
Diretrizes para o reposicionamento 



DIRETRIZES PARA O REPOSICIONAMENTO

Anexo do Memo nº 13/2019 do CM



A comunicação é uma das áreas que mais tem senti-
do os reflexos do acelerado avanço tecnológico que a 
humanidade vem experimentando. O crescimento e a 
aceitação das plataformas de mídias sociais demo-
cratizaram o ambiente comunicacional de uma forma 
tão particular que os especialistas estão apenas 
começando a compreendê-lo.

Com a quebra de barreiras físicas proporcionada pela 
internet, tornou-se mais fácil e rápida a dissemina-
ção de notícias, opiniões e campanhas ao redor do 
mundo. No meio virtual, as pessoas comuns se 
tornam comunicadores e formadores de opinião, e o 
que é divulgado pela instituição pode ser contestado 
ou apoiado, de acordo com cada pessoa.

O atual desafio é estabelecer uma comunicação 
horizontal com os públicos de interesse, 24 horas por 
dia, sete dias na semana, em um meio onde a audiên-
cia tem tanta ou mais capacidade de alcance que a 
própria instituição.

A opinião pública é fator fundamental a ser pondera-
do nos processos de tomada de decisão, uma vez que 
tem o poder de condicionar resultados e o alcance 
dos objetivos estratégicos das organizações.

Em face dessa realidade, é essencial que a Marinha 
seja capaz de se comunicar estratégica e eficiente-
mente com públicos específicos de interesse, com a 
mídia e com a sociedade em geral, desenvolvendo 
relacionamentos, promovendo parcerias e apresen-
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tando uma visão correta sobre a Instituição, a fim de 
ganhar visibilidade, se aproximar do povo brasileiro e 
desenvolver a capacidade de convencimento sobre a 
importância do mar para o Brasil e, por conseguinte, 
de que o País não pode prescindir de uma Marinha 
aprestada, moderna e de porte compatível com sua 
estatura político-estratégica.

Somente dessa forma, teremos uma sociedade 
consciente da importância da nossa atuação em 
defesa de seus interesses e, em função disso, conse-
guiremos maior reconhecimento e maior apoio aos 
nossos projetos.

Nesse contexto, a Comunicação Social (ComSoc) 
tem papel determinante e, para tal, o Sistema de 
Comunicação Social da Marinha (SisComSocMB) 
precisa ser estruturado e constantemente aperfeiço-
ado, a fim de apoiar o reposicionamento, a intensifi-
cação e a dinamização das atividades de ComSoc, 
que precisam ser vistas não somente como funda-
mentais mas, principalmente, como estratégicas 
para que a Força alcance seus objetivos.





Cultural 
A ComSoc deve ser vista como atividade estratégica da Força.  A gestão de produtos 
e canais de ComSoc deve se pautar nos preceitos de noticiabilidade e impessoali-
dade, com foco no público-alvo, em estrito alinhamento com os vetores estratégicos 
estabelecidos pela MB. Proatividade e agilidade devem nortear as ações.

Estrutural 
É indispensável dimensionar a estrutura de ComSoc da MB de forma a atender às 
novas demandas e ao próprio reposicionamento pretendido. As células de ComSoc 
devem ser estruturadas de acordo com o perfil de atuação desejado para cada OM.

Processual 
Em consonância com as diretrizes estabelecidas neste Memorando, deve-se mapear e 
otimizar os processos de ComSoc. A descentralização das ações nos níveis 
operacional e tático é fundamental para que o CCSM possa cumprir seu papel 
estratégico.
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Em face do exposto, o CCSM deverá coordenar, com o apoio dos ODG/ODS, um esforço intersetorial, a fim de 
implementar um conjunto de ações que promovam o reposicionamento estratégico da ComSoc da MB, bem 
como a reestruturação do SisComSocMB, com base nas seguintes diretrizes:

As diretrizes para o reposicionamento da ComSoc na MB se pautam em três vertentes:



Consolidação do 
posicionamento 
estratégico da 
ComSoc na MB

1.1 - Analisar a pertinência de incluir Objetivo Naval 
de ComSoc na próxima revisão da publicação Política 
Naval, promovendo os ajustes decorrentes no Plano 
Estratégico da Marinha.

1.2 - Elaborar o Plano Estratégico de Comunica-
ção Social da Marinha, decorrente e alinhado com a 
Política Naval e o Plano Estratégico da Marinha.

1.3 - Propor a periodicidade adequada para a inclusão 
de apresentação sobre “Análise de imagem da MB” 
na pauta das reuniões do Almirantado.

Reposicionamento 
estratégico do CCSM

2.1 - Propor a reestruturação da Tabela Mestra de Força 
de Trabalho do CCSM, tendo em vista o reposicionamento 

daquele Centro no nível estratégico de atuação.

2.2 - Propor realinhamento, criação ou extinção de 
produtos sob a gestão do CCSM.

2.3 - Reverter a cultura que posiciona o CCSM como OM 
prestadora de serviços de ComSoc. O CCSM deverá ter 
plena autonomia sobre os produtos e canais de ComSoc 
sob sua gestão, concentrando sua força de trabalho na 
condução de ações de nível estratégico da Força, em 
cumprimento aos objetivos previstos no Plano Estratégi-
co de Comunicação Social da Marinha (a ser elaborado).
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Capacitação de Pessoal e 
reestruturação do 
SisComSocMB

3.1 - Propor a reestruturação de pessoal do 
SisComSocMB, contemplando a composição ideal 
(qualitativa e quantitativa) das células do Sistema, 
considerando o nível de atuação e as especificidades 
das OM.

3.2 - Analisar a viabilidade de criação de uma especia-
lidade de ComSoc para Praças.

3.3 - Analisar a viabilidade de instituir a realização anual 
de processos seletivos para a captação de Praças 
temporárias (RM2), qualificadas tecnicamente em 
funções a serem definidas, como: Fotografia, Cinegrafia, 
Edição audiovisual, Iluminação, Desenho gráfico, Web 
design etc.

3.4 - Analisar a viabilidade de movimentar para células 
do SisComSocMB, Praças voluntárias que, por 
aptidão ou motivação pessoal, realizaram cursos profis-
sionalizantes e/ou adquiriram competências especí-
ficas de interesse da ComSoc.

3.5 - Analisar a viabilidade de redistribuir, tempestiva-
mente, os atuais efetivos de ComSoc que estejam 
desviados de função ou servindo em OM de menor 
status no SisComSocMB.

3.6 - Determinar as necessidades (quantitativa e 
qualitativa) consideradas prementes para o estabeleci-
mento de uma estrutura mínima de pessoal (de 
carreira e temporário) nas células de nível estratégico e 
operacional do SisComSocMB.

3.7 - Implementar solução de TI para a manutenção, 
pela OMOT, de um cadastro atualizado de currículos 
dos militares de ComSoc (incluindo Praças com experi-
ência na área).

3.8 - Realizar cursos ou estágios para atualização 
técnica-profissional e capacitação de profissionais em 
ComSoc, em virtude de se tratar de área de conhecimen-
to em permanente e acelerada evolução.

3.9 - Analisar a viabilidade de segmentar, por habilita-
ção, os processos de seleção para captação de Oficiais 
de ComSoc para o T ou RM2-T, por meio da elaboração 
de editais distintos e específicos para cada uma das 
seguintes habilitações: Jornalismo, Relações Públicas, e 
Publicidade e Propaganda.

3.10 - Efetivar a atuação do CCSM como Organização 
Militar Orientadora Técnica, no que tange à 
capacitação, determinação de necessidades e à 
distribuição de pessoal de ComSoc pelas células do 
SisComSocMB.
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Descentralização da 
ComSoc nos níveis 
operacional e tático
4.1 - Delegar a gestão de produtos de ComSoc a 
células específicas do SisComSocMB, mantendo as 
orientações editoriais emanadas pelo Órgão Central.

4.2 - Delegar a gestão de temáticas estratégicas a 
células específicas do SisComSocMB, por meio da elabo-
ração de programas de ComSoc específicos, em coorde-
nação com o Órgão Central.

Reposicionamento 
e aprimoramento da 

gestão da Marca Marinha

5.1 - Realizar pesquisa de opinião, em periodicidade 
adequada, para diagnosticar o posicionamento da 

Marca Marinha, preferencialmente em parceria com 
universidades.

5.2 - Apresentar propostas para oxigenação da Marca 
Marinha (logomarca, slogan etc.).

5.3 - Orientar as campanhas de marketing institucio-
nal de forma a alcançar/sensibilizar o grande público, 
com foco em uma estratégia de aproximação da 

Instituição à sociedade brasileira em geral.

5.4 - Propor um patamar orçamentário mínimo para o 
Plano de Metas OSCAR, que possibilite o estabelecimento 
de um investimento regular em marketing institucional.
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Incremento da agilidade 
na atuação da ComSoc

7.1 - Efetivar o canal técnico de ComSoc.

7.2 - Analisar a viabilidade de desenvolvimento de solu-
ção de TI para a implementação de um canal seguro e 
moderno para tramitação de informações de interesse 

da ComSoc.

7.3 - Utilizar tempestivamente o canal técnico com o 
CCSM para o fluxo de informações sobre fatos com 

provável repercussão na mídia. 

7.4 - Incentivar a participação de todas as OM da MB 
na produção de conteúdo de interesse da ComSoc 

(fotos, vídeos, matérias jornalísticas etc.). 

7.5 - Implementar procedimentos para dar celeridade ao 
trâmite de conteúdo de interesse da ComSoc entre 

as OM e o CCSM, por meio do estabelecimento de um 
canal técnico.

Incremento da mentalidade de 
ComSoc na MB

6.1 - Intensificar a divulgação do conteúdo do Manual 
de Comunicação Social da Marinha - EMA-860 (1ª 
Revisão)  às OM subordinadas, principalmente, aos titulares 
e ao pessoal envolvido diretamente na atividade de 
ComSoc.

6.2 - Incluir os temas “Caráter estratégico da Comuni-
cação Social” e “Emprego Operacional da ComSoc” 
nos cursos de carreira e formação do Sistema de 
Ensino Naval.

6.3 - Implementar um ciclo de VISITEC às células de nível 
estratégico/operacional do SisComSocMB, em especial aos 
distritos navais, com o propósito de divulgar orienta-
ções e uniformizar procedimentos relacionados ao 
reposicionamento da ComSoc da MB.
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Incremento da atuação nas 
mídias sociais

9.1 - Determinar as necessidades de pessoal para 
robustecer a equipe de mídias sociais, a fim de possibilitar 
a dinamização da atuação e o incremento do enga-
jamento e da capacidade de monitoramento nessas 

mídias.

Aperfeiçoamento da 
Comunicação Interna da MB

8.1 - Realizar pesquisa de opinião junto ao público 
interno, em periodicidade adequada, preferencialmente 
em parceria com universidades.

8.2 - Implementar o Portal da MB na Intranet.

8.3 - Segregar o conteúdo da Rádio Marinha para a Intranet, 
criando a rádio corporativa da MB.

8.4 - Implementar uma rede central de murais digitais, a 
serem instalados em locais de grande concentração do 
público interno (ranchos, elevadores, salas de espera 
etc.).

8.5 - Propor novos canais de comunicação com o públi-
co interno.
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Aperfeiçoamento do 
Relacionamento com 
a Imprensa
10.1 - Adotar postura proativa, e não reativa, no 
relacionamento com a Imprensa.

10.2 - Adotar postura não defensiva ou submissa no 
relacionamento com a Imprensa. A transparência, a 
postura proativa e confiante e a clara demonstração de 
que a Marinha cumpre suas tarefas em total aderência à 
Constituição Federal e à legislação vigente devem ser 
percebidas em entrevistas, pronunciamentos e comunica-
dos à Imprensa.

10.3 - Intensificar atividades de preparação de porta-
-vozes.

10.4 - Intensificar a divulgação de boas práticas e 
procedimentos de relacionamento com a Imprensa e de 
gestão da comunicação em situação de crise.

Realinhamento da linha 
editorial de produtos/

canais de ComSoc 

11.1 - Divulgar diretrizes editoriais para cada produto/-
canal de ComSoc oficial da MB, a fim de garantir a eficácia 
dos mesmos, por meio da adequação aos propósitos 
estabelecidos, aos critérios de noticiabilidade e aos 

públicos-alvo de cada produto.

11.2 - Incrementar a produção de conteúdo humanizado 
para os produtos e canais de ComSoc.

11.3 - Observar o valor impessoalidade na produção de 
conteúdo de ComSoc.
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Gestão de sites da MB 
na internet

13.1 - Reduzir a quantidade de sites de OM na internet, 
levando em consideração, principalmente, a efetividade 
da contribuição do site para o alcance dos objetivos 
de ComSoc da MB e a necessidade da OM disponibilizar 

informações ao público externo.

Controle da produção 
de impressos

12.1 - Reduzir a produção de periódicos e revistas por 
iniciativa isolada de OM.

12.2 - Autorizar a produção de periódicos e revistas 
mediante parecer técnico do CCSM, levando em consi-
deração o custo, a forma de financiamento e, principal-
mente, a efetividade da contribuição do produto para o 
alcance dos objetivos de ComSoc da MB.

O CCSM deverá apresentar relatórios bimestrais de 
acompanhamento da implementação das diretrizes 

estabelecidas neste Memorando.

ILQUES BARBOSA JÚNIOR
COMANDANTE DA MARINHA
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