações sobre o recebimento e 

o apoio logístico aos navios do Programa de Construção Naval, produzidas pela comissão de coordenação 

do Grupo de Coordenação e Controle do Plano Diretor. Em consequência, a Comissão de Construção Naval 

da Marinha do Brasil (CCNMB) elaborou e enviou ao EMA, em dezembro de 1968, as “Normas Gerais para o 

Abastecimento dos Navios em Construção ou a Serem Construídos”, cujo propósito foi estabelecer os pro-

cedimentos a serem seguidos para organizar o abastecimento das novas unidades. Anexada às normas, a 

programação padrão de abastecimento deveria ser observada já no momento dos contratos de construção. 

Além das normas, duas instruções permanentes (nº 01/1969 e nº 01/1970) da CCNMB, nos anos seguin-

tes, compuseram os documentos básicos para o abastecimento. A primeira fornecia instruções para 

a elaboração da Lista de Dotação Coordenada (LIDOC) – documento básico elaborado para cada na-

vio, sobre as suas necessidades, consultado tanto a bordo quanto pelo Sistema de Abastecimento. A se-

gunda instruía sobre os procedimentos para a elaboração da Lista de Equipamentos Autorizados – que 

tratava da configuração geral dos equipamentos e equipagens que passariam a existir em um navio.4 

Esses documentos apontavam para um esforço de profissionalização do abastecimento, com a adoção e 

padronização de ações planejadas que se fizeram fundamentais para o recebimento e o apoio logístico aos 

novos meios em construção ou adquiridos.

A criação da DAbM, em abril de 1977, foi um marco importante nessa atividade e, como citado anteriormente, 

deu-se a partir da divisão das atividades da DIM em duas diretorias: Abastecimento e Finanças. A DAbM  

3 FERREIRA FILHO, CC Henrique da Costa. O abastecimento e o Programa de Construção Naval. Revista da Intendência da 
Marinha, n. 3, pp. 10-13, 1973. 
4 Ibidem. 
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assumiu a responsabilidade de coordenar o Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) e estava 

subordinada à SGM. Assim, o abastecimento ganhava tratamento cada vez mais especializado.

A criação da DAbM e sua atuação no sentido de aprimorar o setor teve, entre suas primeiras consequências 

importantes, a aprovação, no dia 2 de agosto de 1978, do estatuto do Abastecimento na Marinha do Brasil 

– as Normas Gerais Sobre Abastecimento (Portaria nº 1221/78) –, durante a gestão do então Ministro da 

Marinha Geraldo Azevedo Henning. As Normas Gerais definiam como finalidade da função logística prever e 

prover o material necessário, em fluxo adequado, para o bom funcionamento dos órgãos navais. Nas palavras 

do Vice-Almirante (IM) Luiz Henrique Grimmer, o abastecimento era responsável pela “manutenção das forças 

combatentes em estado de eficiência operativa, capacitadas a dar pleno cumprimento a suas missões”.5 

Em 1979, foi criado o Sistema de Informações Gerenciais de Material (SIGMA), com o propósito 

de integrar os processos e documentos até então empregados, como, por exemplo, a já  

5 GRIMMER, VA Luiz Henrique. Aspectos atuais do abastecimento na Marinha. Revista Marítima Brasileira, v. 112, n. 1/3 e 4/6, 
pp. 139-150, 1992. 

Diretoria de Abastecimento da Marinha. Créditos: Felipe Fittipaldi
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mencionada LIDOC. O SIGMA contemplava três grandes áreas, 

separadas em módulos do sistema: catalogação, manutenção e controle.  

O primeiro módulo visava ao estabelecimento de uma linguagem única 

para o material da Marinha e abrangia a atividade gerencial “catalogação”, 

enfatizando os métodos de identificação (descritivo e de referência) 

e registrando os equipamentos e equipagens utilizados. O módulo de 

manutenção cuidava das informações técnicas ligadas às dotações, 

complementando o módulo de catalogação. Nele estavam contidos dados 

e procedimentos para a elaboração da LIDOC, execução do Programa de 

Organização de Sobressalentes (POSE) e apoio às revisões programadas. 

Já a área de controle era a parte do SIGMA que sustentava as Atividades 

Gerenciais de Abastecimento, excetuando Catalogação e Tráfego de Carga. 

Em 1994, foi implantado o Sistema de Gerência Local de Material (GLM), 

a partir de um convênio firmado com a Telecomunicações Brasileiras S. A. 

(TELEBRAS), tendo sido o sistema de informações empregado na gerência 

e na operação do SAbM até 2001. Além do GLM, o SAbM era apoiado por 

vários sistemas de porte menor para gerenciar ações específicas. Em 

1999, começou a ser desenvolvido o Sistema de Informações Gerenciais 

do Abastecimento (SINGRA), que substituiu o GLM em 2001. O SINGRA, 

que tem sido aprimorado desde sua adoção, funciona a partir de uma 

intercomunicação entre vários bancos de dados em módulos: um módulo 

engloba a gestão do material dentro dos Depósitos, com informações de 

localizações dos itens, tempo de estocagem e da reposição do estoque; 

outro módulo que serve ao controle das quantidades do material nos pontos 

de acumulação; um que se refere ao registro dos processos licitatórios; outro 

que se destina à catalogação de material; entre outros. Estruturava-se, ao longo 

do tempo, o SAbM, que organiza as atividades sob a forma de um conjunto 

de processos executados a partir da orientação, coordenação e controle de 

órgãos específicos destinados para esses fins.
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Em 1993, acompanhando um cenário nacional de reestruturação do serviço 

público, a Marinha efetivou a reformulação do SAbM. A partir da cisão do 

então Centro de Controle de Estoque da Marinha (CCEM), criado em 1955,6  

foram criados o Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) e o Cen-

tro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ). O CCIM iniciou suas 

atividades em abril de 1994, subordinado à DAbM. Enquanto o antecessor 

CCEM não controlava as cadeias logísticas de todas as categorias de mate-

rial, mas, basicamente, de sobressalentes, material comum e combustível, o 

CCIM expandiu amplamente essa atuação, reunindo em sua atividade todas 

as categorias de material. 

O COMRJ foi ativado em abril do ano seguinte, 
inserido no contexto de segregação de 
funções e reformulação de depósitos. Ainda 
que sediado no Rio de Janeiro, no CNAb, realiza 
aquisições em âmbito nacional.

Até então, um único órgão executava todas as fases logísticas: o antigo 

Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSubMRJ), que 

determinava a necessidade, promovia e executava a obtenção, realizava a 

execução financeira, o pagamento e a distribuição do material. A criação do 

CCIM e do COMRJ corrigiu tal sobreposição de funções.

6 A origem do CCEM foi o Decreto nº 37.222, de 27 de abril de 1955, que o criou, embora 
com outra denominação (Centro de Controle de Estoque de Material Comum). Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1950-1969D37222.htm>.

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   91 17/02/2020   14:43



92

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   92 17/02/2020   14:43



93

Vista aérea do Complexo Naval  
de Abastecimento (CNAb).  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Os Depósitos Primários passaram à subordinação direta do CCIM, dirigidos por Intendentes, e suas origens 

remontam ao antigo Depósito Naval do Rio de Janeiro, criado em 1907. Embora apenas o antigo Depósito de 

Material Comum da Marinha do Rio de Janeiro (DepMCMRJ) tenha relação direta com aquele Depósito Naval, 

a concepção dos Depósitos Primários, criados em diferentes épocas e setores organizacionais da Marinha, 

respondeu aos mesmos princípios da antiga organização de apoio logístico. Outros depósitos também foram 

consequência do aprimoramento de experiências passadas. O Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio 

de Janeiro (DepSMRJ) tem sua origem no antigo Depósito de Sobressalentes para Navios, criado em 1953, que 

O Depósito de 
Sobressalentes da 
Marinha no Rio de Janeiro 
(DepSMRJ) tem sua origem 
no antigo Depósito de 
Sobressalentes para 
Navios, criado em 1953, 
que teve suas atividades 
regulamentadas por 
vasta legislação.

Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ), 1962.  
Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM)
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teve suas atividades regulamentadas por vasta legislação. Outros depósitos sediados no Rio de Janeiro, como 

o de Material Comum (extinto), de Combustíveis, de Subsistência (extinto), de Material de Eletrônica (extinto) 

e de Fardamento, também remontam a órgãos criados por decretos entre os anos 1950 e 1960 e passaram a 

responder ao CCIM em meados da década de 1990. O mais recente, Depósito de Material de Saúde da Marinha 

no Rio de Janeiro (DepMSMRJ), criado em 2008, em decorrência de reformulação de parte do Sistema de Saúde 

da Marinha, também está subordinado ao CCIM. O Centro de Munição da Marinha (CMM), também sediado no 

Rio de Janeiro, foi criado em 1956, passando à subordinação da DAbM em 2005 e do CCIM em 2008. 

Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ), 2019.  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Fachada da Base de Abastecimento 
da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ).  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Novas instalações do "Rancho" da Base de Abastecimento da 
Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ). Créditos: Felipe Fittipaldi
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O Complexo Naval  
de Abastecimento (CNAb):  
o histórico da evolução 

Com a saída da DAbM do CNAb e as diversas reestrutura-

ções do SAbM, havia a necessidade de uma OM que ad-

ministrasse todo esse complexo – daí o surgimento da 

Base de Abastecimento Newton Braga, que posteriormen-

te alterou sua denominação para Base de Abastecimento 

da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ), e a construção 

do seu prédio administrativo atual. Algumas instalações 

oriundas da DAbM foram transferidas para a BAMRJ, 

como alojamentos e camarotes de Oficiais. 

Ao longo desse período, a BAMRJ foi 
evoluindo e crescendo significativamente, 
ocupando áreas disponibilizadas, fruto 
das reorganizações, ou construindo 
novas instalações, como a construção do 
novo Prédio de Rancho, com um refeitório 
específico para os alunos do CAIO, já que 
a demanda é bastante relevante.
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Faina de armazenagem 
do Depósito de 
Sobressalentes da 
Marinha no Rio de Janeiro 
(DepSMRJ). Créditos: 
Felipe Fittipaldi
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O Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ), criado em 1953, com a denomina-

ção de Depósito de Sobressalentes para Navios, manteve suas instalações no bairro carioca de Bonsucesso 

até 1962, quando foi transferido para o CNAb. Em 1978, teve sua denominação alterada para a atual. 

Concretizando um passo significativo no aperfeiçoamento do SAbM para o enfrentamento dos desafios logís-

ticos vislumbrados com as incorporações de novos meios, o DepSMRJ absorveu as atividades do Depósito 

de Material de Eletrônica da Marinha no Rio de Janeiro (DepMEMRJ), extinto em 21 de fevereiro de 2013, 

passando a ser responsável pelas principais categorias de sobressalentes: Máquinas, Motores e Eletrônica.

A área administrativa do extinto DepMEMRJ foi ocupada pela DAbM, instalando ali o Núcleo de Catalogação 

da Marinha, que hoje é o Departamento de Catalogação daquela Diretoria. Já as instalações onde ficavam os 

estoques foram disponibilizadas para a BAMRJ, onde foi instalado todo o serviço médico, que ocupava insta-

lações modestas na área onde se localiza atualmente a barbearia das praças, e também para o DepMSMRJ.

O Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ) origina-se no antigo 

DepMCMRJ, tendo absorvido as atribuições do extinto DepSubMRJ a partir de 30 de setembro de 2014, por 

ocasião da sua extinção, aprovada pela Portaria nº 429/MB, de 01 de setembro de 2014. Nessa ocasião, 

optou-se por se acomodar o DepSIMRJ no extinto Depósito de Material Comum, que possuía instalações 

mais novas, pois havia sido construído em meados da década de 1990, fruto do processo de reorganização 

administrativa da Marinha que culminou na criação do Edifício Almirante Gastão Motta, na Ilha das Cobras, 

no Centro do Rio de Janeiro.

O espaço que a parte administrativa do extinto Depósito de Subsistência ocupava foi cedida para se ativar um 

braço da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM). Já as áreas de estoca-

gem ficaram da seguinte forma: uma parte continua sendo utilizada pelo DepSIMRJ e outra parte foi cedida 

para a criação de um Depósito Alfandegado da MTU, empresa alemã fabricante de motores a diesel.

Nota à parte é a evolução das instalações do extinto Depósito de Subsistência com o CNAb. Sua divisão 

técnica funcionava onde atualmente é a Divisão de Material da BAMRJ. Posteriormente, a Divisão Técnica, 

hoje do DepSIMRJ, passou a ocupar as atuais instalações, e que pelo projeto inicial seria a Divisão Técnica do 

Depósito de Fardamento. 
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Fachada do Depósito de Suprimentos 
de Intendência da Marinha no Rio de 
Janeiro (DepSIMRJ).  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Outro movimento do antigo DepSubMRJ foi a extinção das atividades e a cessão das instalações onde funcio-

navam a torrefação de café, a fábrica de rações líquidas (que vendia rações inclusive para a iniciativa privada) 

e o Panifício Central da Marinha, que produzia massas, pães e biscoitos, para a BAMRJ instalar suas oficinas.  

O Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ)  
teve sua origem no antigo Depósito de Fardamento do Rio de Janeiro,  
criado em 1955, e estava instalado onde atualmente é o CIANB. 

Armazém do Depósito de 
Fardamento da Marinha no Rio 
de Janeiro (DepFMRJ).  
Créditos: Felipe Fittipaldi

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   104 17/02/2020   14:43



105

A reestruturação da atividade de Fardamento na década de 1990 gerou a 

necessidade de instalações maiores e mais atuais, que modificariam a área 

física do CNAb. Com o encerramento das atividades do Serviço de Reembol-

sáveis da Marinha (SRM), que, desde 1979, gerenciava o fardamento da MB, 

iniciou-se a construção do novo Depósito no local onde funcionava o SRM. 

O Centro de Instrução Almirante Newton Braga (CIANB) também possui 

uma ligação grande com o CNAb. Até 1993, o Centro era subordinado à 

DAbM, e o CAIO era ministrado na área sobre o Piso Almirante Newton Bra-

ga (conhecido como “Piso Preto”).7 A partir de 1994, a Marinha entendeu 

que, como era “instrução”, deveria estar subordinado à Diretoria de Ensino; 

assim, o CAIO passou a ser ministrado nas dependências do CIAW. Com 

essa mudança, o CCIM passou a ocupar aquele prédio, e, ao final dos anos 

1990, essa área foi transferida para a responsabilidade da BAMRJ, que mon-

tou ali toda a estrutura necessária para cursos expeditos. 

Em 2014, com o retorno do CAIO para o Setor SGM, essa mesma área foi no-

vamente disponibilizada para o recém-criado CAANB, agora subordinado à 

DAdM, que, depois, foi renomeado CIANB, voltando assim, à sua denomina-

ção original. Tendo em vista a necessidade de maior conforto e instalações 

mais modernas para os alunos, decidiu-se pela construção do edifício atual 

nas antigas instalações do DepFMRJ, cujo prédio já estava desocupado. 

Quando foram inauguradas as atuais instalações do CIANB, o antigo prédio 

foi devolvido à BAMRJ, que o ocupou com algumas de suas divisões, no 

intuito de desafogar seu prédio principal.

7  Era um piso de granitina de cor preta. Apesar de já ter sido mudado, até hoje as pes-
soas se referem ao local como “piso preto”.

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   105 17/02/2020   14:43



106

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   106 17/02/2020   14:43



107

O Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) teve sua 

origem como Divisão de Tráfego de Carga da Diretoria de Intendência da Marinha, 

que foi Departamento da DAbM e posteriormente do CCIM, e funcionava onde 

atualmente está a Divisão de Saúde da BAMRJ.

Em 1994, foi criado o Depósito Naval no Rio de Janeiro (DepNavRJ), tendo sido 

ativado no 1º trimestre de 1995, quando foram concluídas as obras das instala-

ções administrativas, com seu primeiro Diretor tomando posse em 30 de março 

de 1995. Já no ano de 1998, o Ato Declaratório nº 21, de 15 de outubro de 1998, 

da Secretaria da Receita Federal, autorizou o funcionamento do “Paiol de Material 

Alfandegado”, permitindo, assim, maior agilidade no atendimento às demandas 

dos nossos meios. Em 2017, foi efetuada a alteração para sua denominação atual. 

O Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepMSMRJ) é o 

“caçula” dos Órgãos de Distribuição (OD) localizados no CNAb. Fruto da reestru-

turação do Setor de Saúde da MB, ocorrido em 2006, com a extinção do Centro 

Logístico, toda essa categoria de material foi incorporada pelo SAbM. Inicialmente, 

funcionou junto ao antigo Depósito de Material Comum, até que suas instalações 

administrativas ficassem prontas. Atualmente, ocupa áreas de armazenagem cedi-

das por outros órgãos de distribuição, tendo sido construído somente o prédio que 

atende ao material disponibilizado para o SEDIME. 

Chegada dos blindados Mowag Piranha III 
ao depósito alfandegado da Marinha após o 
desembaraço alfandegário realizado pelo CDAM. 
Acervo: Marinha do Brasil
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O Abastecimento  
na Atualidade

Falar em abastecimento é falar em 
logística – e, como tal, tem três 
fases básicas: determinação de 
necessidades, obtenção e distribuição. 
Na MARINHA DO BRASIL, o abastecimento 
está relacionado às funções 
logísticas de suprimentos (logística 
de material) e de transporte. 

O SAbM é composto por três grandes elementos: um sistema informatizado (que é, atual-

mente, o já mencionado SINGRA, desenvolvido para a Marinha), unidades organizacionais e 

processos. Assim, compreende- se que o SAbM está espalhado por toda a MB e apoia todas 

as OM. No caso da compra de um navio no exterior, por exemplo, haverá uma lista de itens 

que essa nova aquisição demandará para fazer a travessia de retorno com segurança. Dentre 

eles estão os itens de Controle de Avarias (CAV), o uniforme que o pessoal envolvido utilizará, 

o combustível, os gêneros alimentícios, etc. Por isso, o SAbM tem a DAbM como um órgão 

gerenciador, mas não é composto unicamente por ela.

No entanto, a capilaridade da rede de distribuição logística da Marinha é ainda mais profunda. 

Não se restringe ao material necessário a bordo. A diversidade das atividades desempenha-

das no âmbito do abastecimento é acompanhada pela variedade de itens gerenciados, desde 

gêneros alimentícios, fardamento, combustível e munição até material de saúde.
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Atualmente, a DAbM é estruturada pelos Departamentos de Organização, de Abastecimento, Técnico, e 

de Inovação, Sistemas e Soluções Logísticas, além do Núcleo de Catalogação do Material da Marinha 

(NUCAMM), sendo integrada, prioritariamente, por Intendentes, em razão de sua atividade-fim. Conta também 

com pessoal da área técnica, como o de informática, recursos humanos, catalogação, etc. Subordinado à 

DAbM temos o CCIM como um dos órgãos de controle do SAbM e o COMRJ como órgão de obtenção no país.

Fachada do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM). Créditos: Felipe Fittipaldi
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Faina de embarque de munição no 
Centro de Munição da Marinha (CMM).  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Centros de 
Intendência da 
Marinha

CeIMLa – Centro de 
Intendência da Marinha 
em Ladário  

CeIMNa – Centro de 
Intendência da Marinha 
em Natal

NI-CeIMNI – Núcleo de 
Implantação do Centro 
de Intendência da 
Marinha em Niterói  

CeIMSa – Centro de 
Intendência da Marinha 
em Salvador
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CeIMPL - Centro de Intendência da Marinha em        
Parada de Lucas

CeIMRG – Centro de Intendência da Marinha  
em Rio Grande 

CeIMMa – Centro de Intendência da Marinha em Manaus 

CeIMBe – Centro de Intendência da Marinha em Belém

CeIMSPA – Centro de Intendência da Marinha em São 
Pedro da Aldeia
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Subordinados ao CCIM, os órgãos de distribuição são divididos por categorias de material: o Depósito de 

Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ); o DepFMRJ; o DepSIMRJ, que engloba o material 

comum8 e gêneros alimentícios; o DepMSMRJ; o DepSMRJ; e o Centro de Munição da Marinha (CMM). Além 

disso, estão subordinados ao CCIM a BAMRJ e o CDAM. 

Os Centros de Intendência, distribuídos pelos Distritos Navais (DN), atuam recebendo itens do depósito pri-

mário numa transferência interna, para fornecer para os meios em sua região. Eles são subordinados fun-

cionalmente ao CCIM, já que a subordinação direta fica com os DN e com o Comando da Força Aeronaval, 

no caso específico do Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA). Além disso, 

desempenham uma função administrativa de centralização de contas de gestão e de licitações e contratos 

em apoio às Organizações Militares situadas em sua área de atuação.

O COMRJ, na qualidade de órgão de obtenção no país, realiza a aquisição, responsabilizando-se por todo o 

processo licitatório – desde a procura até a contratação e o pagamento –, já prevendo as entregas regiona-

lizadas. O recebimento, a contabilidade dos produtos da aquisição de todos os itens de material fornecidos 

e as perícias técnicas ficam a cargo dos setores técnicos dos depósitos primários – que, ao receberem os 

materiais, confrontam-nos com os requisitos, anteriormente definidos, para garantirem que o que o fornece-

dor está entregando atende à demanda realizada. Também se responsabilizam pela estocagem e pela distri-

buição do material, no momento oportuno, para os navios e as organizações militares em âmbito nacional. 

As obtenções no exterior são realizadas pelas duas comissões navais – em Washington e em Londres – que 

efetuam a compra de material e equipamentos conforme demanda apresentada pelo CCIM e pelas Diretorias 

Especializadas, uma vez que a maior parte dos sobressalentes de navios e equipamentos é adquirida no 

exterior, haja vista a origem deles também ser de fora do Brasil.

8 Material comum se refere a material de limpeza, material de expediente, material químico, tintas, itens de CAV, Marinharia e 
Salvatagem (CMS) etc.
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A criação e os impulsos no SAbM foram historicamente moti-

vados pela aquisição ou pela necessidade de aprestamento de 

meios navais adquiridos ou construídos, uma vez que a ativida-

de-fim da Marinha é o navio no mar. Como ocorreu em pratica-

mente todas as Marinhas do mundo, para o aprestamento de 

novos meios, houve – como continua havendo – novos desafios 

de abastecimento.

No entanto, é imperativo ressaltar a complexidade que a ativi-

dade alcançou ao longo do tempo. Já não se trata apenas dos 

navios, uma vez que todas as OM consomem material comum, 

combustível e outros itens. Um exemplo prático de demanda do 

abastecimento que não se relaciona com os navios é a ração 

operacional, consumida exclusivamente pelos Fuzileiros Navais 

em exercícios de preparação ou na ida efetiva para situações 

belicosas. O SAbM, portanto, extrapola muito a necessidade dos 

navios, acompanhando as demandas consequentes do cresci-

mento da Intendência. Assim, os meios navais, aeronavais e de 

fuzileiros navais, além das OM de terra, fazem parte desse siste-

ma, ainda que na condição de clientes.

Quando se fala 
em SAbM, fala-se, 
portanto, em uma 
ampla rede, uma cadeia 
logística, que foi 
desenhada, aprimorada 
e profissionalizada 
ao longo do tempo. 
A história do 
Abastecimento está 
vinculada à história  
da Armada. 
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Abastecimento do Navio-Tanque 
"Almirante Gastão Motta" (G-23) no 
Depósito de Combustíveis da Marinha 
no Rio de Janeiro (DepCMRJ).  
Acervo: Marinha do Brasil
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Projetos e  
Desafios do  
Abastecimento

Ao longo do tempo, o aprimoramento do SAbM tornou possível superar desafios presentes em outros tempos, 

como suprir as necessidades de novos navios adquiridos pela Marinha a partir da organização da atividade 

de catalogação pelas Diretorias Especializadas (DE). Isso fez com que a atividade do abastecimento fosse 

entendida como começando muito antes da demanda mais clara.

Em momentos da história, com restrições orçamentárias, a aquisição de novos meios precisa ser feita por 

oportunidades, com preços vantajosos que atendam às necessidades da Marinha. Isso resultou, ao longo do 

tempo, em uma grande diversidade de origens de navios e necessidades, e demandou que se ampliasse a lo-

gística, atendendo também a uma lógica internacional, no caso de aquisição de sobressalentes de fornecedo-

res estrangeiros (desafios que precisam ser continuamente gerenciados pelas comissões navais no exterior).

O abastecimento da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) é também um desafio. A EACF envia suas 

demandas de abastecimento com bastante antecedência, uma vez que expedições de pesquisa podem durar 

um ano no local. Essa relação passa pela Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), em 

Brasília, dirigida por um Almirante. O navio da expedição sai em outubro, levando em contêineres a maior 

parte de alimentos, cuja aquisição deve considerar a validade dos produtos, uma vez que parte deles precisa 

durar um ano, e também a qualidade deles, já que os requisitos logísticos tornam uma substituição muito limi-

tada e custosa. Posteriormente, há viagens de apoio pontuais feitas por aeronaves da Força Aérea Brasileira 

(FAB). O planejamento envolvido nesse tipo de ação é um desafio grande e constante.

Semelhante a isso, outra atividade desafiadora será estabelecer o abastecimento do submarino de propulsão 

nuclear. Nesse tipo de meio, a tripulação pode ficar submersa durante meses em um espaço mínimo. Em 

tais condições, o almoço e o jantar deixam de ser atividades rotineiras e passam a ser eventos. É necessário 

executá-los de modo a garantir condições mínimas de conforto aos tripulantes.
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Em momentos da história, com restrições orçamentárias, a aquisição de 
novos meios precisa ser feita por oportunidades, com preços vantajosos 
que atendam às necessidades da Marinha. Isso resultou, ao longo do tempo, 
em uma grande diversidade de origens de navios e necessidades.

Abastecimento da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). Acervo: Marinha do Brasil
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Outra questão que instiga a atividade de abastecimento, mas que é exterior à MB, refere-se à necessidade 

de melhoria da qualificação dos nossos fornecedores. A legislação dificulta a correção desses problemas, 

garantindo uma elasticidade de prazos que, por vezes, não condiz com a necessidade do material, como no 

caso dos medicamentos, por exemplo. 

Com relação aos projetos desenvolvidos no âmbito do abastecimento, um deles é o Apoio Logístico Integrado 

(ALI), que, dentro de um conceito maior de gestão do ciclo de vida, prevê o gerenciamento desde a concepção 

do projeto do navio, construído no país ou no exterior, até o dia em que se dará a sua baixa e posterior destina-

ção final. O tempo de vida útil começa a partir do projeto, que determina, por exemplo, qual sistema de armas 

o navio vai empregar, a fim de se identificarem os insumos necessários para a sua manutenção ou os tipos 

de combustíveis e lubrificantes que serão usados pelo novo meio. Esse projeto lida com um desafio que está 

sendo enfrentado e superado pelo abastecimento.

Outro projeto em andamento é o de modernização do software SINGRA, para a adoção de metodologias mais 

atuais na gestão de cadeias de suprimentos. Trata-se da modernização não apenas do software em si – sua 

linguagem de programação –, mas também das regras de negócio, para estabelecer rotinas mais eficientes 

de gerenciamento.

Também passa por um processo de modernização, no presente momento, o DepFMRJ, a partir de um projeto 

de automação, com a adoção de tecnologias e equipamentos mais modernos de gestão de estoques e do 

armazém vertical, para ampliar a capacidade e aumentar a eficiência no atendimento de pedidos. A tendência 

é que essa modernização se espalhe também pelos outros depósitos.

As demandas da Marinha evoluem e, com elas, o SAbM. A partir da atuação da DAbM, como Órgão de Direção 

Gerencial do Sistema, existe uma busca contínua pela melhoria dos processos, sempre atentos às novidades 

disponíveis no mercado e/ou desenvolvendo e adaptando suas próprias soluções, por vezes em projetos ino-

vadores, mantendo, a todo momento, o foco de prestar o melhor apoio à Marinha.

Armazém do Depósito de Fardamento da Marinha no 
Rio de Janeiro (DepFMRJ). Créditos: Felipe Fittipaldi
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ORÇAMENTO

Conceitualmente, a estrutura orçamentária 
se sobrepõe à estrutura organizacional  
da Marinha, com a participação de todos  
os seus setores. Contudo, as regras 
de negócio, a setorial orçamentária e 
o relacionamento externo no trato de 
assuntos orçamentários são conduzidos, 
precipuamente, por Oficiais Intendentes.

Durante muitos anos, a DAdM foi a setorial orçamentária da MB, sendo responsável por todos os 

assuntos dessa área. Em 2005, foi criada, na estrutura da SGM, em Brasília, a Coordenadoria do 

Orçamento da Marinha (COrM), com o propósito de negociar as necessidades de recursos da MB 

diretamente com os órgãos da Administração Pública Federal. A DAdM continuou como setorial orça-

mentária, cumulativamente com outras tarefas de cunho administrativo, mas com um caráter mais 

operacional do orçamento. Em 2012, foi criada uma Diretoria Especializada específica para o orça-

mento, dirigida por um Almirante Intendente: a Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM). 

A DAdM passou a tratar especificamente de tarefas da área administrativa da Marinha.

O grande diferencial da Marinha do Brasil em comparação a todos os demais órgãos da Administração 

Pública Federal é o seu Sistema do Plano Diretor.
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Ativação da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) e posse de seu primeiro Diretor, 
o então C Alte (IM) Jayme Teixeira Pinto Filho, 2012. Acervo: Marinha do Brasil
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Sistema do  
Plano Diretor:  
antecedentes históricos  
e base conceitual

A transição entre os séculos XIX e XX foi marcada por um acentuado processo de evolução nas técnicas 

administrativas, com a aplicação de princípios científicos na gestão pública (NGUYEN, 2007).

Na seara dos orçamentos públicos, foram iniciadas experiências de alocação baseada em performance, com 

corte funcional. Vale mencionar os trabalhos da Comissão Taft de Economia e Eficiência (EUA), que propôs, 

em 1912, a organização e apresentação sistemática do orçamento, estruturado por meio de funções e tarefas 

a serem executadas (GLENN, 1958).

A partir da Grande Depressão (1929), as economias nacionais passaram a experimentar fortes recessões, 

com elevados índices de desemprego. Schick (2004) aponta que o Estado passou a abandonar a neutrali-

dade do gasto e começou a intervir como corretor de distorções de mercado e indutor de desenvolvimento 

econômico.

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

dade dos sistemas orçamentários. Assim, foram constituídos novos estudos, como o Comitê Brownlow e as 

Comissões Hoover, orientados ao aumento na eficiência da máquina pública e à aferição de desempenho. 

(WILLIAMS, 2004).

A etapa subsequente no processo de evolução dos orçamentos ocorreu na década de 1960. Enthoven e 

Smith (2005) explicam que, na época, o orçamento de defesa dos EUA era fragmentado entre as Forças 

Armadas, apresentando-se por atividades não integradas, tampouco correlatas aos objetivos nacionais. Tudo 

isso ocorria em um cenário de acirrada rivalidade com a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), durante a “Guerra Fria”. 
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Uma vez identificada a necessidade de reformulações gerenciais, foi conduzida uma série de estudos no âm-

bito da RAND Corporation, dentre os quais cabe destacar a pesquisa realizada por Novick (1954) com vistas 

a desenvolver um novo sistema de contabilidade e orçamento para o Governo Federal, especialmente para 

o Departamento de Defesa. Oliveira (2000) aponta esse estudo como o marco inicial de desenvolvimento do 

Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). 

Conforme expõe Schick (2007), o PPBS estrutura-se por meio da interação cíclica entre as fases de planeja-

mento, programação, orçamentação, execução e avaliação. A ideia central contida na proposta consistia em 

remodelar os centros de decisões sobre distribuição de recursos, substituindo o critério organizacional por 

uma alocação baseada em programas e objetivos. 

A prática orçamentária empregada no Brasil até o início da década de 1960 pode ser classificada como uma 

manifestação da técnica de orçamentação por item de despesa, havendo, portanto, completa desvinculação 

entre a alocação de recursos orçamentários, fortemente pautada pelo incrementalismo e por negociações 

políticas, e os objetivos institucionais (OLIVEIRA e RODRIGUES, 2002). Como ilustração, Mello e Souza (2012, 

p. 1672), ao discorrerem sobre a experiência brasileira em planejamento, apontaram que as tentativas de 

formulação até então ocorridas haviam apresentado pouco ou nenhum sucesso em integrar objetivos e 

recursos necessários para realizá-los.

As tentativas brasileiras de planejamento governamental evidenciam a repetição de equívocos fundamentais 

e até retrocesso nas soluções técnicas para elaboração e aplicação de planos, como foi o caso do Plano Salte, 

se o compararmos ao seu anterior, o Plano de Obras e Equipamentos. O primeiro foi elaborado com deficiên-

cias graves em sua previsão financeira e não relacionou o orçamento a sua aplicação, problemas técnicos 

enfrentados e ultrapassados com relativo êxito no Plano de Obras.
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Criação do  
Sistema do  
Plano Diretor

A evolução dos processos orçamentários 
da Marinha do Brasil teve grande influência 
da experiência norte-americana, com a 
visão de um orçamento fragmentado entre 
as Forças Armadas, apresentando-se por 
atividades não integradas. 

A busca norte-americana por uma solução para seu orçamento fragmentado resultou no desenvolvimento 

da metodologia Planning, Programming and Budgeting System (PPBS), que se estrutura por meio da interação 

cíclica entre as fases de planejamento, programação, orçamentação, execução e avaliação. 

 

Influenciada por essa visão sistêmica do planejamento e orçamento, a Força Naval brasileira deu encami-

nhamento à elaboração do seu Plano Diretor. A ideia central contida na proposta consistia em remodelar os 

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

baseada em programas e objetivos.9

 

A prática orçamentária empregada na Marinha até o início da década de 1960 era classificada como “orçamen-

tação por item de despesa”, ou seja, era um processo similar a uma lista de compras. Em 1963, já na gestão do 

Ministro Almirante de Esquadra Sylvio Borges Souza Motta, deu-se início à elaboração do Plano Diretor da Mari-

9 JÚNIOR, CT (IM) Jorge Nascimento de Oliveira. “Sistema do Plano Diretor: História e Evolução”, 2019. 
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nha (PD),10 estabelecendo uma transição no modelo orçamentário. 

Na ocasião, o Ministro ressaltou que a falta de uma clara definição 

de prioridades contribuía para o empirismo na aplicação anual dos 

quantitativos alocados, com atendimento que não alcançava as re-

ais necessidades, gerando, assim, uma inaceitável descontinuida-

de administrativa, com repercussões desfavoráveis para a Força.11 

Até 1963, o orçamento da Marinha do Brasil compreendia apenas 

a previsão das receitas e a fixação das despesas para determina-

do período, tratando-se de mera peça contábil-financeira em que 

as negociações políticas eram o principal critério orientador das 

definições orçamentárias.

Dessa forma, em uma demonstração de pioneirismo administrati-

vo e sintonia com as evoluções nos conceitos e práticas orçamen-

tárias, a Marinha permitiu que as ideias relacionadas ao orçamen-

to-programa fossem rapidamente incorporadas à criação do PD.12

No ano seguinte, diante das necessárias evoluções dos processos de 

planejamento e execução orçamentário-financeira, foi sancionada a 

Lei nº 4.320/1964, que definiu as normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Somente nesse 

momento o restante da administração pública passou a trabalhar 

com o conceito de orçamento-programa, prevendo programas e 

ações vinculadas a um processo de planejamento público.

10 Aviso no 1.923, de 25 de setembro de 1963, durante a gestão do Almirante 
Sylvio Motta (Ministro da Marinha – 1963/1964).
11 Adaptado do discurso do então Almirante de Esquadra Júlio Soares de Mou-
ra Neto na abertura das comemorações dos 50 anos do Plano Diretor. 
12 Disponível em: <www.dgom.mb/?q=historiapd>.

“...Desejo que se elabore 

um plano que aborde 

as necessidades da 

Marinha como um todo, 

que se estude em todos 

os ângulos do problema 

e se estabeleçam as 

metas a curto, médio e 

longo prazos.”12

Almirante de Esquadra  
Sylvio Motta, 1963.
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Normas para o 
Plano Diretor, 
1967.
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A implementação do PD não ocorreu de forma imediata. No ano de 

1964, a ideia foi interrompida por algum tempo, tendo sido retoma-

da a partir de 1965, na gestão do Ministro da Marinha Paulo Bosísio, 

estabelecendo o vínculo necessário entre planejamento e orçamento, 

priorizando os recursos para o Programa de Ampliação e Reparo dos 

Meios Flutuantes por meio da construção naval nacional. 

Em 1967, o Ministro da Marinha, Almirante Zilmar Campos de Araripe 

Macedo, colocou em execução as Normas para o Plano Diretor, mediante 

uma sistemática detalhada que possibilitou a execução das metas 

programadas, por meio de um Diagrama de Sequência Processual  

(BRASIL, 2018).

O PD é definido como um instrumento de planejamento, execução e 

controle, de caráter permanente, inerente às gestões orçamentária e 

financeira, desenvolvidas nos diversos escalões administrativos, vi-

sando à adequação dos recursos disponíveis às necessidades da MB 

(BRASIL, 2014). Trata-se, portanto, de um mecanismo que foi idealiza-

do para viabilizar o cumprimento das estratégias da Força. As macrodi-

retrizes da MB eram traduzidas nas suas Políticas Básicas, documen-

tos que expressavam os princípios e normas gerais, estabelecendo a 

fixação de forças e unidades, dimensionando o Poder Combatente da 

Marinha do Brasil.

Para a consecução dos objetivos definidos pelas Políticas Básicas, 

o PD previa o instrumento denominado Plano Básico. Tratava-se de 

documentos elaborados por Comissões definidas pela Administração 

Naval, que estabeleciam as atividades a serem realizadas pelos seto-

res da Força, para a consecução das metas estabelecidas nas Políti-

cas Básicas. 
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Desse modo, diante da conjuntura econômica e da alocação de recursos do orçamento, havia a distribuição de 

créditos ao conjunto de atividades dos Planos Básicos selecionadas para execução, que passavam a compor 

o Plano de Ação da MB. Em paralelo à execução orçamentária anual, efetuava-se o planejamento referente 

ao ano seguinte, em processo de revisão anual dos Planos Básicos, diante da atualização das necessidades 

da Força. 

A estrutura do PD, concebida como um conjunto de planos setoriais, que agregavam os projetos e atividades 

da Marinha, marca o início de um processo de sistematização do planejamento orçamentário, com uma 

primeira aproximação ao planejamento estratégico. 

Assim, o PD estabeleceu as políticas e diretrizes básicas que permitiram à Alta Administração Naval a coor-

denação das ações de planejamento, execução e controle dos investimentos da Marinha, bem como aferir os 

resultados de todo o processo da gestão administrativa. Salienta-se que o Plano Diretor foi a primeira iniciati-

va do gênero aplicada em nível ministerial no país. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças para a administração federal, gerando a necessidade de 

adaptação do PD. A implementação da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano 

Plurianual exigiram revisões dos paradigmas que norteavam o PD, a fim de alinhá-lo à nova visão do Governo 

Federal, voltada à gestão por resultados.13

 

A partir da publicação do Plano Plurianual (PPA) 2000-2003, o Governo Federal passou a introduzir modifica-

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

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

Esse PPA trouxe profundas alterações na estrutura orçamentária do Governo Federal, que impactaram forte-

mente a própria estrutura orçamentária da Marinha. Inicialmente, a MB tratou com cautela as modificações 

introduzidas pelo PPA, evitando alterar o PD, pois não havia certeza da efetividade das ações propostas. 

13 Adaptado do discurso do então Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, no evento de comemoração dos 50 anos 
do Plano Diretor.
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Foi um momento difícil para a área orçamentária da Marinha, 

porque trabalhava simultaneamente com duas estruturas or-

çamentárias, uma alinhada aos conceitos do PD (Relatores de 

Planos Básicos) e outra alinhada ao PPA (Gerentes de Progra-

mas e Coordenadores de Ações).

A estrutura implementada pelo PPA foi mantida pelos governos 

seguintes, com aprimoramentos a cada quatro anos, até que, 

em 2013, foi introduzido o conceito de Planos Orçamentários, 

vinculados a Ações Orçamentárias, obrigando a uma grande 

reformulação do PD.

Diante da profundidade das modificações realizadas no âmbi-

to do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal (SPOF) e 

seus potenciais impactos no SPD, a Alta Administração Naval 

buscou adaptar as novas ferramentas ao seu processo orça-

mentário, criando estruturas e agentes responsáveis que refle-

tissem a estrutura do SPOF no âmbito do SPD. 

Além da internalização das novas estruturas programáticas 

do PPA e da LOA, com a designação de responsáveis por cada 

uma delas dentro do organograma da MB, a Alta Administra-

ção Naval trouxe novos conceitos gerenciais ao PD, tornan-

do-o um “banco de metas”, em detrimento à sua constituição 

pretérita, eminentemente funcional. Não obstante, estão sen-

do realizados esforços contínuos para o aprimoramento da 

integração entre os processos de planejamento estratégico e 

orçamentário da Força.

O PD estabeleceu as 
políticas e diretrizes 
básicas que permitiram à 
Alta Administração Naval a 
coordenação das ações de 
planejamento, execução e 
controle dos investimentos 
da Marinha, bem como 
aferir os resultados de 
todo o processo da gestão 
administrativa. Salienta-
se que o Plano Diretor foi 
a primeira iniciativa do 
gênero aplicada em nível 
ministerial no país.
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O Sistema de  
Acompanhamento  
do Plano Diretor – SIPLAD

Como mais uma demonstração do alinhamento entre as práticas administrativas da MB e a evolução dos 

conceitos e processos orçamentários externos, entrou em operação, no ano de 1987, o Sistema de Acompa-

nhamento do Plano Diretor (SIPLAD), sistema corporativo destinado ao apoio às atividades do PD. 

Em sua concepção inicial, o SIPLAD tinha a finalidade precípua de permitir à Marinha realizar, de forma eficaz, 

o planejamento, a execução e o acompanhamento físico-financeiro do Plano de Ação. Desde sua criação, o 

sistema passou por diversos aprimoramentos em sua arquitetura e funcionalidades, de forma a possibilitar a 

otimização das atividades desempenhadas no âmbito do PD.

As alterações decorrentes do PPA 2000-2003 impuseram a revisão do SIPLAD, com a extinção de algumas 

funcionalidades e mudanças na estrutura, até 2011.

Em 2014, iniciou-se um projeto de modernização do SIPLAD, com o propósito de absorver as alterações 

implementadas no PD, decorrentes das novas mudanças na estrutura orçamentária do Governo Federal, e 

superar a limitação tecnológica imposta pela arquitetura do sistema anterior, garantindo melhor desempenho 

para o usuário e mediante uma interface mais intuitiva e interativa. 

Como decorrência do projeto, foi lançado, em 2016, o SIPLAD2, dotado de novas tecnologias e funcionalida-

des. Ressalta-se que o emprego de uma nova plataforma viabilizou o desenvolvimento de ferramentas que 

integram distintos processos de gestão da MB – para exemplificar: o controle integrado do provisionamento 

de Destaques de Crédito e Emendas Parlamentares e a Programação Orçamentária e Financeira Integrada, 

além dos módulos em desenvolvimento, que visam a propiciar ferramentas de integração entre os processos 

de planejamento orçamentário e estratégico da MB.
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Sistema do  
Plano Diretor:  
motivo de orgulho  
da Intendência

A partir do exame da cronologia do SPD, observa-se 

que o sistema demonstrou, ao longo de sua existência, 

o caráter pioneiro da MB na introdução de uma meto-

dologia de planejamento orçamentário. Não obstante, 

salienta-se o relevante valor agregado à qualidade da 

gestão orçamentária da Força ao dotá-la de um sistema 

permanente que concilia as necessidades da MB à sua 

realidade financeira.

Assim, diante das sucessivas turbulências econômicas 

vivenciadas nas últimas décadas, o SPD manteve o rumo 

constante do planejamento orçamentário da MB, tendo 

perpassado, com êxito, três mudanças de Constituição 

(1967/1969/1988) e sete planos econômicos distintos. 

Por fim, ressalta-se que, a despeito de seu caráter per-

manente, o SPD vem experimentando níveis crescentes 

de flexibilidade e adequabilidade às evoluções conceitu-

ais e procedimentais impostas pela área econômica do 

Governo Federal. Tal fato eleva a qualidade dos proces-

sos de gestão da Força e beneficia a realização de nego-

ciações com a União, sendo particularmente observável 

após o ano 2000, quando se iniciou uma sinalização mais 

efetiva rumo à gestão orçamentária voltada a resultados. 

Ed. Almirante Gastão Motta. 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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FINANÇAS

Desde a extinção da DIM, em 1977, a DFM, 

principal herdeira daquela Diretoria, é res-

ponsável pelas atividades financeiras da 

Marinha do Brasil. São tarefas que exigem 

elevada qualificação técnica e muita dedi-

cação de seu pessoal, haja vista a relevân-

cia dos assuntos perante a Administração 

Pública Federal e os reflexos em todos os 

segmentos da nossa Força.

 

Fachada do Ed. Almirante 
Gastão Motta. 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Normatização  
das atividades  
de Intendência 
na Marinha do Brasil

O início da normatização das atividades de Intendência na MB remonta a dois decretos de 1932, 

a saber: o nº 22.071, de 10 de novembro, que aprovou e mandou executar o regulamento para o 

então Serviço de Fazenda da Armada; e o nº 22.098, de 17 de novembro, que regulamentava os 

Conselhos Econômicos.

Com a criação, na década de 1950, da DIM, órgão técnico da Administração Naval para as ativida-

des da Intendência, foram instituídas normas para as diferentes áreas de atuação: Contabilidade, 

Finanças, Economia, Abastecimento, Administração, Auditoria, Reembolsáveis e Alimentação. 

Avançando para a década de 1970, a MB, tendo executado, na década de 1960, uma importante re-

forma administrativa, reformulando sua Estrutura Básica, vê-se compelida a revisar suas normas e 

seus regulamentos até então vigentes, abrangendo a elaboração de alguns novos, principalmente 

para atender com excelência à nova filosofia implementada pelo Decreto-Lei nº 200/1967.

Nesse escopo, surge a importante figura das Instruções Permanentes, mais conhecidas como 

“INST”, publicadas por várias Diretorias Técnicas, com entendimentos e procedimentos afetos 

às suas áreas de atuação, como, por exemplo, as instruções ENGENALMARINST (vinculada à 

Diretoria de Engenharia Naval), ENSINOMARINST (vinculada à Diretoria de Ensino da Marinha), 

as quais cumpriam formatação prevista na ADMINISMARINST nº 017901 (DAdM), que também 

regulamentava a numeração e a responsabilidade pela publicação delas. 

Cabe citar a FISCOMARINST nº 307705 (DFM), sendo uma das mais conhecidas pelos Oficiais 

Intendentes e seus auxiliares, que cuidava de Finanças e Contabilidade, constituindo-se, durante 

muitos anos, no guia a ser seguido pelos gestores da MB. 
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Oriunda da preocupação em minimizar os inconvenientes 
gerados pela excessiva quantidade de documentos normativos, 
foi publicada, em 23 de abril de 1987, a SGM-3002,14 dando 
nova roupagem às Instruções Permanentes, com uma dinâmica 
similar à utilizada hoje em dia, porém ainda permanecendo com 
o nome até então utilizado.

Em 1994, foi publicada a SGM-105,15 que teve como principal impacto a extinção das INST e a instituição de 

documentos normativos por meio dos quais poucas OM obtivessem a autonomia de publicar documentos 

normativos, findando o excesso de normatizações que dificultavam o desempenho das atividades adminis-

trativas pelos militares da Força.

Ao longo da existência da figura do Intendente da Marinha, aqueles que se dedicaram às atividades de nor-

matização sempre dispuseram da mentalidade de facilitar a vida do usuário das normas. Na DFM, existe um 

Departamento de Normas Técnicas e Legislação, no qual militares devidamente capacitados executam essa 

atividade, que exige perícia, proficiência, proatividade e dedicação, com vistas à padronização de procedi-

mentos no âmbito interno da Força, buscando traduzir a extensa legislação, das mais variadas origens, para 

normas que agrupam assuntos afins, facilitando para os usuários.

Por “usuários das normas” entendam-se os militares e servidores civis que estão guarnecendo as mais 

variadas OM, incluindo navios e batalhões de fuzileiros navais, dando suporte à parte operativa da Força. 

Esses militares e servidores, muitas vezes, não possuem acesso próximo a toda a legislação que rege as 

diversas áreas nas quais atuam e buscam, nos documentos normativos internos da Força, um porto seguro 

para respaldar suas ações.

14  SGM-3002 – Manual de Instruções sobre Documentos Administrativos e Arquivamento na Marinha – SGM, 1988.
15  SGM-105 – Normas sobre Documentação Administrativa e Arquivamento na Marinha – SGM, 1994. 
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É pensando nisso que os normatizadores se esforçam para produzir não só documentos, mas também siste-

mas informatizados, que facilitem e dinamizem cada vez mais as tarefas rotineiras da Administração Naval. 

O impacto de uma norma sem levar em consideração as dificuldades dos usuários se transforma em uma 

sobrecarga administrativa, gerando a queda da capacidade de aprestamento da Força e a insatisfação daque-

les que desempenham tais tarefas.

Cabe ressaltar que a normatização desempenha uma atividade de proteção à MB. O contato com órgãos extra 

MB é uma realidade constante e gera demandas a serem executadas pela Força como um todo. Em decorrên-

cia disso, são conduzidos diversos estudos, como: a análise do solicitado, por exemplo, pelo Governo Federal; a 

verificação da exequibilidade e seus impactos no dia a dia tanto administrativo quanto operativo; a elaboração 

de um sólido planejamento para a aplicação na Força; e a criação de meios para facilitar o cumprimento para 

os usuários e métodos para a análise e correção dos resultados das ações, avaliando, inclusive, oportunidades 

de melhorias, que originarão circulares, revisões normativas e atualizações dos sistemas administrativos.

Faz-se igualmente importante a condução de uma rotina de adestramentos que tenha a capilaridade ade-

quada, requerida pela magnitude da Força, instruindo as diversas OM, e que haja sempre a disponibilidade de 

auxiliar e fazer-se presente em todos os lugares, a fim de responder tempestivamente às dúvidas e registrar 

as sugestões dos próprios usuários.

Em continuidade às atividades de Normas Técnicas, importa 
destacar que, como forma de viabilizar a otimização dos 
processos gerenciais das Gestorias da MB, foram desenvolvidas, 
ao longo dos anos, ferramentas de Tecnologia da Informação 
capazes de mitigar erros, bem como proporcionar melhor 
controle dos recursos públicos destinados à Força Naval.
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A Gestão de Material constituiu-se na evolução do Sistema de Bens da Fazenda  

Nacional (SISBENF), iniciado em dezembro de 1982, que tinha como propósito  

oferecer aos administradores uma visão abrangente, fiel e oportuna do patrimônio dis-

posto nas OM da MB, corroborando os preceitos estabelecidos na Lei nº 4.320/1964. 

Com o passar do tempo e a evolução das soluções tecnológicas, foi desenvolvido, 

no ano 2000, o Sistema de Controle de Material (SISMAT), cuja versão web foi dis-

ponibilizada aos navios e OM de Terra no ano seguinte, contendo funcionalidades  

modernas e alinhadas às normas e determinações emanadas pelos órgãos de  

controle do Governo Federal.

No que concerne à gestão de alimentação na MB, fora desenvolvido, em 1990, o  

Sistema MUNIC,16 que funcionava em versão local, destinado ao controle contábil 

dos recursos financeiros e de gêneros das OM da MB. Entretanto, diante da neces-

sidade de adaptações e modernizações, foi iniciado o desenvolvimento do Sistema 

Quaestor, cujo módulo voltado à gerência dos recursos da Caixa de Economias, 

oriundos das Sobras Lícitas do Municiamento, foi colocado em produção no ano 

de 2004, enquanto a parcela do sistema voltada à gerência do Municiamento foi em 

2007. Após a implantação do Sistema Quaestor na MB, foi possível obter um melhor 

controle dos gêneros, bem como da aplicação dos recursos destinados às Gestorias 

de Caixa de Economias e Municiamento, além da maior facilidade de prestação de 

suportes pela DFM, haja vista a utilização em modo on-line.

Na busca contínua por melhores ferramentas para a gestão dos recursos da MB, 

foi desenvolvido, em 1984, o Sistema de Informações de Finanças da Marinha  

(SISFIN),17 que apoiava as atividades da Execução Financeira, tendo sido estruturado 

com base no Plano de Contas do Governo Federal. Ele possibilitava a identificação e 

o registro de operações contábeis em várias contas orçamentárias/financeiras, emi-

16  Disponível em: <http://www.dfm.mb/sites/default/files/quaestor/manual/Manual_Introducao_
Quaestor.pdf>.
17  Disponível em: <http://www.agenciacontasabertas.com.br/noticia/siafi-a-transparencia-
comecou-em-1987-com-auxilio-da-marinha>.
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tindo relatórios diversos. O sistema é considerado pela Marinha a fonte para o de-

senvolvimento futuro do SIAFI. Ainda na MB, após passar por atualizações, ele deu 

origem ao desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAFIN), que 

entrou em produção no ano de 2006, tornando-se um sistema corporativo desenvol-

vido com o objetivo de automatizar as atividades do processo de planejamento, 

obtenção, controle e execução orçamentária e financeira das OM.

Em um primeiro momento, o SAFIN foi pensado para otimizar a atividade de Execu-

ção Financeira em uma estrutura centralizada, muito comum em OM Fora de Sede. 

Posteriormente, foi sendo difundido para as OM que adotam a estrutura própria. O 

sistema visa, em todas suas funcionalidades, acelerar o trâmite de documentos, as-

segurando sua fidedignidade ao longo do processo, desde a inserção do pedido pelo 

setor interessado até a aprovação final pela Autoridade Competente. Outra sistemá-

tica para a qual o sistema contribui é a de elaboração, aprovação e acompanhamen-

to do Programa de Aplicação de Recursos (PAR).

Dessa forma, a MB, por meio do CIM, possui, ao longo de sua história, a busca inces-

sante por ferramentas modernas e atuais, que otimizem as atividades dos militares 

e servidores civis que trabalham diariamente no desenvolvimento das atividades 

inerentes às Gestorias da Força, de forma a culminar na racionalização da aplicação 

dos recursos públicos, bem como atuar em consonância aos preceitos legais dis-

postos pelos diversos órgãos técnicos do Governo Federal.
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A Contabilidade  
na Marinha 
do Brasil

O objetivo da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade,18 e a Contabilidade é a 

principal ferramenta de geração e interpretação de informações orçamentárias, patrimoniais e fiscais relati-

vas àquele setor.

A Contabilidade faz parte do rol das nobres tarefas exercidas pelo CIM e foi incorporada de forma sistemática 

às atividades da Intendência em 1808, a partir da criação da Contadoria da Marinha, no Arsenal Real da Marinha. 

Em 1907, ela foi reorganizada e transformada em Diretoria-Geral da Contabilidade da Marinha.

Nesse trajeto conjunto das Ciências Contábeis e do CIM, 
cabe uma menção mais do que especial ao Almirante 
Gastão Motta, que, graduado em Ciências Contábeis, 
serviu na Escola Naval em 1949, como Instrutor de 
Contabilidade e Chefe do Departamento de Ensino de 
Intendência, quando teve a oportunidade de transmitir 
aos aspirantes Intendentes os conhecimentos 
acumulados com a experiência e trato dos assuntos 
ligados à sua profissão.19

18  Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8. ed., p. 22. MCASP, p. 22.
19  Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/intendencia/patrono>.
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Em 1987, foi criado o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), principal 

instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do Governo Federal,20 tendo como base de dados o Portal de Transparência, Orçamento Brasil  

e o Siga Brasil.

As origens do SIAFI remetem ao Sistema de Informações de Finanças da Marinha (SISFIN), que utilizava um 

Plano de Contas, padronizado e armazenado em meio magnético, que possibilitava a identificação de ope-

rações contábeis e o lançamento em várias contas orçamentárias ou financeiras. Entre os anos de 1985 e 

1986, as equipes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Serviço Federal de Processamento dos Dados 

(SERPRO) tiveram assistência dos militares da Marinha no processo de modelagem do SIAFI.21

Ainda na década de 1980, as evoluções na gestão pública europeia, em especial do então New Public  

Management (NPM), contribuíram para uma iniciativa de destaque do CIM. A partir dos conceitos contidos no 

NPM, ocorreu a criação das Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS), em 1994. Cabe ressal-

tar que, naquele momento, o Brasil vivenciava seu segundo ciclo de transformação e modernização de sua  

Administração Pública, que culminou na publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRAE), em 1995. 

A nova mentalidade gerencial introduziu ferramentas gerenciais desenvolvidas e aplicadas pela iniciativa pri-

vada. O Estado saíra de um modelo de gestão burocrático, caracterizado principalmente pela impessoalidade 

e os rígidos controles com vistas ao combate à corrupção, para um modelo de administração pública geren-

cial, voltado aos resultados, pautado na descentralização administrativa, no qual o controle por resultados se 

sobrepunha ao formalismo.

Nesse diapasão, no mesmo período, a MB vivenciava um período de dificuldades com relação à gestão de 

suas Organizações de Apoio Logístico, conhecidas como ORGAL. Essas OM apresentavam sérios problemas, 

a saber: constantes deficits financeiros, distorções nos demonstrativos contábeis da MB, incerteza sobre sua 

posição econômico-patrimonial e a incapacidade de mensuração de seus custos.

20  Disponível em: <http://www.stn.fazenda.gov.br/SIAFI>.
21  Disponível em: <http://jorgedecarvalho.blogspot.com/2014/03/siafi-transparencia-comecou-em-1987-com.html>.
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Tal cenário evidenciou a necessidade da adoção de uma ferramenta de apoio à gestão que permitisse à Alta 

Administração Naval e aos gestores dessas OM o conhecimento dos gastos efetivos de operação daquelas 

organizações, separados em custos de produção ou prestação de serviços e gastos inerentes às atividades 

administrativas, bem como a gerência dos seus ativos.

Dessa forma, em 1994, a MB criou as OMPS e o Sistema OMPS. A referida medida buscava, fundamental-

mente, o aprimoramento dos controles internos, uma apuração mais eficiente dos custos das OM industriais 

e prestadoras de serviços e a avaliação do desempenho da gestão a partir de dados de custos. 

Passados 25 anos, a Sistemática OMPS se descortinou como a principal ferramenta da MB no que concerne 

à avaliação da gestão e à transparência dos gastos públicos desse grupo específico de OM.

Entretanto, nesse momento, consciente da necessidade de avanços na Sistemática OMPS, aliado à 

disponibilização de novos instrumentos de apoio à gestão, em especial o Sistema de Informação de Custos 

do Governo Federal (SIC) e o SIPLAD, a DFM vislumbra a oportunidade de evolução do atual modelo, bem 

como a expansão dessa mentalidade de aperfeiçoamento gerencial a partir de dados de custos para todas 

as OM da MB.

Essa transformação está inserida diretamente no seio da criação do Sistema de Custos da Marinha (SCM), 

que pode ser definido como um conjunto de conceitos, procedimentos e organizações que visam registrar, 

mensurar e processar os custos incorridos pelas diversas OM da MB no desempenho de suas atividades, 

com o propósito de produzir informações gerenciais que deem suporte ao processo de tomada de decisão.

Para viabilizar a implementação do SCM, a DFM deu início a um extenso trabalho de mensuração de todas 

as atividades desenvolvidas pela MB e o delineamento da modelagem conceitual do SCM, que tem como 

objetivo a evidenciação do custo efetivo das atividades e dos produtos desenvolvidos pela MB, no intuito de 

proporcionar aos tomadores de decisão, além de conhecimento sobre esse dado, a capacidade de realizar 

uma melhor alocação dos recursos orçamentários, com a consequente melhora da qualidade do gasto 

público na MB.
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A Contabilidade Pública brasileira vem passando por importantes evoluções nos últimos anos, como a con-

versão às normas internacionais e a implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e do 

SIAFI Web. Para conduzir essas transformações, o Tesouro Nacional, órgão central da Contabilidade Pública 

no país, promoveu reuniões, estudos, debates em Grupos de Trabalho com o Conselho Federal de Contabilida-

de (CFC), os Tribunais de Contas, as Setoriais Contábeis dos Ministérios e outras entidades da sociedade civil. 

A DFM mantém, junto ao STN, as atribuições de Órgão Setorial de Contabilidade e vem sendo, ao longo dos 

anos, parte ativa da evolução da Contabilidade do Setor Público, com a integração de seus Contabilistas,  

Oficiais e Servidores Civis em diversos Grupos de Trabalho.

A convergência entre as práticas contábeis brasileiras e as internacionais produz transparência e informações 

realmente úteis à tomada de decisões. A DFM tem investido cada vez mais na preparação de militares com um 

currículo que assimile as mudanças ambientais e inovações ocorridas no cenário mundial. Nesse contexto, 

ressalta-se o permanente envio de Oficiais Intendentes para os Programas de Mestrado e Doutorado em 

Contabilidade em universidades públicas de renome no país.

O Sistema de Custos da Marinha (SCM)
pode ser definido como um conjunto de conceitos, 
procedimentos e organizações (...) com o propósito de 
produzir informações gerenciais que deem suporte  
ao processo de tomada de decisão.
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Mesa de operações 
financeiras da Diretoria de 
Finanças da Marinha (DFM). 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Administração Financeira 
na Marinha: da jurisdição  
sobre “dinheiros” à sistemática  
de pagamentos prioritários

A atuação dos Provedores da Real Fazenda na colônia, em 1548, é o primeiro registro, em terras brasileiras, de 

práticas alinhadas à Administração Financeira. A origem de funções assemelhadas à administração, conta-

bilidade e suprimentos remonta à criação da função de Intendente no Arsenal de Marinha da Bahia, em 1770; 

contudo, a jurisdição sobre os recursos financeiros, por intermédio de uma escrituração metódica, proba e 

regular, ocorreu com a expansão da atuação do Intendente nos Arsenais de Marinha das Capitanias da Amé-

rica Portuguesa, em 1797.

Os conceitos existentes na época estavam atrelados à ideia de Fazenda ou Administração Fazendária, ou 

seja, ao registro e controle de todos os itens (terras, animais, víveres, construções, embarcações, pessoas 

e documentos) que compusessem ou ajudassem a gerar e consumir bens, haveres, dinheiros ou finanças.

Cronologicamente, a primeira inflexão decorreu de medidas adotadas em resposta às feridas geradas pela 

crise internacional de 1929. A Reforma Burocrática de 1930, na era Vargas, com o nascimento do Estado 

Novo, implantou, dentre outras medidas, mudanças na forma de gestão dos recursos humanos e orçamentá-

rios e de mecanismos de controle atrelados à burocracia.

A evolução progressiva dos serviços ou atividades inerentes à Fazenda, abrangendo todas as atividades de-

senvolvidas desde a criação da Intendência e Contadoria da Marinha, como a elaboração, em linhas gerais, da 

proposta do orçamento da Marinha e a jurisdição sobre os recursos financeiros, abastecimentos e estoques, 

bem como as demandas provenientes das necessidades e exigências da guerra, com o aperfeiçoamento 

sucessivo das atividades inerentes ao Serviço Naval, culminaram na criação da DIM, nas mesmas bases da 

organização dos EUA.

Em sua estrutura administrativa, todos os serviços de pagamentos (de pessoal e de faturas de fornecimento 

e serviços, quando autorizadas pela SGM) e de contabilidade foram incluídos num só departamento: o Depar-

tamento de Contabilidade.
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Vale destacar que o Programa de Implantação do Serviço de Intendência da Marinha propôs como medidas 

imediatas, dentre outras, a mecanização da Contabilidade e a criação do Corpo do Pessoal Subalterno  

de Intendência.

Em 1952, foi estabelecida a nova organização administrativa do Ministério da Marinha. A estrutura da SGM 

era composta pelos Departamentos de Administração, Finanças, Relações Públicas e Consultoria Jurídica, 

valendo-se como atribuições do Departamento de Finanças as áreas de Orçamento e Distribuição de Rendas, 

Fiscalização de Despesa e de Pagamentos e Recebimentos. 

Por sua vez, a propositura de uma “mecanização da Contabilidade” constituiu-se em um marco na história 

da Administração Financeira na Marinha. Trata-se do citado esforço do primeiro registro de uma inflexão que 

permeou, a partir de 1952, toda a evolução da gestão financeira, com o surgimento e o desenvolvimento da 

tecnologia da informação, a começar pela mecanização dos processos, passando pelas válvulas, cartões per-

furados, rolos de fita, mainframes, computadores de grande porte, chegando às estações de trabalho indivi-

duais, aos sistemas de edição de texto, planilhas, sistemas, softwares e hardwares diversos, intranet, internet, 

tele e videoconferências, celulares, aplicativos e armazenamento em nuvem.

O Decreto-Lei nº 200/1967 foi outro marco em nossa trajetória ao incorporar à gestão pública o planejamen-

to, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle como pilares da gestão 

administrativa, que deveriam ser interpretados em conformidade com os princípios da Legalidade, Impes-

soalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. O Decreto tornou-se o principal elemento da então Reforma 

Administrativa, consolidando a institucionalização do planejamento governamental e intergovernamental, 

sob a forma sistêmica, com a instituição das bases legais do orçamento-programa, modificando a visão da 

administração pública e da atuação do Estado para uma “administração para o desenvolvimento”.

Conforme citado anteriormente, a criação do SIAFI revolucionou a Administração Financeira da Administra-

ção Pública e da Marinha. Até o exercício de 1986, o Governo Federal convivia com uma série de problemas 

de natureza administrativa, que dificultavam a adequada gestão dos recursos públicos e a preparação do 

orçamento unificado. 

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   147 17/02/2020   14:43



148

Implantado em janeiro de 1987, o SIAFI, atualmente, permite ao Governo Federal gerir uma Conta Única da 

qual todas as saídas de recursos financeiros ocorrem com o registro de sua aplicação e do servidor público 

que a efetuou. É, portanto, a ferramenta, nos diversos níveis da Administração, utilizada para executar, acom-

panhar e controlar, com eficiência e eficácia, a correta utilização dos recursos da União.

Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) introduziu inovações em termos de contabilidade pública, 

execução orçamentária e administração financeira, na medida em que impôs limites tanto para as despesas 

do exercício (contingenciamento e limitação de empenhos) como para o endividamento. A Lei provocou uma 

mudança substancial na maneira como é conduzida a gestão financeira dos três níveis de governo. Tornou-se 

preciso saber planejar o que deverá ser executado, pois, além da execução, devem ser controlados os custos 

envolvidos, cumprindo o programado dentro do custo inicialmente previsto.

Outro momento relevante para a Intendência foi a criação da Mesa de Operações Financeiras, instalada na 

DFM em 2006. Foi desenhada nos moldes das mesas financeiras utilizadas por bancos e outras instituições, 

com uma estrutura que possibilita ao gestor acompanhar os acontecimentos, mudanças e notícias dos mer-

cados financeiros mundiais, simular cenários, efetuar estudos e projeções, confeccionar planilhas, gráficos e 

relatórios, e ainda mensurar o risco de crédito e de mercado das instituições financeiras, o risco dos papéis 

submetidos ao Fundo e o de sua própria carteira, visando à eficiência na gestão dos recursos públicos, sendo 

referência para as Forças Armadas e diversos órgãos do Governo.

Além dessa estrutura, foi necessário investir em capacitação de pessoal em cursos expeditos e de pós-

graduação, tanto para operar os equipamentos e softwares quanto para a negociação de volumes expressivos 

de recursos, nos fechamentos de câmbio e nas operações de renda fixa.

A prática na mesa financeira vem permitindo aos gestores alcançar resultados expressivos na economia de 

recursos orçamentários em operações de câmbio e significativo desempenho no resultado das aplicações 

financeiras do Fundo Naval.
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Na busca por resultados, são definidas metas, mensuradas por indicadores de desempenho, que ajudam no 

aperfeiçoamento das práticas, rotinas e tarefas gerenciais. 

Uma nova mudança na Administração Financeira decorreu da criação da DGOM, em 2012, com o propósito 

de dirigir as atividades relacionadas ao Orçamento da Marinha. A DFM e a DGOM passaram a atuar em con-

junto, ou seja, o crédito e os recursos financeiros são tratados como elos da mesma corrente orçamentária-

contábil-financeira.

A alteração mais recente foi proveniente das demandas afetas ao processo de restrição e contingenciamento 

orçamentário, decorrente da grave crise econômica e fiscal iniciada nos anos de 2015 e 2016, que obrigou 

a Administração Financeira da MB a repensar a forma de gerir os recursos, elaborando, de forma inovadora, 

em conjunto com a DGOM, uma ferramenta técnico-administrativa que estabelecesse prioridades frente às 

necessidades de pagamentos no país e no exterior. No momento mais crítico dessa crise, os recursos finan-

ceiros eram liberados pontualmente, de forma a minimizar os impactos para os diversos setores da Marinha. 

O planejamento da aplicação dos recursos financeiros era submetido à Alta Administração da Marinha. 

Mais recentemente, com a formulação do Teto de Gastos do Governo, por intermédio da Emenda Cons-

titucional nº 95/2016, novas medidas precisaram ser adotadas, pois o novo Regime Fiscal tem exigido 

maior eficiência e eficácia por parte de toda a Administração Pública no uso dos seus recursos orçamen-

tários e financeiros. 

Os desafios são permanentes, exigindo a capacitação dos Intendentes no estado da arte, com o propósito de 

garantir sempre a melhor gestão dos recursos da MB.
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Pagamento  
de Pessoal

A inserção da computação eletrônica nos 
processos da Marinha do Brasil em 1965, 
com a chegada do IBM-1401 na DIM, tinha 
como principal objetivo informatizar 
o Sistema de Pagamento da Marinha, 
implantando a mecanização da folha de 
pagamento, o que, até então, demandava um 
grande esforço da Administração Naval, 
visto que tudo era feito manualmente. 

A Marinha foi precursora, na Administração Pública Federal, na utilização de compu-

tadores para organização de informações e teve papel fundamental de simplificar, em 

grande medida, as atividades administrativas – em especial, as da Intendência. 

A DFM, além das atividades mencionadas anteriormente, também é responsável por 

dirigir as atividades relacionadas ao pagamento de pessoal da Marinha do Brasil. 

Subordinada à DFM, em 1997, foi criada a Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), 

OM responsável por administrar os sistemas de pagamento do pessoal da Marinha, no 

país e no exterior, a fim de contribuir com a preparação e eficácia do Poder Naval.
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A elaboração do SISPAG teve a participação fundamental 

de um servidor civil, que atuava na DIM. Conhecido por toda  

a Intendência, o senhor Danton Peixoto Azevedo ficou 50 anos na 

Marinha do Brasil. Todo o seu conhecimento foi essencial para o 

funcionamento da Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) e 

da atual modernização do SISPAG.

Coube à PAPEM, desde 2009, conduzir o projeto de modernização do sistema informatizado de paga-

mento SISPAG, evoluindo-o para o SISPAG 2, visando melhorar as funcionalidades e o processo de 

operacionalização do pagamento, a ampliar a integração com os sistemas de gestão de pessoal e a 

superar a crescente dificuldade e o custo da manutenção do sistema em decorrência da obsolescência 

do ambiente mainframe IBM e das linguagens de programação utilizadas, como a COBOL (Common 

Business Oriented Language).

Tendo em vista a sua complexidade, o projeto foi dividido em duas etapas: a primeira focada na entrada 

de dados e no cálculo da folha de pagamento e a segunda voltada à modernização das demais funcio-

nalidades, consolidadas em 12 diferentes módulos. Dessa forma, o projeto SISPAG 2 atingiu importantes 

marcos ao longo de sua trajetória, ampliando gradualmente a segurança e a confiabilidade do sistema. 

Desses marcos, cabe destacar: a implantação da primeira etapa para os veteranos e pensionistas em 

2014 e para os militares da ativa em 2016; o término do desenvolvimento dos módulos da segunda 

etapa em 2018; e a sua efetiva implantação na transição de 2019 para 2020.
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No mesmo ano de sua criação, o SISPAG 2 

operacionalizou mais de 400 mil alterações 

mensais de pagamento, atendendo cerca  

de 230 mil pessoas.
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Cerimônia de integração do SISPAG 2, presidida pelo Secretário-Geral da Marinha, 
Alte Esq Marcos Silva Rodrigues, 2019. Acervo: Marinha do Brasil
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Histórias  
da Intendência  
não disponíveis  
em documentos 

Para uma geração nascida em plena revolução tecnológica 

dos últimos anos, para a qual o acesso à informação é 

imediato, com o acompanhamento, em tempo real, dos 

acontecimentos em todo o mundo, é importante conhecer 

detalhes do processo evolutivo de algumas atividades da 

Intendência e ter acesso aos dados não disponíveis nos 

sites de busca, pois estão na memória daqueles que tiveram 

participação direta. É válido constatar que os Intendentes, 

ao longo dos tempos, sempre envidaram esforços no 

sentido de acompanhar o avanço tecnológico, bem como 

que a qualidade técnica e o profissionalismo de nosso 

pessoal sempre fizeram a diferença. É relevante verificar, 

também, a importância da gestão do conhecimento nas 

atividades da Intendência, pois vários problemas e questões 

são recorrentes, voltando ao foco com a rotatividade das 

pessoas na Administração Pública Federal. 

A partir dos registros de uma interessante conversa 

conduzida pelo V Alte (IM) Hugo, com o ilustre veterano  

V Alte (Refº-IM) Geraldo Souza Vieira, o eterno “Geraldão” da 

DFM, que marcou muitas gerações de Oficiais Intendentes, 

e com os Comtes Amâncio, Silva Soares e Couto Jr,  

o V Alte (IM) Jayme selecionou algumas passagens 

interessantes da conversa e acrescentou algumas 

experiências pessoais, relacionadas aos fatos abordados.
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O término da 
utilização 
dos cheques 
nas gestorias

Na década de 1980, ainda anteriormente ao SIAFI, o Ministério da Fazenda decidiu acabar com a utilização 

de cheques, pois, para os pagamentos, passaria a ser utilizado um documento denominado Nota Financeira, 

independentemente da gestoria. Todas as gestorias utilizavam cheques, até mesmo a Execução Financeira. 

Por ocasião de uma apresentação, o Alte Geraldo, ao explicar as mudanças que estavam por vir, foi questio-

nado sobre como um gestor do navio conseguiria convencer os fornecedores, que abastecem os navios com 

gêneros e outros itens nos portos do litoral e dos rios, de que aquele papel chamado Nota Financeira valia 

dinheiro. Após caloroso debate, a sábia e oportuna decisão foi deixar os navios de fora.

Passados mais de 40 anos, a substituição dos cheques pelos cartões corporativos está na pauta das nego-

ciações da Intendência com a Secretaria do Tesouro Nacional. 
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Centro de Processamento 
de Dados da Diretoria de 
Intendência da Marinha (DIM).
Data: 13/12/1970.
Acervo: Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da 
Marinha (DPHDM)
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Processo evolutivo 
do Pagamento  
de Pessoal

Ainda na década de 1980, para processar o pagamento de pessoal, havia uma conta da Execução Financeira, 

mas também havia uma conta de gestoria, utilizada para transferência de dinheiro direto para as unidades, tal 

qual a Caixa de Economias e Municiamento. A DFM utilizava essa conta para envio de dinheiro aos Distritos, e 

estes pagavam as folhas; assim, em cada Distrito ou em cada unidade avulsa do Distrito – uma Delegacia, por 

exemplo –, havia essa conta da DFM, utilizada para a transferência do dinheiro para os efetivos pagamentos 

de pessoal. Cabe mencionar que, nessa época, o pagamento era realizado na “boca do cofre”, ou seja, o militar 

recebia em espécie em um envelope. Os gestores montavam o famoso “pedido de troco” para facilitar os 

pagamentos e as suas vidas.

O Alte Geraldo considerava esse processo muito limitado, desejando sua evolução, mas havia sérias limi-

tações tecnológicas: o computador da DFM era um IBM 1130, com capacidade de memória inferior à de 

qualquer laptop atual, então tudo isso era armazenado em discos grandes – os denominados “panelões”.  

O sistema não era organizado; não era o Sistema de Pagamento da Marinha, mas o sistema de Pagamento 

de cada unidade. A chave primária do sistema de Pagamento era a OM. Um militar, ao entrar na Marinha, tinha 

sua remuneração vinculada à OM que servia. Ao desembarcar, o gestor tinha que excluir isso daquele sistema 

de Pagamento e enviar à OM de destino do militar. Fechar esse processo era um problema sério todos os me-

ses. Frequentemente havia um militar com dois pagamentos e outro sem pagamento. Quando alguém ficava 

sem receber, esse alguém era o primeiro a reclamar; então, a DFM corrigia. Contudo, quando alguém recebia 

dois pagamentos, calava-se, e isso poderia levar meses até ser descoberto. A carreira de muitos gestores foi 

penalizada por esses problemas. 

A primeira grande meta delineada pelo Alte Geraldo na DFM foi criar um novo sistema de pagamento para 

acabar com esses problemas: “Eu não quero mais Pagamento por OM, eu quero o sistema de Pagamento da 

Marinha, o homem entra no sistema de Pagamento e daí para a frente...”.22

22  Entrevista realizada em 13 de março de 2019, na Diretoria de Finanças da Marinha (DFM).
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Com recursos limitados de informática, não foi possível efetuar as mudanças desejadas e necessárias. Como 

solução alternativa, foram assinados convênios com os bancos, havendo um progresso, pois o dinheiro pas-

sou a sair direto da conta da DFM para a conta de cada militar. Essa foi a grande transformação. Mesmo 

assim, houve muitos problemas no começo, porque os bancos nem sempre honravam os pagamentos. Além 

disso, houve problema com os navios, cujas tripulações estavam acostumadas a receber em espécie durante 

as viagens, nos “famosos” envelopes. 

Quando o Alte Geraldo decidiu criar essa nova metodologia e disse: “Vou acabar com o pagamento em 

espécie”, imediatamente houve um burburinho na Esquadra: de que o “Diretor dos Intendentes” queria proibir 

a Esquadra de se movimentar. Ele solicitou audiência ao ComemCh – na época, o Almirante Saboia. Quando 

lá chegou, os Oficiais da Esquadra não o deixaram nem abrir a boca. Foi “massacrado”. Retornou contrariado 

para a DFM, mas o Almirante Saboia disse: “Depois vou lhe chamar para você me explicar que história é 

essa”. Oportunamente, ele regressou à Esquadra, e, após mostrar os detalhes, ouviu do ComemCh: “pode 

implantar”.23 Nesse momento, acabou o pagamento em espécie para os navios, e não houve mais reclamações 

a esse respeito.

Havia outro problema relacionado ao pagamento de pessoal: os pagamentos avulsos nas folhas suplementa-

res – os atrasados. Alte Geraldo teve a ideia genial de criar a conta para pagamentos imediatos, a COPIMED, 

iniciativa pessoal dele, sem autorização de ninguém. Pagava ao militar, criava o código com o direito e, ao 

mesmo tempo, uma obrigação daquele militar, que se acertava no próximo ciclo de pagamento. 

A terminologia SISPAG vem também da década de 1980. Inicialmente, era chamado de SISPAGÃO e tinha 

muitas deficiências, também por conta da carência de recursos de informática. Um problema sério eram os 

pagamentos indevidos e a grande dificuldade em identificar logo tais incorreções. Um exemplo notório foi o 

ocorrido na então Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Marinha, atual Serviço de Veteranos e Pensionistas 

da Marinha: um militar colocou a mãe como beneficiária de um sargento. Isso passou despercebido, até 

porque o sistema não tinha mecanismos de verificação. Após dois meses, sem ninguém perceber, promoveu 

post mortem o falecido marido da mãe ao posto de tenente. Sem nenhuma crítica do sistema, foi promovendo 

23  Entrevista realizada em 13 de março de 2019, na Diretoria de Finanças da Marinha (DFM).
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indefinidamente, até um Ministro do Superior Tribunal Militar (STM). O ocorrido, então, veio à tona, não por 

conta do sistema, mas porque um Assistente dedicado, que gostava de ler boletins, informou ao seu chefe 

o falecimento de um ministro do STM. O Almirante perguntou o nome, não reconheceu e mandou apurar. 

Somente assim é que a fraude foi descoberta, tendo o responsável respondido IPM. A inexistência de rotinas 

de fiscalização permitiu tais irregularidades. 

Outra situação emblemática ocorreu na área dos Fuzileiros Navais. O gestor não retirava da folha o paga-

mento dos recrutas que terminavam o tempo de serviço e continuava a receber por eles. Diante de tais ocor-

rências, o Alte Geraldo começou a criar sistemas, mecanismos, que permitiam ao próprio sistema identificar 

falhas e também gerou vários relatórios de auditoria dentro do próprio SISPAG, mas ainda com as limitações 

dos recursos de informática na época.

Outra grande inovação foi a criação da figura do Informante Qualificado (IQ), estabelecendo responsabilidade 

para determinado órgão implantar os direitos remuneratórios do militar referentes ao assunto específico da-

quele setor, utilizando como chave do sistema o NIP, não mais a OM. No entanto, como normalmente ocorre 

nas mudanças de paradigma, a resistência foi gigantesca por parte dos órgãos que assumiriam tal responsa-

bilidade. Ele precisou do aval do Secretário-Geral da Marinha, pois a aviação, por conta das horas de voo, e a 

saúde, por conta do raio-X, fizeram uma grande pressão para a ideia não prosperar. 
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Desafios da  
Contabilidade

Ainda na década de 1980, a contabilidade da Marinha, executada pela DFM, precisava de informações da 

DAdM. Sem os recursos de tecnologia da informação de hoje, fica difícil de imaginar como era possível con-

trolar várias contas contábeis em fichas de cartolina. Quando sobrava determinado recurso, em tese com o 

balanço fechado, a decisão era recolher a uma conta de depósito, preferencialmente, do Fundo Naval, mas 

com um sentimento de navegação estimada. A contabilidade era conduzida por funcionárias. Cerca de 20 

técnicas em contabilidade faziam a escrita, documento por documento, nessas fichas de cartolina. A DFM 

recebia da DAdM as provisões por OM, depois recebia os empenhos e as notas de pagamentos e lançava tudo 

no final do mês. O computador gerava o que chamavam de CD61, que era um demonstrativo de crédito. O sis-

tema foi concebido para ser todo informatizado, mas nunca ocorreu na parte da execução. Somente a parte 

do orçamento, que era muito mais simples, foi informatizada, pois bastava pegar o orçamento do governo, 

dividir pelas diversas rubricas da Marinha e distribuir. Tais informações eram geradas e enviadas à DFM em 

papel, que lançava nas fichas e tinha uma linha orçamental. No final do mês, a DFM mandava o CD61 só com 

a parte do orçamento preenchida pelo computador para as unidades, que preenchiam a coluna do empenho 

e a coluna do pagamento. Isso retornava à DFM, que confrontava com os lançamentos das 20 funcionárias. 

Em tais momentos, surgiam diversas diferenças, bem como erros das funcionárias e das OM. Assim, era ne-

cessária a troca de mensagens até os erros serem sanados.

Esse trabalho, documento a documento das funcionárias, era a contabilidade analítica, sendo lançada no 

sistema a parte consolidada. A partir das rubricas do Governo Federal, fazia-se a contabilidade sintética e daí 

tirava-se o balanço orçamental, financeiro e patrimonial. Os balanços orçamental e financeiro eram de domí-

nio da DFM, mas, quanto ao patrimonial, este era um problema sério, pois os “livros de incumbência” deveriam 

espelhar os bens patrimoniais, que exigiam a prestação de contas até 30 de abril, e a Marinha só conseguia 

enviar em maio/junho, quando possível.

Em 1983, a SGM resolveu criar o SISFIN, porque o processo supramencionado estava formatado para se in-

formatizar. O Comte Edson, oficial muito conhecido e tecnicamente capacitado, convenceu o Secretário-Geral 

da necessidade de se desenvolver o SISFIN.
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Mas o que seria esse SISFIN? O embrião do SIAFI. Tinha a mesma filosofia: gerar os documentos pelo siste-

ma e a ocorrência da despesa. O registro sempre a posteriori era a causa da maioria dos problemas, porque a 

grande questão da nossa contabilidade era o atraso nos lançamentos em relação aos contábeis. Com poucos 

recursos de informática, o ano de 1983 foi dedicado ao SISFIN.

O Alte Geraldo se posicionou contrário ao desenvolvimento do sistema. Ele dizia: “nós não temos recursos pra 

fazer isso”.24 O pior ocorreu em meados de 1983, quando veio a ordem para desativar a contabilidade anual. 

O Alte. Geraldo ligou para o SGM e disse: “Chefe, sou contra, nós vamos perder posições, aí ao chegar o final 

do ano não teremos posição nenhuma”.

Enquanto isso, a equipe de informática afirmava que o sistema funcionaria, mas nada funcionava. A equipe 

da contabilidade da DFM ficava cada vez mais tensa, pois o tempo passava e a Marinha não tinha nenhuma 

posição contábil. Resumindo: ao final do ano, não havia posição nenhuma. A DFM contornou a situação en-

viando o antigo CD61 para as unidades preencherem com as rubricas orçamentárias, informando o que foi 

pago e os restos a pagar. Para quem não conhece o termo, trata-se da famosa “marretada”, ou seja, a conta-

bilidade foi fechada de trás para a frente, e o balanço foi montado dentro do possível. A DFM assumiu aquela 

posição e bancou os valores apresentados, por sua conta e risco. Resultado: o SISFIN foi desativado. O CMG 

(IM) Duarte, que estava desenvolvendo o sistema, foi para o Ministério da Fazenda, e, algum tempo depois, o 

SIAFI foi criado.

“Nesse diapasão, cabe mencionar que o investimento em tecnologia costuma exigir con-

sideráveis montantes de recursos, sempre obtidos com muito esforço, assim, alcançar 

metas nessa área demanda muita determinação, um pouco de ousadia e um excelente 

planejamento e delineamento da nova ferramenta de apoio à decisão”.25

24  Entrevista realizada 13 de março de 2019, na Diretoria de Finanças da Marinha (DFM).
25  FILHO, Vice-Alte. (IM) Jayme Teixeira Pinto; VIEIRA, Vice-Alte. (IM) Geraldo Souza. Texto produzido para o livro 250 anos da 
Intendência da Marinha do Brasil, 2019.
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Após esse “desastre” com o balanço de 1983, a Marinha convenceu-se de que, na realidade, não seria possível 

desenvolver o SISFIN. O Alte Geraldo conseguiu dois PRS80, o que era um minicomputador como máquina 

de contabilidade que, na época, tinha reserva de mercado; por isso, foi comprado um PSMCW. A partir de 

então, as 20 funcionárias pararam de efetuar os lançamentos à mão e passaram a lançar em TRS. Esse foi o 

primeiro recurso que a DFM teve para fazer a contabilidade analítica, documento a documento. Assim foi em 

1984 e 1985. Em 1986, o Governo Federal desenvolveu o SIAFI e a conta única.

Por uma questão de justiça, merece ser destacado que o SISFIN não funcionou na Marinha por deficiência 

da informática. No entanto, o conceito inspirou o SIAFI, e vários militares que desenvolveram o SISFIN na MB 

foram trabalhar no desenvolvimento do SIAFI. O então Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Pedro Parente, 

reuniu-se em diversas ocasiões com o Alte Geraldo e com Oficiais da SGM.

Um aspecto fundamental foi o Alte Geraldo destacar o Comte Amâncio em Brasília para acompanhar o de-

senvolvimento do SIAFI. Tal decisão “salvou” o Sistema do Plano Diretor da Marinha, pois, na célula orçamen-

tal, não havia nenhum campo que recepcionasse a codificação que indicava os projetos dos Planos Básicos. 

Uma solicitação direta do Alte Geraldo ao Secretário do Tesouro Nacional viabilizou a criação do campo Plano 

Interno, ainda existente nas Notas de Empenho.

“O SIAFI ficou operacional para as OM em 1987. Foi um momento difícil porque não tínhamos 

muitos detalhes da nova metodologia, a normatização era por meio do BONO. Certo dia, 

recebemos o modem para iniciarmos a operação, piscavam várias luzinhas, acompanhadas do 

típico ruído de internet discada, algo que os jovens Oficiais nem desconfiam do que se trata. 

Inicialmente, o sistema caía muito, mas aos poucos foi estabilizando. A falta de instruções 

fez que o SIAFI recebesse a alcunha de ‛SISAFI’. Aos poucos os mistérios do novo sistema 

foram desvendados e foram incorporados novos conceitos da contabilidade pública. Foi um 

importante marco da Administração Pública, com a redução de documentos, maior controle, 

menor incidência de falhas operacionais e maior segurança dos gestores.” 

(Vice-Almirante (IM) Jayme)
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SISBENF

Em 1984, foi criado o SISBENF, também uma iniciativa do 

Alte Geraldo, com novas classificações patrimoniais do 

material: de consumo imediato; material em uso, uma re-

levante novidade na época, pois eram enquadrados aque-

les materiais anteriormente denominados permanentes, 

mas que, por suas características de desgaste com o uso, 

estavam em uma “faixa cinzenta” (grampeador, roupa de 

cama); e o material cadastrado, que recebia o número pa-

trimonial. Até então, o controle do material permanente 

se dava por meio dos também famosos – e de triste lem-

brança para muitos – “livros de incumbência”, que eram 

escriturados manualmente, gerando uma faina de grande 

monta para registro e controle. Cada OM recebia uma fai-

xa de números patrimoniais para cadastramento de seu 

material, que se dava por intermédio do preenchimento 

dos “modelos de incorporação”. Esses documentos eram 

encaminhados à DFM, que os digitava e depois retornava 

às OM as listagens de seus materiais cadastrados. Hou-

ve alguns problemas iniciais, visto que, em algumas OM, 

os gestores simplesmente cadastraram todo o material 

permanente constante dos livros de incumbência, igno-

rando a nova classificação de material em uso, perdendo 

a oportunidade de resolver um problema antigo e geran-

do um controle desnecessário. “Como gestor de material 

naquela época, afirmo que o SISBENF foi um ponto de 

inflexão, facilitando sobremaneira a vida dos gestores” 

(Vice-Almirante (IM) Jayme).
Vista aérea do Ed. Almirante Gastão Motta. 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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A transparência e o pleno funcionamento do Serviço 

Público são demandas da sociedade e deveres das 

instituições. Nos últimos anos, a preocupação com a 

transparência sobre os processos referentes a órgãos 

públicos recebeu crescente atenção no país. Atualmente, 

toda execução orçamentária e financeira do Comando 

da Marinha pode ser acessada pelo cidadão comum no 

Portal da Transparência.1

Consoante a esse contexto, a busca pelo aprimoramento 

em gestão – com foco em processos e resultados – 

tem sido permanente na Marinha do Brasil (MB). A pre-

ocupação se dirige não apenas a identificar e a impedir 

práticas reprováveis, mas a educar todos os envolvidos. 

A MB garante trilhar esses dois caminhos não 

somente atendendo à fiscalização externa de órgãos, 

como o Tribunal de Contas da União, mas passando, 

primeiramente, por criteriosas ações de controle interno, 

realizadas pelo Centro de Controle Interno da Marinha 

(CCIMAR). O segundo caminho trata de uma perspectiva 

educativa, que se materializa no Programa Netuno – um 

projeto de fomento para as melhores práticas e inovações 

em gestão, que se estende por toda a Instituição e que 

tem apresentado resultados muito positivos desde a 

sua implantação. O presente Capítulo enfatiza, assim, o 

Órgão de fiscalização permanente (controle interno) e a 

iniciativa de sucesso gestada na MB.

1 Portal da Transparência. Disponível em: <http://www3.
transparencia.gov.br/orgaos/52131-comando-da-marinha>.

Ed. Almirante Gastão Motta a distância. 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Nos últimos anos, a preocupação com a 
transparência sobre os processos referentes a 
órgãos públicos recebeu crescente atenção no país. 
Atualmente, toda execução orçamentária e financeira 
do Comando da Marinha pode ser acessada pelo 
cidadão comum no Portal da Transparência.
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CONTROLE INTERNO 
DA MARINHA  
DO BRASIL
A Auditoria da Marinha cumpre, há mais de 40 anos, uma trajetória exitosa de fiscalização, ao lado das  

Unidades Gestoras. A partir da década de 1970, modificações foram introduzidas na estrutura administrativa 

do então Ministério da Marinha, motivadas, principalmente, pelo progresso tecnológico e estrutural da Força.

Embora a Inspetoria-Geral da Marinha há muito realizasse atividades que poderiam ser consideradas como 

de auditoria, apenas a partir do Decreto-Lei nº 200, de 1967, essa atividade passou a se desenvolver de forma 

especializada e integrada ao sistema de auditoria da Administração Federal, cujo órgão central era, na época, a 

Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda. O primeiro órgão da Marinha do Brasil encarregado da 

realização das atividades de auditoria, em sua nova fase, foi a DIM, que passou por posteriores reformulações. 

Dessa forma, foi criado, em 1974, o Serviço de Auditoria da Marinha (SAMA), voltado às atividades de au-

ditoria e de análise de contas das Unidades Gestoras na Instituição, até então, por evolução da DIM, sob a 

responsabilidade da DFM. O SAMA teve a sua denominação alterada, em 1998, para Diretoria de Contas da 

Marinha (DCoM), permanecendo com essa denominação até 2012, quando passou a ser chamado de Centro 

de Controle Interno da Marinha (CCIMAR). 

Com sede no Rio de Janeiro, dirigido por um Almirante Intendente e subordinado ao Comandante da Marinha, 

o CCIMAR planeja, dirige, coordena e executa as atividades de Controle Interno. Entre as principais tarefas 

desempenhadas, destacam-se: a realização das auditorias; a orientação técnica das atividades relacionadas 

ao Controle Interno; a análise dos atos relativos ao pessoal da Marinha do Brasil, como reforma e pensão de 

civis, militares e de ex-combatentes; a quitação com a Fazenda Nacional, para aqueles que deixam o Serviço 

Ativo da Marinha; e a coordenação e análise das respostas às diligências, notificações, audiências e citações  
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emanadas dos Órgãos de Controle Externo e Interno. 

Sua atuação atinge todas as Unidades Organizacio-

nais da Marinha e os Órgãos da Administração In-

direta vinculados, integrando o Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal.

Em síntese, o CCIMAR zela pela economicida-

de, eficiência, eficácia e efetividade, integrando o  

Sistema de Controle Interno da Marinha do Brasil, 

cujo órgão central é a SGM. Seu trabalho está ali-

nhado às melhores e mais modernas práticas de 

Auditoria Interna Governamental, de acordo com as 

normas pertinentes e em consonância com as ex-

pectativas da sociedade brasileira, que vêm, cada 

vez mais, exercendo o controle social, o qual deman-

da maior fiscalização das despesas públicas, da 

transparência e da permanente evolução da gestão, 

em toda a Administração Pública.

A capacitação dos auditores e de todo o pessoal da 

Marinha que participa dos setores de controle inter-

no das OM é uma prioridade do CCIMAR, visando a 

permitir o aperfeiçoamento de suas habilidades e de 

outras competências, por meio do desenvolvimento 

profissional contínuo, que inclui cursos do Sistema 

de Ensino Naval (SEN) e treinamentos internos, além 

de, externamente à Marinha, participar de seminá-

rios, workshops, encontros, visitas técnicas, cursos 

de pós-graduação e cursos a distância.

A capacitação dos 
auditores e de todo o 
pessoal da Marinha que 
participa dos setores 
de controle interno das 
OM é uma prioridade do 
CCIMAR, visando a permitir 
o aperfeiçoamento de 
suas habilidades e de 
outras competências, por 
meio do desenvolvimento 
profissional contínuo.
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Auditoria  
Contínua

No intuito de aperfeiçoar o seu desempenho, o CCIMAR incorporou a 

Auditoria Contínua, que modernizou a tradicional Auditoria Interna (ou 

Auditoria de Conformidade Documental). Ela consiste em uma moder-

na técnica que realiza testes utilizando bases de dados informatizadas, 

mediante ferramentas de extração, análise e mineração de dados, con-

siderando a avaliação de riscos e os controles internos, permitindo a 

melhoria da eficiência e da eficácia nos trabalhos de auditoria.

As seguintes áreas de auditoria e gestão recebem a intervenção da  

Auditoria Contínua: Execução Orçamentária e Financeira; Folha de  

Pagamento de Pessoal (Militar e Civil); Patrimônio; e Municiamento 

(gastos com alimentação). 

São incontáveis os ganhos financeiros na execução da Auditoria Contí-

nua, dentre os quais se destacam: os pagamentos indevidos evitados/

recuperados na Folha de Pagamento de Pessoal, que somaram, em 

2017, R$ 2,5 milhões e, em 2018, R$ 1,9 milhão. Além disso, são gera-

dos benefícios de toda ordem, como a redução do tempo de execução 

dos trabalhos e do tempo de deslocamento das equipes de auditoria; 

a realização de maior número de auditorias e o aumento da frequência 

de execução; a maior visibilidade pela análise dos dados, o que per-

manecia invisível, possibilitando a identificação de eventos até então 

desconhecidos; e o reforço do ambiente de controle para, consequen-

temente, dissuadir ações reprováveis, bem como improdutividade e 

displicência no trabalho.

Não obstante 
as vantagens 
apresentadas por meio 
da Auditoria Contínua, 
o CCIMAR manteve a 
característica de 
não desconsiderar a 
auditoria tradicional, 
utilizando visitas 
in loco às OM para 
a apuração das 
causas de eventuais 
impropriedades. Na 
prática, os tipos 
de auditorias se 
complementam. 
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Foto alusiva à Comemoração do 5º Aniversário do 
CCIMAR (43 anos de Auditoria na Marinha do Brasil). 
Acervo: Marinha do Brasil.
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Atualmente, além da 
Auditoria Contínua, 

são realizados 
outros quatro 

tipos de auditoria:

Centro de Controle Interno 
da Marinha (CCIMAR). 
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Auditoria de Acompanhamento da Gestão: realizada ao longo dos processos de gestão. Atua 

em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de um órgão, 

evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou indicando gargalos e discrepâncias no 

desempenho da sua missão institucional;

Auditoria de Avaliação da Gestão: tem o propósito de emitir opinião para certificar a regularidade 

das contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na 

aplicação do dinheiro público e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou 

a ela confiados. Compreende, entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que instruem 

os processos de tomada ou prestação de contas; exame da documentação comprobatória dos atos 

e fatos administrativos; verificação da eficiência dos sistemas de controle administrativo e contábil; 

verificação do cumprimento da legislação pertinente; e avaliação dos resultados operacionais e da 

execução dos programas de governo quanto a sua economicidade, eficiência e eficácia; 

Auditoria Operacional: avalia as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo 

operacional dos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, programas de governo, 

projetos, atividades, ou seus segmentos, com a finalidade de emitir opinião sobre a gestão quanto 

aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. Procura-se, assim, auxiliar a Administração 

na gerência e nos resultados, por meio de recomendações que visem aprimorar os procedimentos, 

melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Consiste, também, na atividade 

de assessoramento ao gestor público, no intuito de aprimorar as práticas dos atos e dos fatos 

administrativos, sendo desenvolvida de forma tempestiva, atuando sobre a gestão, seus programas 

governamentais e sistemas informatizados; e

Auditoria Especial: examina fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou 

extraordinária, sendo realizada para atender a determinações expressas das autoridades competentes.

Recentemente, foi conduzida a completa revitalização do Manual de Constatações de Auditoria 

(MACAUD), publicação amplamente utilizada por auditores e gestores das OM, assim como foi 

elaborado o Manual de Auditoria Governamental.
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O PROGRAMA  
NETUNO

A Marinha do Brasil, comprometida com a qualidade dos serviços que presta e que lhe são deman-

dados pelo país, tem buscado adotar medidas com foco na melhoria contínua de sua atuação. 

Ao longo do tempo, várias experiências de programas que buscavam aprimorar a qualidade dos 

serviços públicos fracassaram, tanto dentro da instituição como em âmbito federal. 

Esse quadro começou a mudar em 2005, quando o Governo Federal lançou, por meio do Decreto 

nº 5.378/2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), com 

o objetivo de contribuir para a desburocratização pública a partir de instrumentos e ferramentas 

inspiradas no setor privado e voltados para a busca da excelência na gestão. 

Alinhada à necessidade de aprimorar seus processos e desburocratizar a gestão, a Marinha 

inspirou-se no modelo do GesPública para criar um programa próprio. Em 2006, a partir de 

orientação do Comandante da Marinha Roberto de Guimarães Carvalho, a SGM recebeu a tarefa 

de estudar e propor ações para a implementação de um programa dinâmico de excelência de 

gestão. Em seguida, coube à DAdM, dirigida na época pelo Contra-Almirante (IM) Antonio Manoel 

Vasques Gomes, a elaboração do programa, que foi aprovado e começou a ser implantado no 

ano seguinte, em 2007.
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Assim nasceu o Programa Netuno, guiado e trabalhado pelo Corpo de Intendentes da Marinha 

e definido como “um processo administrativo destinado a aprimorar a gestão das OM e, conse-

quentemente, a proporcionar à instituição melhores condições para estar pronta e adequada à 

estatura político-estratégica exigida pelo país”.2 Trata-se de um programa de desburocratização 

da gestão, que abrange um conjunto não só de ferramentas e instrumentos, mas de ações estra-

tégicas da organização, tendo por base a capacitação. Para que o programa pudesse funcionar 

dentro de cada OM, faziam-se necessárias pessoas capacitadas e treinadas nas ferramentas e 

nas técnicas.

2  Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/programanetuno>.

O título “Netuno”, sugerido pelo Almirante Vasques Gomes, foi inspirado no 

Deus Marinho. Na mitologia, Netuno, filho de Saturno e Réia, recebeu, da par-

tilha do Universo, o mar, as ilhas e todas as ribeiras. Mesmo do fundo do mar 

em que está sua morada, sabe tudo que se passa em seu reino. É idolatrado por 

seus súditos, que formam um povo navegador e guerreiro. Assim como Netuno, 

os administradores navais possuem sabedoria e tranquilidade nas horas difí-

ceis e agem com conhecimento e habilidade quando se faz necessário.
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Implantação do plano

O Programa Netuno foi formulado para 

ser implantado em cinco etapas contí-

nuas e interdependentes, que forneciam 

um caminho para as OM aplicarem seus 

esforços na melhoria do desempenho 

organizacional e no alcance da excelên-

cia em gestão: capacitação, institucio-

nalização, validação, premiação e publi-

cidade dos resultados.

Modelo de Excelência  
em Gestão (MEG)

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG) adotado 

pelo Programa Netuno é amplamente utilizado interna-

cionalmente e teve suas origens em estudos realizados 

em meados dos anos 1980, nos Estados Unidos, para 

analisar organizações privadas de destaque – denomi-

nadas de “classe mundial” –, buscando características 

em comum que as diferenciassem das demais.

Como resultado, as características encontradas deram 

origem aos critérios de avaliação do prêmio de quali-

dade dos EUA Baldrige National Quality Award. Esses 

critérios foram considerados fundamentais para a for-

mação de uma cultura de gestão voltada à excelência 

e serviram de base para os modelos europeus e de 

países como Japão, Nova Zelândia, Austrália, Chile,  

Argentina e Brasil.

O MEG é dividido em critérios de avaliação e itens que 

incluem perguntas que avaliam o sistema gerencial  

integralmente a partir da atribuição de pontuação  

específica. O modelo contribui para a organização e 

identificação dos pontos fortes e oportunidades de 

melhoria, o que possibilita aprimorar processos e atin-

gir melhores resultados organizacionais.
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A capacitação profissional representa a base do Programa Netuno, tendo sido, portanto, o primeiro passo 

para sua implantação, destinando-se a ensinar aos militares e civis os fundamentos do Programa, para que 

se tornassem multiplicadores dos preceitos e das boas práticas de gestão em suas próprias OM. Atualmente, 

a capacitação é realizada por meio de cursos in company e principalmente no CIANB, onde são ministradas 

aulas referentes a cada uma das ferramentas e a todos os passos de como implementar o programa nas 

organizações. 

Nos cursos, são apresentados o modelo de gestão do programa e suas principais ferramentas, que contem-

plam seu arcabouço teórico, para a sua institucionalização na Marinha do Brasil: Autoavaliação da Gestão; 

Análise e Melhoria de Processos; Planejamento Estratégico Organizacional; Gestão de Riscos; Gestão do 

Conhecimento; Pesquisa de Clima Organizacional; e Carta de Serviços ao Usuário.

O processo de implantação do Programa Netuno dentro de uma OM começa com a autoavaliação. Para isso, 

foi criada uma ferramenta inspirada também no modelo do GesPública, que consiste em um questionário 

de pontuação de critérios. Isso permitia a definição das ações para melhorar aquela pontuação. Esse plano 

de ação, criado para melhorar a gestão a partir desse diagnóstico, chamou-se Plano de Melhoria da Gestão.

Outros três planos foram sugeridos à organização. A primeira ferramenta do Programa Netuno é o Plano 

Estratégico Organizacional, cujo objetivo é estabelecer a visão de futuro, as forças e as potencialidades.  

Dessa forma, nos cursos oferecidos às organizações, entre as temáticas abordadas, ensina-se a desenhar a 

matriz SWAT (do inglês: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) para o estabelecimento de um mapa 

estratégico. Assim, guia-se a organização a refletir sobre a sua razão de ser, bem como a sua função para a 

sociedade ou outros órgãos.

Outro instrumento mais recente é o Plano de Gerenciamento de Riscos, que acompanha o entendimento da 

Marinha de que as organizações precisam se antecipar aos eventos de risco que podem acontecer. O plano 

gera várias ações e abrange um curso para ensinar às organizações como identificar riscos e saber como 

lidar com eles. 
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A fase de institucionalização é representada pela sedimentação e maturação das ferramentas 

de gestão aplicadas às OM, mediante o planejamento e a execução da gestão estratégica da 

organização. Após dois anos da implantação do programa na MB, foram identificadas dificuldades 

e resistências, como a falta de conhecimentos básicos nas OM acerca dos objetivos do Netuno, 

resistência cultural e baixa prioridade atribuída às suas atividades.

Como, inicialmente, a aplicação do programa 
apresentava caráter voluntário, a exemplo do 
Programa GesPública, a adesão das OM não aconteceu 
conforme esperado, sendo implantado em poucas 
organizações. Em face das dificuldades observadas 
e dos resultados pretendidos, foi verificada a 
necessidade de melhor estruturar o Programa 
Netuno e intensificar a participação das OM.

A solução encontrada para o aumento da adesão e, consequentemente, a eficácia e o aprimora-

mento do programa, conforme descrito no Plano de Gestão do Programa Netuno, foi a criação, em 

2011, de uma Lista de Verificação e a sua inclusão nas Inspeções Administrativo-Militares (IAM). 

Mecanismo de uso já consolidado na MB como ferramenta de verificação administrativa, a IAM 

acontece em todas as organizações militares a cada dois anos, para que a organização superior 

fiscalize a que lhe é subordinada e avalie o estado das rotinas de bordo, inclusive em relação à 

gestão.3 Ao responder à lista, uma pontuação é atribuída a cada critério de avaliação, auxiliando a 

organização a identificar quais são seus pontos fracos e as suas oportunidades de melhoria.

3  A lista de verificação P-10 de IAM.
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Com a adoção da sistemática das IAM, a fase de validação da 

autoavaliação passou a ser realizada em todas as OM, objetivan-

do a melhoria contínua da gestão por meio de ciclos de avaliação 

e melhoria. A partir disso, inicia-se um período para elaboração 

e implantação do Plano de Melhoria da Gestão, que determina 

as ações e melhorias a serem realizadas, em alinhamento ao  

Planejamento Estratégico da OM. O Conselho de Gestão, com-

posto por representantes da alta administração de cada OM, 

exerce a função de monitorar o ciclo de avaliação e melhoria da 

gestão, assim como de liderar as estratégias e possíveis ações 

corretivas, podendo designar comissões executivas para traba-

lharem especificamente na melhoria da gestão da organização. 

Ao longo do tempo, entendeu-se que lidar com o planejamento 

estratégico na OM e os planos de gerenciamento de riscos e me-

lhoria de gestão seriam atribuições em excesso para o Conselho 

de Gestão. Por isso, foi criada outra ferramenta para desburo-

cratizar esse processo: selecionavam-se as prioridades de cada 

um dos três planos, que foram agregados em um documento 

chamado Plano de Acompanhamento da Gestão (PAG). O PAG 

é a coleta das principais ações de cada um dos outros três pla-

nos. O Conselho se reúne mensalmente para analisar e avaliar 

as questões elencadas, sobre melhoria da gestão, riscos e estra-

tégias da organização. Os planos são revistos anualmente por 

força de norma e há a renovação mensal da pauta do PAG. Há 

também um curso específico que capacita a atuação no Conse-

lho de Gestão e o uso de cada uma dessas ferramentas.

Após quatro ciclos de aplicação da sistemática de melhoria con-

tínua da gestão, foram alcançados resultados melhores.

Ao longo do tempo, 
entendeu-se que lidar 
com o planejamento 
estratégico na 
OM e os planos de 
gerenciamento de riscos 
e melhoria de gestão 
seriam atribuições 
em excesso para o 
Conselho de Gestão. 
Por isso, foi criada 
outra ferramenta para 
desburocratizar esse 
processo.
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As premiações internas e externas representam resultados 
efetivos e concretos da aplicação do modelo de excelência 
em gestão. O número de OM que participam de premiações 
relacionadas à excelência em gestão tem aumentado ano 
a ano, assim como a qualidade dos prêmios recebidos.

QUANTIDADE
DE PRêMIOS
EXTERNOS

prêmio a
prêmio b
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0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017/2018 2019

2 1 1 3 4 4 12 20 18 30 91 3 1 4 5 10 14
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Com base nas premiações nacionais e estaduais, a fim de alavancar o aprimoramento da gestão na Marinha, 

foi elaborado, em 2013, um prêmio interno de excelência em gestão do Programa Netuno, entregue a cada 

dois anos. A última etapa realizada na implantação da gestão por excelência na MB foi a publicidade dos 

resultados, que se destina a aumentar a visibilidade das ações de gestão empreendidas no âmbito da MB, 

trazendo também o prestígio da instituição junto à sociedade.

As páginas eletrônicas, tanto da intranet quanto da Internet, da Marinha, das OM e do Programa Netuno, bem 

como revistas impressas, são instrumentos que possibilitam a publicação dos resultados e o processo de 

benchmarking pelas OM. Além disso, desde 2007, a cada dois anos, é realizado, pela DAdM, o principal evento 

do Programa Netuno: o Simpósio de Práticas de Gestão. Os simpósios apresentam palestrantes renomados 

na área de gestão, as boas práticas em uso nas organizações, suas iniciativas, as melhorias conquistadas e 

as dificuldades encontradas, de modo a permitir que a experiência adquirida por essas organizações possa 

ser compartilhada e aproveitada pelos participantes do evento em seus próprios locais de trabalho.

Diretoria de Administração da Marinha (DAdM). Créditos: Felipe Fittipaldi
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A Primeira Década  
do Programa Netuno:  
Olhando para  
o Futuro 

A primeira dificuldade encontrada, nos anos iniciais, na implantação do Programa Netuno na Marinha do 

Brasil foi o descrédito. Em um primeiro momento, como reflexo da falta de sucesso dos programas que lhe 

antecederam, a adesão foi muito limitada, ainda mais considerando-se que não foi obrigatória. Somava-se 

a isso o fato de que o programa demandava treinamento inicial para implantação – os resultados, portanto, 

levariam algum tempo para aparecer.

No entanto, com muito trabalho, esse quadro pôde ser revertido, e o programa passou a focar mais em  

resultados a partir de 2010, perpassando hoje as quase 400 Organizações Militares que compõem a Força. 

Além de aprimorar os processos de gestão rotineiros, citados ao longo deste Capítulo, o programa implantou 

a Gestão de Conhecimento na Marinha. Na busca por maneiras de sistematizar o conhecimento, foi criada 

e oferecida a disciplina “Análise e melhoria de processos”, para ensinar às OM como realizar a gestão de 

processos, partindo da inspiração em uma documentação de referência do setor privado. Com isso, tem-se 

tornado possível transformar o conhecimento compartilhado pessoalmente ao longo do tempo em registros 

e documentos. 

O Programa Netuno é composto por uma série de estratégias que têm contribuído, efetivamente, para elevar o 

patamar da instituição. Essas medidas produzem resultados concretos – dentre eles, a melhoria da qualidade 

de vida do pessoal e da qualidade do serviço, além da otimização de recursos. Com o objetivo de destacar 

tantas contribuições, foi criado um banco de boas práticas, para mostrar e incentivar o que as organizações 

têm feito de melhor ao empregar as estruturas inseridas no programa. São promovidos concursos e simpó-

sios com esse fim. Isso aponta para outra função importante do Programa Netuno, como um grande fomen-

tador de inovação e da cultura de excelência na Marinha. 
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Pensando no futuro, a instituição realizou um Diagnóstico de Gestão, com os dados de 

299 Organizações Militares, que indicaram muitos avanços obtidos na primeira década 

do programa. Entretanto, permanecem muitos desafios na busca pela excelência em 

gestão na Marinha.

Diante dessas experiências, foram estabelecidas as estratégias para a nova fase do 

Programa Netuno:

Intensificar a capacitação de Militares/SC e validadores nas IAM;

Manter todas as atuais medidas de controle por meio das IAM, bem como 

manter normas, ferramentas e premiações;

Utilizar o EAD e os cursos in company pelo CIANB;

Estabelecer Grupos de Trabalho para a atualização/elaboração e padronização 

dos documentos previstos no Programa Netuno, envolvendo as OM de  

mesmo tipo; e

Estabelecer o Plano de Visitas Técnicas da DAdM com a finalidade de 

capacitar, assessorar e verificar práticas de gestão das OM.
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O Programa Netuno é composto por uma série de estratégias que 
têm contribuído, efetivamente, para elevar o patamar da instituição. 
Essas medidas produzem resultados concretos – dentre eles, a 
melhoria da qualidade de vida do pessoal e da qualidade do serviço, 
além da otimização de recursos. 

Cerimônia de Premiação do Programa Netuno, com a presença do Comandante 
da Marinha, Alte Esq Ilques Barbosa Junior, 2019. Acervo: Marinha do Brasil
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Gestão na 
Marinha do Brasil:  
em busca do  
aprimoramento

A partir de duas frentes de atuação, conduzidas pela Intendência, 

constata-se o comprometimento da MB em controlar o funciona-

mento dos seus processos internos, mas também não deixando 

de executar a parte educativa referente ao seu pessoal, com o es-

forço de impedir que as discrepâncias sejam cometidas, estimu-

lando as boas práticas e dando-lhes visibilidade. Nesse sentido, o 

CCIMAR atua na análise retrospectiva e na prevenção, apontando 

possíveis falhas a serem corrigidas, enquanto o Programa Netuno 

corresponde a um processo didático, que visa aprimorar a gestão 

na fonte, com foco em melhores resultados e no pleno aproveita-

mento do potencial da força de trabalho da Marinha. 

Hall do Ed. Almirante Gastão Motta.  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Para sempre 
ser lembrado: 
depoimento sobre 
o Vice-Almirante 
(IM) Adolf Magnus 
Moniz Ostwald
Por: Contra-Almirante (Refº IM) Antonio 
Manoel Vasques Gomes e Capitão 
de Mar e Guerra (RM1-IM) Roberto 
Carvalho da Silva
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4 Vice-Almirante (IM) Adolf Magnus Moniz Ostwald. Fonte: OS Comemorativa do 28º aniversário da DAdM, 1997.

“Desde 1980, convivi com o Capitão de Corveta (IM) Ostwald. A partir daquele momento, comecei um 

curso intensivo sobre o que era ser um profissional voltado para a instituição Marinha do Brasil. Sabia, 

como poucos, conviver com situações difíceis e sair delas com criatividade e bom humor. 

Não tinha a pretensão de dar conselhos, mas os disparava com sabedoria. E fazia bem ouvi-lo. Em con-

trapartida, ouvia-nos com humildade e isto fazia com que adotasse algumas de nossas sugestões. As 

relações eram afáveis entre amigos-subordinados, com respeito e admiração. Estava sempre pronto a 

ajudar e com um sorriso inconfundível.

Foi dessa forma que conduziu as auditorias realizadas pelo Serviço de Auditoria da Marinha (SAMA). 

Divulgava bons procedimentos e educava.

O lado humano extrapolou os limites navais e chegou ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN). À frente do SAMA, identificou a necessidade de aprimorar os relacionamen-

tos pessoais e profissionais com esses órgãos. Neste sentido, divulgou procedimentos adotados pela 

Marinha e implementou intercâmbios entre os corpos técnicos dessas instituições, entre outras coisas. 

Nem aí o humor ficou de lado. Por vezes, jurou aos técnicos do TCU que não adotaria mais determinado 

procedimento, implementado em prol da Marinha. Era inigualável. 

Nas duas direções – SAMA e DAdM – buscou a constante melhoria administrativa para fazer frente à 

transformação imposta pela implantação da informática na Administração Naval. Quando tesoureiro do 

Fundo Naval, fazia a contabilidade baseado em uma máquina de mecanografia, mas sabia ser fundamen-

tal ter ousadia e ambição para sobreviver em cenários mutantes, centrados no domínio da informação. 

Como disse em julho de 1999, no aniversário de 30 anos da DAdM: ‘é primordial reciclar mentes’.

Era carinhosamente chamado de ‘Alemão’ pelos amigos mais próximos e pela família. No momento da 

passagem para a Reserva, o Almirante Ostwald foi homenageado pelo Comandante do 1º Distrito Naval 

com um desfile protagonizado pelos Navios Distritais. Deus o levou no dia 2 de março, véspera do Dia da 

Intendência. Sônia, sua esposa, tomada pela emoção e humor do qual ele tanto se valia, disse: ‘O Alemão 

foi sepultado no Dia dos Intendentes para sempre ser lembrado’. E assim será.”

“A busca frenética pelo estado da arte é angustiante.”4
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Lançamento do submarino 
Riachuelo - Itaguaí, RJ.  
Acervo: Marinha do Brasil
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A Intendência tem desempenhado um papel de relevância 

nos projetos e programas estratégicos da Marinha do 

Brasil, desde a fase de concepção, integrando as equipes 

de negociação; participando ativamente da elaboração 

dos contratos; buscando soluções, por vezes inovadoras, 

na obtenção dos recursos orçamentários e financeiros; e 

atuando na gestão nas diversas vertentes dos contratos.

Este capítulo apresenta a atuação dos Oficiais Intenden-

tes no Programa de Desenvolvimento de Submarinos 

(PROSUB) e no Programa de Obtenção de Navios Classe 

“Tamandaré” (NCT), ambos em andamento e de extrema 

importância para o futuro de nossa Força Naval.
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PROGRAMA DE  
DESENVOLVIMENTO DE  
SUBMARINOS (PROSUB)

O PROSUB destaca-se como um dos principais empreendimentos estratégicos da Marinha do Brasil.  

O Programa tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais “Scorpène”, a construção de 

um Estaleiro e Base Naval e a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro, fortalecendo 

setores da indústria nacional de importância estratégica para o desenvolvimento econômico do país. 

Em 2007, após a visita do Presidente da República ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), este passou a 

ser entendido como chave para a defesa nacional, e a Administração Federal demonstrou a possibilidade de 

aportar recursos com maior regularidade e em montante suficiente à continuidade daquele Programa. 

No ano seguinte, a Estratégia Nacional de Defesa estabeleceu que o Brasil tivesse “força naval de enver-

gadura”, incluindo submarinos com propulsão nuclear. A Marinha, então, recebeu o desafio de estruturar o 

PROSUB. Tendo em vista que a MB havia perdido sua expertise em negociações e operações de créditos 

internacionais, a alta administração naval precisou se estruturar para atuar na empreitada. 

A partir de então, teve início a busca por um parceiro que fosse capaz de transferir a tecnologia demandada 

para o projeto e para a construção do submarino, o qual receberá o reator, em desenvolvimento pelo corpo 

técnico da MB nas instalações do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo (CTMSP). A França foi 

selecionada como parceiro ideal, por construir submarinos convencionais e nucleares e por estar disposta a 

transmitir o conhecimento necessário ao alcance dos objetivos da Marinha e do Brasil.
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Naquele mesmo ano, foram iniciadas as articulações junto às demais esferas do governo, em um processo 

de convencimento sobre a importância do Programa frente às outras demandas, com a consciência de que 

o preço da liberdade é a eterna vigilância. O contrato comercial tinha, como uma das condições, o financia-

mento externo, o que levou a Intendência, por meio da COrM, a ter uma atuação primordial na seleção do 

consórcio de bancos vencedor. 

A Intendência participou de todo o processo de concepção, negociação e assinatura, que durou apenas nove 

meses. A coordenação dos trabalhos executivos relacionados à obtenção em questão ficou sob a responsa-

bilidade da Diretoria-Geral do Material da Marinha, com participação da SGM no trato e no equacionamento 

dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais. Dadas a complexidade e a magnitude do empreen-

dimento, a DAdM também prestou assessoria jurídica no processo de discussão do contrato “global”, ao qual 

vinculavam-se os demais contratos, com objetos específicos, para a concretização do PROSUB, sendo emiti-

das Notas Técnicas sobre regularidade dos contratos e seus termos aditivos. O contrato para o financiamento 

do Programa foi o maior contrato já assinado no Brasil, com um valor de 4,32 bilhões €. 

A DAdM e a COrM foram responsáveis pela gênese contratual e pela avaliação das propostas apresentadas 

por consórcios de bancos internacionais. Também participaram das negociações dos contratos junto a repre-

sentantes da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Consórcio de 

bancos franceses que venceram a disputa. Graças a essa atuação primordial, também foram responsáveis 

pela especificação do modelo de negócio que garantisse o aporte anual dos recursos necessários aos inves-

timentos, bem como pelo acompanhamento e controle de todo o Programa. A Intendência fez o seu trabalho, 

viabilizando o financiamento dos contratos e possibilitando, assim, a execução do Programa. 

A estrutura contratual dessa parceria entre o Brasil e a França foi inovadora e complexa, baseada em uma 

curva de aprendizagem que possibilitou desde o projeto e a construção de quatro submarinos convencionais 

até o projeto e a construção de um submarino de propulsão nuclear em território brasileiro. Também foram 

garantidas as estruturas necessárias à futura manutenção desses meios navais e ao fornecimento do arma-

mento a ser empregado pelos submarinos. 
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Aproveitar as  
oportunidades e um 
pouco de sorte  
são fundamentais

Conforme mencionado anteriormente, a visita do Presidente da República ao PNM, em 2007, pode ser consi-

derada um ponto de inflexão para o Programa Nuclear, assim como o ponto de partida de iniciativas e ações 

com o propósito de viabilizar o PROSUB. Contudo, uma série de coincidências, a seguir apresentadas, viven-

ciadas por algumas poucas pessoas, se mostraram essenciais ao efetivo avanço do Programa.

Em 2008, já com o contrato em fase de delineamento, surgiram rumores de uma visita do Presidente da 

França ao Brasil, criando um fato marcante e desejado, que seria aproveitado para a assinatura dos acordos 

necessários e do contrato comercial principal. Sendo assim, em 23 de dezembro daquele ano, com a visita 

do mandatário francês ao Brasil, foram assinados três documentos de alto nível, um deles pelos Presidentes 

do Brasil e da França, e o contrato principal do PROSUB, tornando o Programa uma realidade. Faltavam, con-

tudo, ajustar outros detalhes, como, por exemplo, o contrato de financiamento internacional e os contratos 

subordinados.

Decorridos alguns meses de intensas tratativas no Brasil, seguiu para a França uma delegação formada por 

Oficiais da MB, Procuradores da Fazenda Nacional e Servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, para ne-

gociar os termos do contrato de financiamento. De fato, havia algumas dissonâncias a serem ajustadas junto 

ao Consórcio de bancos internacional que financiaria, posteriormente, o PROSUB.

Na chegada à França, na sequência das inúmeras reuniões realizadas no Brasil, foi agendado um encontro 

prévio entre os membros da comitiva, na Embaixada do Brasil, em Paris. Surgiu, nesse momento, mais uma 

feliz coincidência: a presença do Ministro da Defesa do Brasil na época, na França, para tratar de outros  

assuntos protocolares, diversos do PROSUB. 
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Dessa feita, aproveitando o objetivo da comitiva que ali estava para negociar o contrato de financiamento do 

Projeto HX-BR, juntamente com Oficiais da Força Aérea Brasileira, foi realizada uma reunião com todos os 

membros da equipe, na qual o Ministro da Defesa transmitiu as diretrizes a serem seguidas ao longo das ne-

gociações, que muito auxiliaram na unicidade das ações de todos os membros, contribuindo para o sucesso 

da missão.

As negociações transcorreram, ao longo de duas semanas, na sede de um dos bancos do consórcio, onde 

era difícil utilizar telefone celular (provavelmente havia bloqueio de sinal), o que dificultou a comunicação.  

O almoço ocorria na própria mesa de trabalho, num regime de 10 horas diárias de trabalho ou mais, levando a 

equipe de negociação brasileira ao limite da exaustão, uma vez que, ao sair dali, havia a necessidade de reali-

zar reuniões internas para ajustes de pontos a serem debatidos no dia seguinte, inclusive com os escritórios 

de apoio no Brasil, considerando a diferença de fuso horário.

Outro fato inusitado foi percebido durante as negociações: a presença constante de um funcionário do banco 

que nada falava durante as reuniões, mas, em contrapartida, fazia inúmeras anotações, sempre atento às re-

ações da equipe brasileira. Soube-se, posteriormente, tratar-se de um profissional habilitado para traçar perfis, 

que certamente comporiam bancos de dados para futuras negociações, demonstrando o profissionalismo 

com que as negociações estavam sendo tratadas por ambos os lados.

Ao final das duas semanas de intenso contato, a equipe brasileira retornou ao Brasil com um ponto em aberto: 

a taxa de juros do contrato não tinha sido equacionada nos termos pretendidos pelo Brasil, colocando em 

risco o fechamento desse contrato, uma vez que era exigência da parte francesa o recebimento dos valores 

devidos por meio de um contato de financiamento. 

Surgiu, então, mais um fato que mudaria o rumo do PROSUB. O então Ministro da Fazenda do Brasil realizou 

um telefonema para a Ministra da Economia da França. A partir disso, chegou-se a um acordo em torno da 

taxa de juros, propiciando a sequência dos ajustes que levariam à assinatura, em dezembro de 2009, do con-

trato de financiamento do PROSUB.
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Para concretizar a assinatura do financiamento, pelo lado brasileiro, era necessário, ainda, obter algumas 

autorizações, como, por exemplo, do Senado Federal. Essa autorização foi obtida nos primeiros dias de  

setembro de 2009, às vésperas da visita do Presidente da França ao Brasil para as comemorações do Dia da 

Independência do Brasil, numa tentativa daquele país de lograr êxito, na concorrência internacional, na venda 

de aviões do tipo caça para a Força Aérea Brasileira.

Além de auxiliar na obtenção da Resolução do Senado Federal que autoriza a União a contratar operação 

de crédito externo, cujos recursos se destinariam ao PROSUB, a visita do mandatário francês também foi 

um marco extraordinário, aproveitado para a assinatura dos contratos comerciais subordinados ao contrato 

principal do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, assinado em 23 de dezembro do ano anterior, 

auxiliando a MB e o Brasil no alcance de seus objetivos.

Como pôde ser observado, além de planejamento, um projeto de sucesso também necessita de uma parcela 

de sorte e de aproveitamento das situações favoráveis ocorridas ao longo do seu desenvolvimento, bem 

como é circundado por fatos pitorescos que marcam, para sempre, a sua história.
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Demais 
contribuições  
da Intendência  
ao PROSUB

Uma vez decidido pelo Almirantado que o Estaleiro e a Base Naval seriam estabelecidos na Ilha da Madeira, 

no Município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, coube à DAdM analisar a situação imobiliária dos terrenos de inte-

resse da Marinha e atuar junto à Companhia Docas do Rio de Janeiro, proprietária da maior parte dos tombos 

selecionados, visando à regularização da posse e propriedade destes. Inicialmente, foi assinado um Termo de 

Cessão de Uso por parte da Cia. DOCAS a favor da MB.

O Setor de Abastecimento atua junto à Alfândega, visando à liberação do material importado, utilizando o Sis-

tema de Comércio Exterior (SISCOMEX) na execução das tarefas inerentes ao tráfego de cargas. O CCIMAR 

tem atuado, desde o primeiro momento do PROSUB, junto ao TCU e junto às OM envolvidas com o Programa, 

visando equacionar as exigências legais necessárias para a contratação e a execução físico-financeira dos 

diversos contratos. A Marinha tomou a sábia decisão de chamar o TCU para acompanhar o Programa desde 

seu início, o que, se, por um lado, tem exigido uma série de providências em termos de controle e governança, 

tem, por outro lado, resguardado a Instituição, possibilitando maior segurança aos gestores. 

Para a condução do Programa, a Marinha ativou a Coordenação para Gestão do Programa de Submarinos 

(COGESN) e, inicialmente, designou um Contra-Almirante (IM) para estruturar a gestão orçamentária, finan-

ceira e patrimonial do programa, em coordenação com a COrM:

“Como pudemos perceber, muitos Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha, dos Quadros Técnico 

e Auxiliar e de Servidores Civis, tiveram expressiva participação no planejamento, implantação e 

execução desse ousado e exitoso Programa conduzido pela Marinha do Brasil”.1 

1  ALVAREZ, I. “Atuação da Intendência da Marinha no Programa de Submarinos (PROSUB)”, 2019.
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PROJETO DE  
OBTENÇÃO DOS NAVIOS  
CLASSE “TAMANDARÉ” (NCT)
Diante da urgente necessidade de renovação dos navios da Esquadra, a Alta Administração Naval decidiu, 

em 2016, dar prosseguimento ao Projeto dos NCT, que prevê a construção de navios dotados de sistemas de 

armas e sensores que os habilitam às operações típicas dos navios de escolta. O projeto prevê um parceiro 

tecnológico estrangeiro, associado a um estaleiro nacional, com potencial de contribuir para a formação de 

uma capacidade autônoma de defesa, pela produção doméstica e pelo desenvolvimento nacional de uma 

cadeia logística de reparos e suprimentos independentes. 

Naquela ocasião, os cenários financeiro e orçamentário da Força Naval eram, a princípio, totalmente 

desfavoráveis ao início de um projeto de tal envergadura. Associado às limitações de ordem orçamentária e 

financeira, o Governo Federal instituiu um Novo Regime Fiscal (NRF),2 impondo novas limitações aos gastos 

públicos. Contudo, paradoxalmente, justamente no âmbito desse novo mecanismo de controle de despesas 

vislumbrou-se a oportunidade de materialização do projeto dos novos meios. A emenda constitucional previa 

que a capitalização de empresas estatais não dependentes, por meio de Participação da União no Capital, não 

impactava a base de cálculo do teto de gastos da União. Tal excepcionalidade permitia que recursos oriundos 

do Orçamento Fiscal fossem transferidos ao Orçamento de Investimentos da estatal não dependente vinculada 

à Marinha do Brasil, a Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), permitindo seu aumento de capital.

Mas havia também a necessidade de se equacionar a questão financeira, ou seja, definir qual fonte de recur-

sos viabilizaria financeiramente a capitalização. Foi então que se obteve a confirmação de que os recursos 

registrados no Banco Central, na conta de Royalties do petróleo vinculados à Marinha do Brasil, em um mon-

tante considerável, estavam disponíveis e não se tratava de mero registro contábil. Eles não vinham sendo 

utilizados por falta de espaço orçamentário. 

2  Novo Regime Fiscal (NRF), que entrara em vigor por imposição da Emenda Constitucional n° 95/2016.
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O somatório de todos esses 
ingredientes permitiu a 
formulação de um modelo de 
negócio financeiro inovador, 
envolvendo uma parceria 
entre a MB e a EMGEPRON,  
no intuito de viabilizar a 
construção dos NCT.

Definido o modelo, para avançar com o projeto, a MB precisaria obter o apoio de vários segmentos: do Ministro 

da Defesa ao Presidente da República, passando pelas áreas econômica e tributária do Governo Federal, pelo 

Relator do Orçamento e Assessorias do Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), dentre 

outros. Foram mais de 18 apresentações para Ministros, Secretários de Governo, Secretários do TCU, conduzi-

das pela COrM, muitas delas com as presenças do Comandante da Marinha e do Secretário-Geral da Marinha. 

Simultaneamente, o Setor do Material da Marinha inicialmente abriu uma chamada para identificar a existência 

de interesse de empresas internacionais em participarem da empreitada; mais tarde, com o equacionamento 

das questões orçamentária e financeira, e com o aval do Governo, foi disparado o processo internacional de 

chamamento para obtenção de propostas de consórcios também compostos por empresas estrangeiras.

Em abril de 2019, foi apresentado, durante a Latin America Aerospace and Defence (LAAD), o vencedor do 

projeto: o Consórcio Águas Azuis, formado pela Thyssenkrüpp Marine Systems, Embraer Defesa & Segurança 

e Atech, subsidiária do Grupo Embraer.

Releva comentar a importância do papel desempenhado pelos Oficiais Intendentes nesse processo, tanto 

aqueles que trabalharam diretamente na formulação do modelo de negócio e operacionalização de transferên-

cias financeiras como aqueles que estão atuando na negociação do contrato de construção, nas cláusulas de 

catalogação, de gestão de ciclo de vida e nas projeções financeiras. 
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EMPRESAS 
ESTATAIS E 
AUTARQUIAS
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A Marinha do Brasil apresenta, 
em sua estrutura organizacional, 
uma empresa estatal não 
dependente, a Empresa Gerencial 
de Projetos Navais (EMGEPRON), 
uma empresa estatal dependente, 
Amazônia Azul Tecnologias 
de Defesa S.A. (AMAZUL), e uma 
autarquia federal, Caixa de 
ConstruçÕES de Casas para o 
Pessoal da Marinha (CCCPM).

O CIM está presente nessas 
organizações conduzindo tarefas 
relevantes, exercendo cargos 
em todos os níveis, inclusive de 
direção, e contribuindo para a 
solução de várias demandas  
da MB e do país. 
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Empresa Gerencial de Projetos Navais 
(EMGEPRON). Créditos: Felipe Fittipaldi
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A EMGEPRON é uma empresa pública de personalidade jurídica privada, independente, vinculada ao Ministério 

da Defesa por intermédio do Comando da Marinha, e tem 37 anos de atuação. Sua missão é promover a 

Indústria Militar Naval Brasileira, gerenciar e apoiar os programas aprovados pelo Comando da Marinha e 

promover e executar atividades vinculadas à obtenção e manutenção de material militar naval. Sua diretoria 

executiva, composta legalmente pelo diretor-presidente e pelos diretores técnico-comercial e administrativo-

financeiro, é indicada por escolha do Comandante da Marinha, e atualmente tem, pela primeira vez, três 

Almirantes oriundos do CIM: um da ativa e dois da reserva do serviço ativo.

A empresa passa por um significativo processo de transformação, em consequência de oportunidades e 

desafios impostos pelo seu ambiente de negócios, com a necessidade de rever sua estratégia empresarial 

e adequar a cultura organizacional vigente. Nesse contexto, a EMGEPRON delineou três eixos estratégicos 

de desenvolvimento de negócios, sendo eles o Gerenciamento dos Programas Estratégicos da Marinha, a 

Economia do Mar e a Plataforma de Exportação da Base Industrial de Defesa.

No que tange ao Gerenciamento dos Programas Estratégicos da Marinha, o modelo gerencial refere-se ao 

diferencial buscado pela empresa na expertise de estruturação e gerenciamento de projetos complexos, por 

meio da técnica da Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas (GCVS), metodologia que une a Engenharia de Sistemas 

ao Gerenciamento de Projetos. A GCVS pauta-se pelos princípios da Eficiência, Efetividade, Economicidade 

e Transparência da gestão, buscando assegurar que os requisitos estabelecidos para o sistema objeto da 

obtenção – de naturezas operativa, industrial, logística, tecnológica, de engenharia e de interoperabilidade – 

serão assegurados ao longo do ciclo de vida do meio na menor razão entre custos e efetividade. 

EMPRESA GERENCIAL 
DE PROJETOS NAVAIS 
– EMGEPRON
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Para atingir o objetivo da Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas, 
os seguintes propósitos são perseguidos: mitigar riscos, 
reduzir tempos de aquisição, identificar, quantificar e 
controlar os custos envolvidos, e garantir que os processos 
usados ao longo dos programas/projetos de obtenção 
de sistemas de defesa sejam consistentes, harmonizados 
e que haja compartilhamento de recursos, informações e 
tecnologias de maneira efetiva e sustentável.

Hall da EMGEPRON. Créditos: Felipe Fittipaldi

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   209 17/02/2020   14:44



210

Nesse sentido, a EMGEPRON inaugura a aplicação do autofinanciamento por meio de capitalização, um 

elemento-chave no processo de obtenção de meios navais, viabilizando, de forma autossustentada, a 

continuidade dos programas estratégicos da Marinha, notadamente os destinados à “Construção do Núcleo 

do Poder Naval” e “Obtenção da Capacidade Operacional Plena”, que já se tornaram realidade sob a forma dos 

projetos dos NCT e do Navio de Apoio Antártico (NApAnt).

Em relação ao eixo estratégico denominado Economia do Mar, a EMGEPRON tem interesse direto no tema, 

pois trata-se do ambiente de negócios onde atua, principalmente porque essa Economia se funde à necessi-

dade de desenvolvimento do Poder Marítimo, de total interesse da MB.

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”, que engloba uma vasta gama de serviços 

relacionados aos segmentos de negócios marítimos, abrindo oportunidades para o crescimento organizado 

de “Clusters”, ou Arranjos Produtivos Locais (APL), que visam favorecer o ambiente econômico para o país, 

no qual a construção e a reparação naval, tanto no segmento mercante como no de defesa, representam 

importantes atividades industriais sob o conceito de indústrias-chave.

A atual concepção de modelo para o desenvolvimento do setor marítimo busca ressaltar as parcerias, com 

ênfase na capacidade de auto-organização do capital privado, cabendo ao Governo Federal colaborar nessa 

mobilização e apoiar esses esforços com políticas e investimentos públicos que maximizem os impactos 

sobre o próprio setor marítimo e sobre os demais setores que compõem a estrutura produtiva do país, 

adaptando-se ao novo marco regulatório para a indústria de defesa e os investimentos previstos no Plano 

de Articulação e Equipamentos de Defesa (PAED). Como exemplos práticos das ações empreendidas pelo 

Governo Federal, dentro desse modelo de negócio, podemos citar a obtenção dos NCT e do NApAnt.
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Dentro do eixo estratégico da Plataforma de Exportações, a EMGEPRON atua na busca de mercados externos 

para os bens e serviços que compõem seu portfólio. A sustentabilidade de uma base industrial especializada 

e peculiar como a de defesa exige olhar além das próprias fronteiras. É preciso criar escala e inovação, e isso 

não pode ser assegurado apenas com as demandas internas. 

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. Também existem canais comerciais estabelecidos e a rede de Adidos Militares, que podem atuar como 

potenciais agentes de negócios. Nesse contexto, a aproximação com a Secretaria de Produtos de Defesa 

(SEPROD), do Ministério da Defesa (MD), por meio dos Departamentos de Promoção Comercial e Economia 

de Defesa, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) e da Associação 

Brasileira da Indústria de Material de Defesa (ABIMDE) são fundamentais para o crescimento 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 inovação, e isso não pode ser assegurado 
apenas com as demandas internas. 
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A EMGEPRON também pode atuar como uma “empresa trading”, ou seja, muitos países, quando importam 

material de defesa, exigem que o governo do país exportador indique um interveniente técnico para 

acompanhamento de contratos e verificação do cumprimento de prazos, metas e padrões de qualidade 

estabelecidos. Assim, a EMGEPRON, por meio da Marinha do Brasil, foi autorizada pelo Ministério de Defesa 

a atuar como Interveniente Técnico em exportações de Empresas de Defesa e Empresas Estratégicas de 

Defesa, contribuindo para o aumento da exportação de produtos e serviços da Base Industrial de Defesa (BID). 

Dentre as possibilidades de exportação da empresa, a categoria de munição recebe especial atenção, não só 

porque já tem um mercado externo, mas também pela articulação de uma parceria internacional, por meio de 

uma Sociedade de Propósito Específico, destinada à exploração do potencial da Fábrica Almirante Jurandyr 

da Costa Müller de Campos (FAJCMC). 

Sob o olhar do mercado interno, a EMGEPRON vem buscando parcerias estratégicas e operacionais, como 

também complementaridades produtivas com a Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), outro ativo da 

administração indireta de que dispõe o país, indo ao encontro do estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa, 

no que tange ao desenvolvimento da BID, principalmente num setor tão crítico como o da autossuficiência em 

munições de grosso calibre para uso terrestre e naval. 

Como visão de negócios, a empresa vem buscando novas oportunidades de exportações e inserção nas 

cadeias de valor globais, principalmente atenta à demanda de meios navais do interesse de outros países.
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A EMGEPRON tem norteado suas ações 
para a busca de abertura de novas 
oportunidades de negócios, não 
apenas concentradas na MB, mas 
procurando criar valor junto ao 
ambiente externo, o que exige dela a 
quebra de paradigmas, capacitações 
técnico-gerenciais específicas e 
transformações, tanto de sua cultura 
organizacional como da forma 
de pensar e agir de todos os seus 
colaboradores.
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AMAZÔNIA AZUL 
TECNOLOGIAS DE 
DEFESA S.A. – AMAZUL

A AMAZUL é a primeira empresa pública 
ligada à Marinha do Brasil, organizada 
sob forma de sociedade anônima, com 
personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, com o capital 
pertencente integralmente à União. 

A AMAZUL foi criada para atender ao Programa Nuclear da Marinha a partir da EMGEPRON. Sua criação, 

em 2012, ocorreu após a divisão parcial da EMGEPRON, na qual seus servidores se vincularam ao Programa 

Nuclear da Marinha, sendo, posteriormente, transferidos para a empresa, e sua efetivação se deu no ano 

seguinte, quando suas atividades práticas tiveram início. 

Sua missão “é desenvolver e aplicar tecnologias e gerenciar projetos e processos necessários ao Programa 

Nuclear Brasileiro (PNB), ao PNM e ao PROSUB, para contribuir com a independência tecnológica do País”1 e 

está vinculada ao MD, por intermédio do Comando da Marinha. 

 

1 Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/amazul/empresa/missao-visao-e-valores>.
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“Uma das vantagens competitivas da AMAZUL é sua 

flexibilidade. Para executar projetos na área nuclear 

e de desenvolvimento de submarinos, a empresa 

pode estabelecer escritórios, dependências e filiais 

em outras unidades da federação e no exterior, 

participar minoritariamente de empresas privadas e 

empreendimentos para a consecução de seu objeto 

social, ser contratada pela administração pública 

com a dispensa de licitação e contratar pessoal por 

tempo determinado.” 2 

 

Durante o período entre a criação e a ativação, a 

AMAZUL não possuía ainda personalidade jurídica, 

o que demandou que o núcleo de ativação, formado 

por seis Oficiais da ativa e da reserva e um advogado, 

fossem instalados provisoriamente em duas salas 

cedidas pelo Centro Tecnológico da Marinha, em São 

Paulo (CTMSP), cuja sede está situada em área cedi-

da pela Universidade do Estado de São Paulo (USP), 

enquanto sua situação jurídica estava em tramitação. 

Como uma empresa de personalidade jurídica de 

natureza privada, a AMAZUL precisou atender a 

várias exigências legais para se constituir, das quais 

muitas não se aplicam a uma OM, o que demandou 

bastante aprendizado da sua primeira equipe, com 

diversas idas e vindas a órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais.

O Contra-Almirante (RM1-IM) 
Agostinho Santos do Couto lembra 
que, sem a presença dos Militares 
da MB destacados, seria muito 
morosa a implantação da empresa, 
uma vez que grande parte dos civis 
contratados não tinha experiência 
na administração pública e na 
operação do SIAFI, por exemplo. 

“Ainda em 2012, o Núcleo de 
Ativação elaborou a Proposta 
Orçamentária da AMAZUL para 2013, 
embora a AMAZUL não existisse 
formalmente. No entanto, no 
início de 2013, apesar de já haver 
recursos orçamentários alocados 
na Lei Orçamentária Anual para a 
AMAZUL, não era possível utilizá-
los, por não existir formalmente”.

Contra-Almirante (RM1-IM)  
Agostinho Santos do Couto

2 Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/amazul/empresa/
sobre-a-amazul>.
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Após a ativação, a AMAZUL passou a fun-

cionar em uma sede provisória, cedida pelo 

Comando do 8º Distrito Naval, ocupando 

parcialmente as dependências do Centro 

Cultural da Marinha, em São Paulo. Nesse  

local, passaram a atuar cerca de 50 pessoas, 

incluindo Militares da ativa destacados pela 

Marinha, Militares da reserva e civis contra-

tados por prazo determinado, apenas para a 

implantação da empresa. 

Como a USP não permite que empresas fun-

cionem na Cidade Universitária, a sede da 

AMAZUL não poderia ficar sediada naquele 

campus, o que seria ideal em face da proxi-

midade do CTMSP. 

Em abril de 2015, a AMAZUL foi transferida  

para a sua atual sede, que foi adquirida com 

recursos orçamentários em dezembro de 

2013 e está localizada em São Paulo, no  

bairro do Butantã, bem próximo ao CTMSP.

Sede da AMAZUL  
em 2019.
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No início da operação da empresa, foi utilizado, em  

caráter provisório, o Sistema de Material da Marinha 

do Brasil (SISMAT) até que dispusessem de um sis-

tema próprio para controle patrimonial. Essa foi uma 

situação inédita na MB. Outra novidade foi a dualidade 

legal da empresa, já que, além de estar obrigada ao 

uso do SIAFI e da Contabilidade da União,3  também 

está sujeita à Lei nº 6.404/76. Os demonstrativos  

contábeis das duas leis não são obrigatoriamente 

iguais, o que demanda um maior esforço de concilia-

ção, exigida pelo TCU para a prestação de contas anual.

 

A AMAZUL está sob a inspeção do CONSAD e de seu 

Auditor Interno, do CONFIS, do CCIMAR, da Secretaria 

de Controle Interno do Ministério da Defesa (CISETMD), 

da Controladoria-Geral da União (CGU), da Secretaria 

de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

(SEST), da PGFN, da Advocacia-Geral da União 

(AGU), dos auditores independentes e do TCU. Uma 

significativa parcela dos esforços administrativos é 

despendida para atender às exigências do controle 

interno e externo, contribuindo, ademais, para garantir 

a accountability. A transparência precisa ser total.

3 Lei nº 4.320/64 e legislação correlata.

“Com pouco mais de cinco anos 
de existência, a AMAZUL vem 
ampliando cada vez mais sua 
participação no Programa 
Nuclear da Marinha (PNM), PNB 
e PROSUB, acompanhando a 
evolução dos projetos. Em 2018, 
cerca de 80% dos empregados 
da empresa foram alocados 

nesses programas.”

Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. 
(AMAZUL) – Revista da Intendência  
em Pauta, 2019.
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“Com o crescimento da atuação da AMAZUL e as 
características específicas de uma empresa, fez-se 
cada vez mais necessária a presença de oficiais e 
praças, da ativa e da reserva do Corpo de Intendentes 
da Marinha, com capacitação específica em finanças, 
contabilidade, controle interno e logística, 
melhorando a gestão e aperfeiçoando os processos. 
Atualmente, dentro da sua estrutura organizacional, a 
Diretoria de Administração e Finanças (DAF) é ocupada 
por um Almirante Intendente da ativa, bem como 
oficiais e praças em diversos setores dessa diretoria.

A atuação dos Oficiais e praças do CIM contribuíram, 
destacadamente, para que a AMAZUL obtivesse a 
classificação no primeiro nível do Indicador de 
Governança IG-SEST/Secretaria de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais, ao lado de 
empresas consagradas”.4

4  AMAZUL, em: Revista Intendência em Pauta, 2019.
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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE 
CASAS PARA O PESSOAL DA 
MARINHA (CCCPM)
A CCCPM é uma Autarquia Federal, dirigida por um Almirante Intendente, com mais de 82 anos de existência 

resistiu às sucessivas reformas econômicas e mudanças políticas pelas quais o Brasil passou nesse período, 

sem contar com as alterações normativas que os governos se viram obrigados a editar diante de problemas 

socioeconômicos que mexeram com o principal sonho da família brasileira: a casa própria. 

O surgimento da CCCPM ocorreu num momento em que o Rio de Janeiro, então capital da república, 

enfrentava uma crise sem precedentes no setor de habitação popular, provocada, desde o século anterior, 

pelas reformas urbanas levadas a cabo pelos governos municipais, que demoliram milhares de moradias 

insalubres e impróprias, onde residia a maioria dos trabalhadores. Paradoxalmente, agravava esse quadro 

o fluxo de imigrantes de todo o Brasil, agrário e pré-industrial, em busca de ocupação nas grandes obras 

tocadas pelo setor público na cidade. A Marinha era, na época, uma grande empregadora de mão de obra 

em seu Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, então instalado no continente. Ao mesmo tempo, empregava 

milhares de trabalhadores temporários nas obras de construção do novo Arsenal de Marinha da Ilha das 

Cobras (AMIC), sem contar a tripulação dos navios e bases da Esquadra sediados na cidade.

Em 15 de janeiro de 1936, o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil sancionou a Lei nº 188, 

criando a Caixa de Construções de Casas para os Oficiais da Marinha de Guerra. Em seu texto, a referida lei 

estendia aos sargentos, oficiais honorários e operários dos Arsenais de Marinha os benefícios oferecidos 

pela Caixa de Construções para aquisição de “casas para a própria residência”. Determinava, ainda, que fun-

cionaria anexa ao Ministério da Marinha e que o Fundo Naval emprestaria anualmente a importância de dois 

mil contos de réis durante o prazo de cinco anos, que lhe seria restituída em quotas iguais no prazo máximo  

de 15 anos.
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Adquirir “casas para a própria residência” atendia às famílias dos Oficiais honorários e dos operários dos 

arsenais de Marinha, mas o caráter da Profissão Militar impedia, na prática, a construção de casas para 

aquisição dos oficiais e suboficiais da Marinha de Guerra no serviço ativo, restando a sua construção 

nos moldes das vilas militares, com seus ocupantes pagando aluguéis, haja vista que o militar pode ser 

movimentado ex officio, em qualquer época do ano, para qualquer região do país, indo residir, em alguns 

casos, em locais inóspitos e destituídos de infraestrutura de apoio à família.

Com a edição do Regulamento de 1955, por meio do Decreto nº 39.905, de 16 de setembro daquele ano, a 

CCCPM ficava autorizada a “promover a construção de casas e edifícios”. Para tal, os recursos necessários 

seriam assegurados “por conta do Fundo Nacional” (Tesouro). Os meios financeiros para a construção de 

grandes empreendimentos, contudo, eram escassos e incertos, o que só mudaria de cenário, a partir de 1964, 

com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), que ficaria encarregado de gerir os recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), inaugurando uma nova fase na economia nacional e consequen-

temente na Autarquia. Desde a sua criação, durante 28 anos, a CCCPM financiou aquisições de imóveis de 

acordo com as solicitações de seus beneficiários, operando com recursos emprestados pelo Fundo Naval, 

perfazendo o número de 1.760 financiamentos imobiliários. Vale registrar que a média anual de 62 financia-

mentos, predominantemente direcionada para oficiais e servidores civis assemelhados, foi muito restrita em 

relação aos objetivos da Autarquia, caracterizando-se como um programa seletivo, cujos imóveis ainda hoje 

são revendidos por preços bastantes elevados para o mercado atual. 

O retorno das prestações dos financiamentos concedidos 
deveria realimentar a continuidade do processo; contudo, a 
depreciação dessa arrecadação, ocasionada pela inflação, 
inviabilizava a realização de programas habitacionais.
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Com a criação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por meio da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

ao qual estava estritamente ligada a ideia da correção monetária dos contratos imobiliários, a CCCPM, mercê 

do inciso III do Art. 2º da referida Lei, que arrolou as Caixas Militares como instrumentos de intervenção do 

Governo Federal no setor habitacional e da sua consolidada tradição de quase 30 anos no ramo habitacional, 

foi uma das primeiras instituições de seu gênero a aderir ao novo sistema. 

De 1964 a 1976, a CCCPM firmou sucessivos convênios com o BNH, órgão central do SFH, que lhe assegu-

raram recursos financeiros para construir 19 empreendimentos habitacionais de pequeno porte na área do 

Grande Rio, que proporcionaram 1.235 moradias próprias, predominantemente destinadas a Praças e ser-

vidores civis assemelhados da Marinha. A construção desses empreendimentos passou a ser denominada  

Iº Plano Habitacional da Marinha (Iº PHM).

Com a mudança de governo em 15 de março de 1979, a CCCPM, com base em programa já existente no BNH, 

elaborou estudo acompanhado de projeto de Resolução desse mesmo Banco, no sentido de se equiparar aos 

institutos de previdência estaduais perante o SFH, os quais pertencem à categoria dos Agentes Especiais 

desse Sistema, visto que acumulam as atribuições de Agentes Promotores e Agentes Financeiros, com capa-

cidade para operar diretamente com o BNH. 

Durante 15 anos, ou seja, de 1964 a 1979, a média anual de financiamentos passou para 82, ainda abaixo das 

expectativas da Autarquia.

Ainda em 1979, deu-se partida ao que se convencionou chamar de IIº Plano Habitacional da Marinha  

(IIº PHM), que permitiu construir 21 conjuntos, em vários estados do território nacional, constituídos de 

10.704 unidades habitacionais, empregando recursos captados junto àquele banco. O IIº PHM produziu uma 

média anual de 1.354 unidades residenciais entre 1979 e 1986 – a melhor marca até então alcançada.

Em 1986, o BNH foi extinto, passando a gestão do FGTS para a Caixa Econômica Federal (CEF).

Nas décadas de 1980 e 1990, a política de desoneração das prestações adotada pelo Governo Federal, ao 

mesmo tempo em que criava boas condições para os mutuários, acabava, por via transversa, comprometendo 
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a saúde financeira dos Agentes Financeiros. A CCCPM foi afetada pela não realização da receita esperada, 

o que comprometeu a sua capacidade de pagar os compromissos assumidos com o extinto BNH. Somente 

em 2000, com a edição da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro, foi possível negociar as dívidas junto à CEF, na 

condição de sucessora dos direitos e obrigações do BNH, inclusive na gestão do FGTS. 

Ainda que equacionada a dívida com o FGTS, a CCCPM perdeu a sua capacidade de contrair novos empréstimos 

junto ao Fundo e passou a operar exclusivamente com recursos próprios, deixando de empreender e reduzindo 

significativamente a concessão de novos financiamentos imobiliários aos seus beneficiários, apenas por 

meio de cartas de crédito para aquisição de unidades residenciais já construídas. 

A partir de 2005, o TCU, ao analisar as Contas do Governo Federal, passou a recomendar a inclusão do orça-

mento da Autarquia na LOA, reduzindo a flexibilidade da execução orçamentária e financeira da CCCPM. 

No período de 2005 a 2010, receando-se pela continuidade das atividades da CCCPM, no cumprimento de 

sua missão, em face de prováveis restrições orçamentárias e da perda de flexibilidade na execução daquelas 

operações, foram propostas, como alternativas, a mudança da personalidade jurídica, de “Autarquia” para 

“Empresa Pública – não dependente”, e a criação de um Fundo de natureza privado. Contudo, ambas as pro-

postas não lograram êxito e, a partir de 2010 e 2011, respectivamente, foram incluídos na LOA o custeio e as 

operações imobiliárias da Autarquia.

Ainda que equacionada a dívida com o FGTS, a CCCPM 
perdeu a sua capacidade de contrair novos empréstimos 
junto ao Fundo e passou a operar exclusivamente com 
recursos próprios, deixando de empreender e reduzindo 
significativamente a concessão de novos financiamentos 
imobiliários aos seus beneficiários.
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Inicialmente foi criada apenas uma Ação Orçamentária (AO) para 

permitir a continuidade da concessão dos empréstimos e finan-

ciamentos imobiliários, no âmbito das “Operações Oficiais de 

Crédito – O2C”, para que essa não fosse submetida às restrições 

orçamentárias, tais como contingenciamentos e cortes. Faltava 

viabilizar, orçamentariamente, entre outras atividades, a aquisição 

de terrenos para futuros empreendimentos e a construção de uni-

dades habitacionais (UH). 

A AO destinada à aquisição de terrenos foi criada somente em 

2012, após intensas tratativas da COrM com a Secretaria de 

Orçamento Federal (SOF). Diferentemente da primeira AO, esta foi 

criada no âmbito da Unidade Orçamentária da CCCPM, mas, por 

tratar-se de “Operações Especiais”, também não está submetida 

aos cortes e contingenciamentos. 

Em 2017, para atender à especificidade dos empréstimos e finan-

ciamentos imobiliários, foi criada a AO destinada aos seguros 

habitacionais. Em 2018, após novas negociações com a SOF, a 

AO destinada à aquisição de terrenos foi reestruturada para per-

mitir, também, a construção de unidades habitacionais, sendo ini-

cialmente empregada para a elaboração de projetos executivos 

destinados à construção de empreendimentos imobiliários em 

parceria com instituições financeiras que custeiem as obras.

Decorridos oito anos da inclusão da Autarquia na LOA, cada vez 

mais se torna viável a continuidade das suas atividades, faltando 

ainda alguns ajustes que, certamente, virão com o tempo.

Atendimento na Caixa  
de Construções de  
Casas para o Pessoal  
da Marinha (CCCPM).  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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A retomada do crescimento na concessão de novos financiamentos iniciou por ocasião da Inspeção 

Administrativa Militar (IAM) realizada pela SGM em 2004, quando foi verificada a necessidade de revisão 

do escopo de atuação da CCCPM, tendo em vista que, no decorrer do tempo, a Autarquia havia perdido sua 

capacidade econômico-financeira, o que inviabilizaria o cumprimento de sua missão. 

Em face dessa situação, a SGM determinou a elaboração de um Plano de Negócios que 

abrangesse diversos aspectos, destacando-se:

I » Desenvolvimento de operações de financiamentos imobiliários que assegurassem a aquisi-

ção de moradia própria ao pessoal da MB com estabilidade, priorizando aqueles de níveis de 

renda mais baixos;

II » Prática de taxas de juros que preservassem o capital da Autarquia e de garantias que atenu-

assem os riscos envolvidos nas operações imobiliárias; 

III » Desenvolvimento de produto voltado para empréstimos imobiliários, com menor prazo de 

retorno do capital emprestado, para acelerar a capitalização da Autarquia;

IV » Prestação de assessoria imobiliária gratuita; e

V » Especialização da força de trabalho em diversas áreas de interesse da Autarquia. 

Implementado em 2005, o Plano foi revisado em 2009, com foco na criação de novos produtos, e em 2017, 

com foco no acompanhamento da rentabilidade das carteiras e do comportamento de receitas futuras. Após 

13 anos, são visíveis os resultados alcançados com a execução do Plano, cabendo destacar: o atendimento 

de toda a demanda por financiamentos imobiliários, por meio de cartas de crédito, e o incremento do número 

de financiamentos imobiliários concedidos, empregando recursos próprios, atingindo, nos últimos dois anos, 

a média 550, cerca de 40% da melhor média da Autarquia, observada na década de 1980, quando ainda eram 

empregados recursos do FGTS.
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Em 2019, a CCCPM apresenta vários 
empreendimentos de interesse da “Família 
Naval”, com perspectivas bem positivas 
para o futuro. 

Decorridos oito anos da inclusão da 
Autarquia na LOA, cada vez mais se torna 
viável a continuidade das suas atividades, 
faltando ainda alguns ajustes que, 
certamente, virão com o tempo.
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ATUAÇÃO NO 
MINISTÉRIO  
DA DEFESA
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A origem do Ministério da Defesa remonta a um período anterior ao seu surgimento, em 10 de junho de 1999, 

tendo como ponto de partida o Decreto nº 9.107, de 1º de abril de 1946, o qual visava à criação de um órgão 

de assessoramento ao Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas.

Criado a partir do mencionado Decreto, durante o governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra, o Estado-Maior 

das Forças Armadas (EMFA) tinha por objetivo preparar as decisões relativas à organização e ao emprego 

em conjunto das Forças Armadas e aos seus planos correspondentes. Além disso, colaborava no preparo da 

mobilização da Nação para a Guerra.

Nesse contexto, é possível observar a inserção, consolidada por dispositivo legal, de Oficiais do CIM na estru-

tura do EMFA. Isso ocorreu na então Subchefia de Economia e Finanças. Tais Subchefes deveriam ser Oficiais 

Generais Intendentes, de qualquer das Forças Singulares, do posto de Contra-Almirante ou equivalente, prefe-

rencialmente, com o curso da Escola Superior de Guerra. Os seguintes Almirantes Intendentes fizeram parte 

dessa história, na ordem cronológica em que são mencionados, conforme os postos ocupados na época: 

CAlte (IM) Henrique Leonel Martins Pereira; CAlte (IM) Antonio Moya Gomes; CAlte (IM) Waldemar da Cunha e 

Souza; CAlte (IM) Armando Fernandes de Carlos; CAlte (IM) Roberto Osorio de Oliveira; CAlte (IM) Ney Salvador 

Dias; CAlte (IM) Antonio Carlos Amendoeira; e CAlte (IM) Joel Rodrigues da Silva.

Nesse período do EMFA, também houve a criação do Centro de Catalogação das Forças Armadas (CECAFA), 

conduzida por um Oficial do CIM.  

 

Desde a criação do MD, e com a gradual desmobilização do EMFA, outros Oficiais do CIM, de diversas paten-

tes, vêm contribuindo com a história da Intendência da Marinha, naquela Pasta. 

Cabe relembrar que a vocação finalística do CIM se volta a diversas áreas, tais como: Orçamento, Finanças, 

Logística, Abastecimento, Controle Interno, Administração, Patrimônio Imobiliário e Contabilidade, sendo 

notória a percepção de que o vasto conhecimento intrínseco à atuação, em tão ampla gama de vertentes, 

possibilita que os Oficiais Intendentes, nos dias atuais, operem em diferentes setores do Ministério da Defesa.
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Assim, a Intendência da Marinha vem, gradativamente, ganhando espaço junto a importantes estruturas 

do MD, dentre as quais podemos citar: a Direção do Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa 

(CASLODE), no âmbito do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), cargo que foi exercido pelo 

VAlte (RM1-IM) Edesio Teixeira Lima Júnior e sucedido pelo VAlte (IM) Jayme Teixeira Pinto Filho; a Direção 

do Departamento de Financiamentos e Economia de Defesa (DEPFIN), exercida pelo então CAlte (IM) Luiz 

Carlos Faria Vieira; e a Chefia de Gabinete do Secretário-Geral do Ministério da Defesa e Assessoria Especial 

do Ministro de Estado da Defesa, ambas com a atuação do VAlte (IM) Marcelo Barreto Rodrigues, sendo a 

última a posição de assessoramento de mais alto escalão já prestada por um Almirante Intendente.

Dessa narrativa, fica perceptível que a confiança depositada naqueles que ostentam a Folha de Acanto se 

consolida cada vez mais, projetando a sua expressão em ampla área da Defesa.

  

Fachada do Ministério da Defesa. 
Créditos: Assessoria de Comunicação 
Social do Ministério da Defesa

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   231 17/02/2020   14:44



232

Os maiores e mais novos meios de superfície 
da Esquadra brasileira: Porta-Helicópteros 
Multipropósito (PHM) "Atlântico" (A-140) e Navio 
Doca Multipropósito (NDM) "Bahia" (G-40). 
Créditos: Alexandre Durão/Revista Força Aérea
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ATIVAÇÃO DO  
DEPARTAMENTO DE  
FINANCIAMENTOS E  
ECONOMIA DE DEFESA 
      

Em julho de 2016, o Contra-Almirante (IM) Vieira foi designado pelo então Comandante da Marinha, Almirante 

de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, para servir no MD com a missão de criar um núcleo dentro da 

SEPROD que concentrasse, neste elemento organizacional, as demandas da nossa Indústria de Defesa no 

tocante a investimentos e garantias para as operações de exportações de produtos de defesa, bem como que 

buscasse novas possibilidades de investimentos na Base Industrial de Defesa (BID).

Desde o início, o Alte Vieira percebeu que o trabalho seria árduo, uma vez que não tinha equipe e nem mesmo 

uma sala para montar o núcleo de implantação. Após conseguir as acomodações, iniciou a montagem da 

equipe, com militares das três forças e servidores civis de outros Ministérios, e estabeleceu o planejamento 

estratégico. Ele e sua equipe buscaram demonstrar aos demais Ministérios a importância da Indústria de De-

fesa como uma grande indutora do desenvolvimento econômico e social. A Política Nacional de Defesa (PND) 

cita que a Defesa é inseparável do desenvolvimento do país. 

O mercado de defesa, seja ele nacional ou internacional, possui algumas características que lhe são muito 

peculiares, dentre as quais destacam-se:

» Usualmente, os grandes compradores são governos nacionais, e não empresas privadas;

» As vendas, via de regra, dados seus altos valores, são suportadas por instrumentos de financiamento de 

longo prazo e, não raramente, apoiadas por agências oficiais de crédito à exportação do país de origem 

da empresa fornecedora. Nesse contexto, é mister observar, então, que os PRODE exportados pelo Brasil  
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esbarram em uma série de entraves que vão desde a falta de linhas de crédito disponibilizadas pelos agen-

tes financeiros públicos até problemas que envolvem a disponibilização de seguros e garantias.  

» O crédito externo, fornecido por bancos, fundos ou outros entes de financiamento, é importante para a 

alavancagem, principalmente, das exportações das empresas, motivo pelo qual a solução do problema de 

financiamento para esse setor da economia apresenta-se como essencial/estratégico; e 

» É muito importante que o Estado trabalhe para aproximar as empresas da BID das fontes de crédito, fomen-

tando o desenvolvimento de relações que visem ao financiamento do PRODE. 

O Setor de Defesa, em 2019, representa cerca de 3,7% do PIB brasileiro, com geração de mais de 350 mil 

empregos. Trata-se de um setor que detém um significativo potencial multiplicador para auxiliar o Brasil na 

retomada do crescimento econômico. 

Para enfrentar tantos desafios, o Núcleo de Financiamentos, Garantias, Concessões e Restruturação de Em-

presas de Interesse Estratégico do Ministério da Defesa (NUFIN), criado no final de 2016, foi transformado no 

Departamento de Financiamentos e Economia de Defesa (DEPFIN), em 2018. 

 

Esse departamento tem a função de “pensar fora da caixa” em busca de soluções inovadoras para o desen-

volvimento e a sustentabilidade da BID, atuando em, basicamente, três grandes frentes de apoio à BID e às 

Forças Armadas: busca de financiamentos e garantias às operações de pré e pós-embarque (exportações) 

de nossas indústrias de defesa, bem como implementação de estratégias de investimentos de defesa no 

Brasil; participação e coordenação das atividades e estratégias de comércio exterior, conforme definido pela 

Câmara de Comércio Exterior (CAMEX); e acompanhamento da economia de defesa, entendida como a área 

da economia que, a partir das estratégias definidas pelo Ministério da Defesa, analisa os dados correntes do 

setor de defesa, nacionais e estrangeiros, com vistas a aperfeiçoar as políticas de Estado voltadas para esse 

mesmo setor. 
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DO CENTRO DE 
CATALOGAÇÃO DAS 
FORÇAS ARMADAS 
(CECAFA) AO CENTRO 
DE APOIO A SISTEMAS 
LOGÍSTICOS DE DEFESA 
(CASLODE)

O EMFA assinou um compromisso com a OTAN, na área de catalogação, e precisava ativar um setor para 

conduzir o assunto. Nesse escopo, em 1998, foi criado o CECAFA, sendo designado como primeiro diretor o 

então CF (IM) Hélio Mourinho Garcia Junior, que viabilizou algo que parecia impossível, graças ao entusiasmo, 

à dedicação e a muita vontade da equipe que liderou, cabendo destacar o papel desempenhado pelo Coman-

dante Gomes Lima.

A implantação começou com uma equipe de dez militares – quatro Oficiais e seis Sargentos, com pouco 

conhecimento e sem experiência em catalogação, mas também sem vícios e medo de errar, focados na 

seguinte missão: receber os dados do Sistema de Catalogação da OTAN (SOC ou NCS – na versão em inglês: 

NATO Codification System) e transferi-los, de forma organizada, para as três Forças Armadas.

Parecia fácil, já que bastava entender como esses dados poderiam ser obtidos e formatados, de forma que 

cada Força pudesse recebê-los. Contudo, exatamente aí começavam os problemas.
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O Protocolo fora assinado pelo EMFA com a OTAN menos de um ano antes, e, na ocasião, foi recebido um  

catálogo de dados em CD, com atualizações da primavera de 1996, além de uma série de publicações do SOC. 

Naquela época, a OTAN publicava duas versões de seu catálogo (na primavera e no outono do Hemisfério 

Norte). Esse processo de implantação ocorria em junho de 1997, o que já indicava defasagem de mais de 

um ano do material. Depois, ao serem confrontadas as informações com a Marinha e a Força Aérea, que já 

possuíam informações mais atualizadas – pois suas Comissões na Europa adquiriam esse CD diretamente 

com a OTAN para enviar a suas Forças –, descobriu-se, ainda, que, para produzi-lo, os dados haviam sido 

coletados quatro meses antes. 

Essas duas Forças extraíam as informações que desejavam para atualização de suas bases de dados 

e mantinham os CDs para consultas futuras. A seguir, foi verificado que o Exército adotava um procedi-

mento parecido. 

Assim, iniciou-se uma aproximação das equipes de catalogação das Forças e foi identificado que essa defa-

sagem de tempo muitas vezes levava a transtornos na obtenção de sobressalentes, pois muitos itens apare-

ciam no momento da compra como obsoletos.

Ainda no primeiro mês, o CECAFA fez contato direto com a OTAN, por meio de um e-mail que constava de uma 

das publicações. A resposta foi quase instantânea. Descobriu-se, nesses contatos, que não apenas os CDs 

estavam defasados, mas também as publicações. Foram recebidos arquivos dos documentos atualizados 

por e-mail, que, naquela época, levaram mais de dois dias para serem baixados – todos em versão para o 

inglês e para o francês. No primeiro mês, todas as publicações do SOC foram atualizadas. 

Nem todos da primeira equipe possuíam o domínio desses idiomas, mas foi realizado um excelente trabalho. 

Enfrentaram a leitura das mais de duas mil páginas de publicações. Todos liam, porque a equipe se reunia 

às tardes e debatia os documentos lidos pela manhã. Apesar do trabalho árduo e incessante, foi gratificante 

para todos.

Com o tempo, verificou-se que diariamente poderiam ser recebidos dados da OTAN, mas, para isso, 

precisava-se de uma linha telefônica dedicada, sendo assinado um contrato com a Embratel. Havia, também, 

03-Miolo_marinha250anos_14fev.indd   237 17/02/2020   14:44



238

a necessidade de computadores mais modernos, fornecidos prontamente pela Marinha. Além disso, 

constatou-se que o CECAFA carecia de um sistema informatizado.

Descobriu-se que seria possível assistir, como ouvintes, às reuniões do AC-135 (Comissão da OTAN que  

tratava da catalogação). Após participar da primeira reunião como Centro de Catalogação, o CECAFA passou 

a fazer parte do SOC.

Novos horizontes foram descortinados, descobriu-se como eram gerados e transferidos seus dados, como os 

países se relacionavam, que existia uma Secretaria do AC-135 que prestava todo o apoio aos países filiados e 

que existiam níveis de relacionamento: países da OTAN e duas outras categorias ou níveis (TIER I – todos os 

países não OTAN que simplesmente usavam as informações da Codificação; e TIER II – para os países não 

OTAN e que poderiam incluir seus dados de codificação na base de dados da organização). Partindo daquela 

data, o CECAFA passou a enviar representantes a todas as reuniões do AC-135, que ocorriam duas vezes por 

ano – uma técnica e outra do main group.

A partir de 1998, passaram a chegar dados brutos do SOC, que, para a surpresa de todos, eram muitos e  

chegavam todos os dias. Foi criada uma pequena base de dados, alimentada e atualizada diariamente.  

Embora sem conseguir distribuir esses dados de forma organizada, como as Forças desejavam, já era possí-

vel ter dados mais atualizados sem que fosse necessário esperar o envio dos CDs da NMCRL (NATO Master 

Cross Reference List).

Ainda sem um sistema informatizado, foram estudados os sistemas existentes nos países OTAN, por meio 

de informações solicitadas à Secretaria do AC-135. Inglaterra, Estados Unidos e França possuíam sistemas 

próprios, mas não comercializáveis. Os custos dos sistemas alemão e tcheco eram absurdos para a nossa rea-

lidade. O sistema da África do Sul – que não era país OTAN e não possuía acordo com o AC-135 – estava sendo 

apresentado a todos os países, mas permanecia uma incógnita, pois nenhum dos outros países o utilizava.

A FAB conseguiu uma versão do sistema espanhol, que passou a ser testado. A princípio, esse passaria a 

ser o sistema brasileiro, depois de uma customização que seria comprada e cedida pela FAB. No entanto, 
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os estudos indicaram que o sistema espanhol não poderia ser customizado como gostaríamos e que, além 

disso, apresentava algumas desvantagens. A mais grave era o fato de que não estava preparado para o  

“bug do milênio” – releva comentar que isso ocorreu no início do segundo semestre de 1999.

No final de uma tarde de sexta-feira, em agosto de 1999, após concluir que o sistema espanhol e todos os 

demais eram inviáveis para a realidade do CECAFA, o Diretor, CF (IM) Garcia, lançou um desafio à sua equipe, 

que, na época, parecia uma solução alucinada: “E se nós partíssemos do zero e desenvolvêssemos um novo 

sistema?”. Todos o olharam com fisionomias negativas. Ele apelou, então, para os brios de cada um, dizen-

do: “Nós conhecemos todas as regras de negócios do sistema. Achei que vocês poderiam desenvolver um 

sistema que soubesse tratar esses dados que já recebemos. Afinal, nós testamos o sistema espanhol”. Foi 

embora com a negativa da equipe, mas, antes mesmo de chegar em casa, o celular tocou e era seu Imediato: 

“Comandante, resolvemos encarar esse desafio. Não será possível fazer um sistema que seja igual ao ale-

mão, mas vamos fazer o nosso”. 

A DAbM estava para desenvolver o SINGRA, então o CECAFA se propôs a ajudar no desenvolvimento do mó-

dulo Catalogação do SINGRA e, como contrapartida, seria apoiada na criação de seu sistema informatizado. 

Houve a concordância daquela DE; contudo, quando informada da necessidade de finalizar o sistema em um 

ano, afirmou-se que seria impossível. Assim, foi explicado que, para operar 90% com a OTAN, bastava haver 

cerca de 15% de todos os módulos, e isso seria possível fazer em um ano. Com dedicação integral dos envol-

vidos, o primeiro módulo ficou pronto em nove meses.

Em junho de 2000, a Secretaria do AC-135 foi informada sobre a pretensão do Brasil de ascender à categoria 

TIER II. Na reunião de setembro do main group, ao ser declarado o interesse do Brasil em ser testado para 

acesso ao TIER II, houve surpresa de todos e a total incredulidade do chairman, um oficial britânico. Os testes 

começaram logo em seguida e, em março de 2001, em uma reunião técnica do AC-135, a Secretaria informou 

que o Brasil, com um sistema próprio, havia passado nos testes e seria declarado como elevado à categoria 

de TIER II na reunião seguinte do main group. Nessa reunião técnica, o mesmo chairman solicitou uma salva 

de palmas para o Brasil.
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A partir de meados de junho de 2000, o CECAFA começou, de forma rotineira, a encaminhar 

dados de catalogação parametrizados de tal forma que as Forças pudessem recebê- los. Na 

mesma ocasião, os dados de itens nacionais puderam começar a ser recebidos também de 

forma padronizada, para que fossem enviados à OTAN, o que teve início em 2001, após a 

elevação do Brasil ao TIER II. 

Em 2012, com a Lei nº 12.598, que estabeleceu um novo marco para a BID, novas tarefas 

foram atribuídas ao CECAFA, no campo da conformidade documental das empresas. Em 

2016, diante da obsolescência do sistema informatizado que vinha sendo empregado desde 

2000, foi adquirido um novo software, de origem tcheca, para garantir o fluxo de dados entre 

o CECAFA e a OTAN, denominado Sistema de Catalogação Brasileiro (SISCAT-BR).

Em 2017, o CECAFA passou por várias alterações, inicialmente deixando de ser subordina-

do à SEPROD-MD e passando à subordinação da Chefia de Logística e Mobilização do Es-

tado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A seguir, teve sua denominação alterada para 

Centro de Catalogação de Defesa (CECADE) e, em dezembro desse mesmo ano, passou 

por nova mudança de denominação: Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa 

(CASLODE), com Direção de Oficial General, decorrente da assinatura de um novo acordo 

junto à OTAN (AC/327), passando a integrar o Comitê de Gerenciamento Ciclo de Vida, 

após ações do VAlte (RM1-IM) Edésio, diretor na época, junto àquela organização. 

Da sua criação até os dias de hoje, sete Oficiais do CIM estiveram à frente dessa estrutura 

organizacional, como Diretores, Coordenadores ou Encarregados. Em janeiro de 2019, o 

V Alte (IM) Jayme assumiu a Direção do CASLODE.   

Fachada do Centro de Apoio a Sistemas 
Logísticos de Defesa (CASLODE).  
Créditos: Felipe Fittipaldi
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Foto noturna do Ed. Almirante Gastão Motta. Créditos: Felipe Fittipaldi
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Este livro comemorativo foi dividido em sete capítulos nomeados pelas principais atividades que formam e 

identificam a Intendência da Marinha do Brasil, apresentando sua vasta expressão, evolução administrativa e 

efetividade de execução em atribuições que estão enraizadas em todos os aspectos da Força.

Se, durante muito tempo, a Intendência era percebida apenas como responsável pelas atividades admi-

nistrativas, logísticas e financeiras, atualmente ela é vista como um corpo altamente qualificado, em con-

sonância com os mais atuais debates técnicos de processos de gestão e tecnologia, ocupando um lugar 

de destaque, dentro da administração pública federal, por sua inovação, eficiência e missão estratégica.  

A atividade da Intendência é responsável pelo funcionamento e aprestamento da Força Naval, sempre com 

a preocupação de cumprir suas funções gerenciais com excelência, apesar das dificuldades enfrentadas na 

gestão de poucos recursos e das muitas atribuições no contexto de um país com dimensões continentais.  

As comemorações dos 250 anos da Intendência da Marinha marcam um momento de profundas transfor-

mações para a Força: a ampliação do papel feminino e a possibilidade de ingresso das mulheres na Escola 

Naval; o domínio e desenvolvimento de novas tecnologias gerenciais; o aprimoramento e a reformulação 

do Plano Diretor, a fim de atender às atuais indicações do Governo Federal; a busca pela integração dos 

sistemas operacionais e de planejamento não apenas internamente, mas também junto aos sistemas do 

Governo Federal; o desenvolvimento e a consolidação de diversas atividades estratégicas para a defesa 

nacional, como a construção de um estaleiro, de uma base naval e do primeiro submarino de propulsão 

nuclear brasileiro, fortalecendo, ainda, setores da indústria nacional de importância estratégica para o de-

senvolvimento econômico do país; a ocupação de postos e atividades diplomáticos para a nação, dentro 

e fora dela; a constante preocupação com a melhor formação e o estímulo do seu Corpo, possibilitando a 

este diversos cursos de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado nas melhores instituições 

nacionais e estrangeiras. 

O primeiro capítulo deste livro recuperou o histórico da atividade do Intendente e da Intendência, explicitando 

as importantes transformações percorridas pela força naval brasileira. Com suas raízes ainda no início do 

período colonial brasileiro, a Intendência chegou antes dos Intendentes, e suas primeiras funções – o abas-

tecimento e a administração – começaram a se estruturar vinculadas às atividades marítimas do governo 

português, antes mesmo que houvesse uma Marinha brasileira. 
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Por meio do alvará do dia 3 de março de 1770, assinado pelo Rei de Portugal, D. José I, e pelo então 

Primeiro-Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi criado o cargo de Intendente 

da Marinha e Armazéns Reais para atuar, a princípio, no Arsenal de Marinha da Bahia. 

Ao longo dos anos seguintes, até o século XX, diversas alterações foram introduzidas por dispositivos 

legais nas organizações militares vinculadas à atividade de Intendência. A estruturação das atividades de 

Intendência tal como são hoje foi iniciada na década de 1950, a partir da inovadora Reforma Gastão Motta.

O segundo capítulo traz a trajetória da formação do Intendente. O investimento na capacitação contínua dos 

Intendentes é entendido como uma ação estratégica da Marinha do Brasil. A Intendência, por ser responsável 

pelas atividades gerenciais da Força, possui o compromisso de oferecer ao seu Corpo e aos Quadros o que 

existe de melhor para a sua qualificação. 

O terceiro capítulo destaca as atividades de Abastecimento, Orçamento e Finanças, denominadas neste livro 

como áreas finalísticas da Intendência, por identificarem, de forma inequívoca, aquelas atividades típicas dos 

Oficiais Intendentes.

O quarto capítulo demonstra como, por meio da Intendência, a Marinha do Brasil vem acompanhando os 

debates que têm ocorrido nos últimos anos sobre transparência nos processos referentes a órgãos públicos, 

aprimorando, assim, sua gestão voltada a processos e resultados.

O quinto capítulo apresenta o papel dos Intendentes nos projetos e programas estratégicos da Marinha, com 

participação efetiva desde a concepção desses projetos até a gestão dos contratos. Soluções inovadoras e 

sucesso em negociações com os diversos segmentos da Administração Pública Federal são algumas das 

marcas deixadas pelos Oficiais Intendentes nesses projetos. 

O sexto capítulo relata a participação dos Oficiais Intendentes na gestão das empresas estatais e na autar-

quia federal vinculadas à Marinha do Brasil. 

O último capítulo trata da atuação dos Intendentes da Marinha no âmbito do Ministério da Defesa – que 

ocorre desde o EMFA, mas, atualmente, com uma participação cada vez mais efetiva –, vislumbrando-se a 

possibilidade de ampliar nele a presença do CIM.
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Apresentados os capítulos, a expectativa é de que 
os desafios vencidos, as inovações e os sucessos 
obtidos pela Intendência da Marinha, desde sua 
criação até os dias atuais, relatados ao longo 
deste livro, inspirem os jovens Oficiais e as 
gerações futuras a também deixarem suas marcas 
na história, tornando realidade tudo aquilo  
que almejam para o Corpo de Intendentes da 
Marinha e para a Marinha do Brasil.

Formatura do Curso de 
Aperfeiçoamento de Intendência 
para Oficiais (CAIO), 2019. 
Acervo: Marinha do Brasil
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Qual é a Intendência  
que você deseja 
no futuro?

» Qualificada profissionalmente, com opções de especialização e de cursos de

pós-graduação;

» Reconhecida pelos demais segmentos da Marinha, pelo meio acadêmico e pela

sociedade por sua competência, como uma elite em sua área profissional;

» Com maior atuação e integração junto às demais Forças;

» Com mais oportunidades de Direção, até mesmo para Oficiais intermediários;

» Com tratamento sem distinção em relação aos demais Corpos, prevalecendo

a meritocracia e a competência técnica para o exercício de alguns cargos que

hoje são exercidos por outros Corpos;

» Com valores éticos e morais cada vez mais solidificados;

» Com participação cada vez mais atuante nas diversas áreas da Marinha;

» Com os mesmos valores da Intendência de hoje, respeitando o legado dos

antigos Chefes Navais, cultuando o fogo sagrado, focando na transparência e

nos valores éticos, assim como buscando incessantemente a inovação, sem

esquecer a tradição; e

» Com acesso ao posto de Almirante de Esquadra, para que se possa,

efetivamente, contribuir para o processo decisório da Força, considerando a

formação política e estratégica, a experiência profissional e o conhecimento

técnico na área de gestão, que acabam sendo colocados à disposição de outros

segmentos da sociedade.

Respostas de Primeiros-Tenentes, Segundos-Tenentes e Guardas-Marinhas, em 2018.

linha
do tempo

Submarino "Riachuelo" no Complexo Naval de Itaguaí, 2018. 
Acervo: Marinha do Brasil
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do tempo

Início da Reforma 
Gastão Motta

Criação do posto de 
Vice-Almirante (IM)

Criação do Quadro 
Complementar de 
Intendentes de Marinha

Criação do Plano Diretor

Criação do Depósito de 
Material de Eletrônica da 
Marinha no Rio de Janeiro

Introdução da computação 
eletrônica na Marinha pela 
Diretoria de Intendência 
da Marinha (DIM)

Criação da Diretoria de 
Administração da Marinha 
(DAdM)

Criação da Comissão Naval 
Brasileira na Europa (CNBE)

Criação da Diretoria de  
Intendência da Marinha (DIM)

Criação do Depósito de 
Sobressalentes para Navios

Criação do Centro de Controle 
de Estoque de Material 
Comum e dos Depósitos de 
Suprimento; de Fardamento; de 
Subsistência; e de Combustível

Criação do Centro de Munição  
da Marinha (CMM)

Primeira Turma do Curso de 
Aperfeiçoamento de Intendência 
para Oficiais (CAIO)

Criação do primeiro Centro  
de Instrução Almirante 
Newton Braga (CIANB)

Criação do Sistema Integrado 
de Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAFI)

Implantação do Sistema de 
Acompanhamento do  
Plano Diretor (SIPLAD)

1974

1977

1952

1956

1957

1958

1961

1963

1965

1968

1971

1987

Ativação do Serviço de 
Auditoria da Marinha (SAMA)

Ativação da Diretoria de 
Abastecimento da Marinha 
(DAbM) e da Diretoria de 
Finanças da Marinha (DFM)

1770
Criação do cargo de Intendente  
da Marinha e Armazéns Reais  
no Arsenal da Bahia

Criação do cargo de Intendente 
da Marinha e Armazéns Reais  
das Capitanias da América

Criação da Contadoria 
de Marinha no Arsenal  
Real da Marinha

1855

1923

Promulgação de Lei autorizando 
o Corpo de Oficiais de Fazenda a 
bordo de navios de guerra

Ampliação do quadro do 
Corpo de Comissários da 
Armada  com a criação do 
posto de Contra-Almirante

Criação do Quadro  
de Contadores Navais

Alteração da denominação 
do Corpo de Comissários 
da Armada para Corpo de 
Intendentes Navais

1932

1933

1936

1937

1938

1951

Criação da Caixa de 
Construções de Casas 
para o Pessoal do 
Ministério da Marinha

Ativação do Escritório 
de Compras da Marinha 
nos EUA

Criação do curso de 
Intendentes Navais  
na Escola Naval

Fusão do Quadro de 
Contadores Navais com 
o Corpo de Intendentes 
Navais, formando o Corpo 
de Intendentes da Marinha

1797

1808

1953

1955

1984
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Criação da Pagadoria de 
Pessoal da Marinha (PAPEM)

Ativação do Centro de 
Adestramento Almirante 
Newton Braga (CAANB)

Criação da Base de 
Abastecimento da Marinha 
no Rio de Janeiro (BAMRJ)

Formalização da instituição 
do Vice-Almirante (IM) Gastão 
Motta como Patrono do Corpo 
de Intendentes da Marinha

Criação do Centro de 
Obtenção da Marinha no 
Rio de Janeiro (COMRJ)

Criação dos Depósitos 
Navais de Salvador, Manaus, 
Belém, Ladário, Natal e São 
Pedro da Aldeia

Criação do Depósito Naval 
de Rio Grande

Criação do Serviço de Inativos 
e Pensionistas da Marinha

Início da operação do Sistema 
de Informações Gerenciais de 
Abastecimento (SINGRA)

Admissão da primeira turma 
de aspirantes Intendentes do 
sexo feminino na Escola Naval

Ativação do Centro de 
Controle de Inventário 
da Marinha (CCIM)

Implantação do Sistema 
de Gerenciamento de 
Documentos Eletrônicos 
da Marinha (SIGDEM)

Inauguração – novo 
prédio do CIANB

Criação dos Centros de 
Intendência da Marinha (CeIM)

Inauguração do Edifício 
Almirante Gastão Motta

Ativação do Centro de Controle 
Interno da Marinha (CCIMAR), 
subordinado diretamente ao 
Comandante da Marinha

Primeira turma de aspirantes 
Intendentes composta 
por homens e mulheres é 
declarada Guarda-Marinha 
na Escola Naval

Primeiro concurso para o QC-IM 
com a participação de mulheres

Ingresso da primeira turma de 
mulheres pertencentes ao Quadro 
Complementar do Corpo de 
Intendentes da Marinha

Recriação do CIANB, 
voltando este a ministrar 
cursos de carreira de Oficiais 
Intendentes, como o CAIO

Ativação da Diretoria de 
Gestão Orçamentária da 
Marinha (DGOM)

2005

2006

2019

2008

2016

2010

2011

2012

20131997

1993

1995

1996

2001

2014

2018

2003

2017

1998

1999

Ativação da 
Coordenadoria do 
Orçamento da Marinha

Implantação do 
Sistema Quaestor

Ativação do primeiro Centro 
de Distribuição de Uniformes 
(CDU), dirigido por um  
Capitão-Tenente (IM)

Criação das Salas de Aula 
Virtuais do CIANB localizadas 
fora da sede

Implantação do SISPAG 2

Extinção do primeiro CIANB

Criação do Depósito de 
Material de Saúde da Marinha

Implantação do Sistema de 
Gerência Local de Material 
(GLM)

Criação das Organizações 
Militares Prestadoras de 
Serviços (OMPS)

Criação do Depósito 
Naval no Rio de Janeiro

1994
2007 Criação do 

Programa Netuno

2012
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