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 É com um misto de satisfação e orgu-
lho que vejo nascer a primeira edição da Revista 
$EIVA, veículo de comunicação da Secretaria de 
Economia e Finanças da Aeronáutica - SEFA.

 O contentamento é legítimo pelo fato de 
configurar um antigo sonho desta Organização, ou 
seja, poder contribuir para aprofundar o saber em 
proveito dos Agentes da Administração. A divul-
gação de assuntos inerentes às áreas da economia 
e das finanças permite aos leitores uma instigante 
navegação em meio a temas relevantes, debatidos 
de forma clara e direta, cujo resultado esperado é 
o aprimoramento desse campo específico do co-
nhecimento.

 O júbilo tem relação com a alegria de cons-
tatar a inequívoca capacidade instalada na SEFA, 
que se materializa no seu efetivo, adaptando-se 
a novos e desafiadores cenários, agindo com di-
namismo e eficiência, ultrapassando os obstáculos 
com obstinação, refletindo-se na verificação das 
expressivas marcas alcançadas ao longo de sua 
existência.

 Nesse contexto, faz todo sentido apresen-
tar a “Revista $EIVA”. Uma publicação que surge 
com o objetivo de levar informação sobre o mul-
tifacetado universo de matérias conduzidas no 
âmbito da SEFA. A proposta é atualizar e nivelar 
conhecimentos especializados, colaborando para 
o esclarecimento de questões complexas que sur-
gem no quotidiano das Organizações e são corre-
lacionadas com o mundo econômico-financeiro, 
revestindo-se da mais alta relevância para a Admi-
nistração da caserna.

 Por outro lado, pretende-se colocar à dis-
posição dados atuais atinentes às atividades de 
Auditoria, Administração Financeira, Contabilida-
de, Contratos e Convênios, os quais representam 
o nosso diuturno foco de atenção.

  As matérias de “$EIVA” certamente serão 
de interesse geral e haverão de provocar profícu-
as discussões, servindo como um meio adequado 
para a propagação de experiências consolidadas e 
novas ideias.

 Neste momento de celebração em torno 
da “Revista $EIVA”, quero deixar registrada es-
pecial menção e sincero agradecimento a todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, ajudaram 
a torná-la realidade, do mesmo modo que, com 
suas energias, deram vida longa e exuberante à 
SEFA.

 A propósito, em 2010, comemoram-se os 
38 anos de sua criação, uma rica história que se 
alicerça na abnegação dos militares e civis, ho-
mens e mulheres, verdadeiros guerreiros, anôni-
mos na maioria das vezes, dedicados incondicio-
nalmente à construção do futuro e em proveito do 
engrandecimento da Força Aérea Brasileira.

 Ao darmos boas-vindas à “Revista $EIVA”, 
desejando-lhe sucesso, reafirmamos nosso com-
promisso, partícipes que somos da nobre missão 
de administrar os interesses desta Instituição, de 
servir, incondicionalmente, ao Comando da Aero-
náutica e ao Brasil.

Ten Brig Ar APRígIO EdUARdO dE MOURA AzEVEdO
Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica

Editorial
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Ensino a Distância Programa Federal de Auxílio 
a Aeroportos - PROFAA

Curso de Cadastradores

TCA da SEFA

 A SEFA ingres-
sará, a partir de no-
vembro do corrente 
ano, no promissor 
universo do Ensino 
a distância (Ead). O 
projeto de implan-
tação vem sendo 
desenvolvido pelo 
Instituto de Econo-
mia e Finanças da 
Aeronáutica (IEFA) e 

permitirá que os cursos e estágios ministrados pela SEFA aos 
Agentes da Administração do COMAER sejam realizados 
dentro de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
completamente interativo, com participação on line dos Ins-
trutores da Secretaria.
 A implementação do Ead facultará que sejam ofe-
recidas mais vagas por curso ou estágio realizado, sem, con-
tudo, perder a qualidade, uma vez que a interação Instru-
tor/Aluno será possível com acessos por meio da INTRAER 
e da INTERNET, assegurando que o processo ensino/apren-
dizagem seja completo, com navegação garantida 24 horas 
por dia, de qualquer parte do Brasil e do mundo.
 Em breve, a SEFA divulgará maiores detalhes. 
Aguarde!!

 Os governos estaduais podem contar com o su-
porte financeiro de um programa federal voltado para 
aeroportos e aeródromos de interesse regional ou es-
tadual, bem como para a consecução de seus planos 
aeroviários. Trata-se do Programa Federal de Auxílio a 
Aeroportos, conhecido pela sigla PROFAA. Seu objetivo 
abrange a implantação, o melhoramento, o reaparelha-
mento, a reforma e a expansão dos mencionados aero-
portos e aeródromos.
 Os governos interessados nos recursos do PRO-
FAA interagem diretamente com o Ministério da defesa. 
A Secretaria de Aviação Civil elabora a priorização dos 
aeroportos e aeródromos que serão contemplados e in-
cluídos em portaria específica, denominada de Plano 
de Investimentos. Após a publicação do documento na 
imprensa oficial, a transferência de recursos federais aos 
Estados é feita pelo sistema governamental denominado 
Portal dos Convênios, cujo acesso é permitido a qualquer 
cidadão pela internet (site: www.convenios.gov.br) e con-
fere ampla publicidade e transparência ao processo.
 Os procedimentos atinentes à execução do 
PROFAA sofreram diversas alterações desde a criação 
do Programa, em 1992. Atualmente, a celebração de 
convênios do PROFAA conta com a participação e a as-
sinatura de responsáveis dos Comandos Aéreos Regio-
nais, dos governos estaduais e da Secretaria de Aviação 
Civil do Ministério da defesa. Em todas as fases do pro-
cesso, a Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáu-
tica coordena e assessora o trabalho desenvolvido pelas 
Organizações do Comando da Aeronáutica.
 Assim, o PROFAA auxilia o desenvolvimento 
econômico e social do país. Os atores envolvidos na 
execução do programa contribuem para o incremento 
da atual infraestrutura aeroportuária e desempenham 
relevante papel para a integração nacional.

 Aconteceu, entre os dias 2 e 6 de agosto, no Audi-
tório da SEFA, o Curso de Cadastradores do SIAFI (CCAd), 
que visa a qualificar os Agentes da Administração na área de 
cadastramento nos Sistemas da Rede do governo, em con-
formidade com as legislações e normas vigentes, em função 
das atualizações que se fazem necessárias, periodicamente.
 Atuaram, na qualidade de palestrantes: represen-
tando o Ministério do Planejamento, Orçamento e gestão 
(MPOg) a Sra. Helena Soares e Silva e Srs. Luiz Carlos da 
Fonseca, Frederico duarte guerra de Macedo e Kleber Bue-
no; pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o Sr. Heron Al-
ves Moreira; e pela SEFA a SO SAd delma Ferreira de Souza 
e a CV TFC Janete Alves de Sousa.
  Receberam a atualização de conhecimentos 27 
Agentes da Administração, entre servidores civis e militares das 
diversas Unidades gestoras do Comando da Aeronáutica.

 A SEFA publicou, para o ano de 2010, a 
Tabela de Cursos Anual da Secretaria, TCA 37-13, 
disponível em mídia na web (INTRAER), permitin-
do aos usuários o acesso à lista de cursos e estágios 
ministrados, no âmbito do COMAER, ligados à área 
econômico-financeira.
 A atualização da TCA 37-13, com as previ-
sões dos cursos que serão ofertados no ano de 2011, 
está em fase final de confecção e será publicada, em 
breve, na página da SEFA. SIAFI

SEFA em flashes
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Espaço Entrevista- Ten Brig Ar Neimar Dieguez Barreiro - Conselheiro Militar do Brasil  junto à ONU

 A SEFA, por suas atribuições regimentais, 
possui uma grande interface com diversos órgãos 
da Administração Pública. Citarei alguns para que 
se perceba o alcance externo do seu trabalho: a 
Secretaria de Organização Institucional  do Minis-
tério da defesa, o Banco Central, a Secretaria do 
Tesouro Nacional, a Procuradoria - geral da Fazen-
da Nacional, a  Secretaria de Orçamento Federal, 
a Secretaria de Patrimônio da União, o Tribunal de 
Contas da União, dentre outras. 

 A SEFA é diretamente responsável pela 
execução orçamentária, pela gestão contábil,  pelo 
controle interno e pela  Auditoria das Unidades 
gestoras  do Comando da Aeronáutica. Participa, 
ainda,  como coadjuvante do Estado-Maior da 
Aeronáutica, na elaboração da Proposta do Plano 
Plurianual, da Proposta Orçamentária  e do  Plano 
de Execução Orçamentária anual do Comando da 
Aeronáutica.

 Ao assumir o desafio de servir na Secreta-
ria, naquela ocasião, sempre lembro das palavras 

O futuro bate à porta!
Uma visão prospectiva da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica.

Ten Brig Ar NEIMAR dIEgUEz BARREIRO
Conselheiro Militar do Brasil junto à ONU

O Ten Brig Ar dieguez costumava dizer aos 
que o cercavam que era difícil imaginar que “...
aquele menino franzino e introspectivo, nascido lá 
em São Luís do Maranhão...” viria a alcançar o Pos-
to mais alto da carreira de um Oficial Aviador da 
Força Aérea Brasileira. 

 Mas aquele “menino franzino”, um mara-
nhense cheio de vida, cresceu e trilhou, no seio 
da Força Aérea Brasileira, uma carreira coroada 
de sucesso, que culminou, em 25 de novembro 
de 2005, com a promoção ao Posto de Tenente-
Brigadeiro-do-Ar. 

 Cabe salientar que, dos doze anos que 
permaneceu no Posto de Oficial-general, dez des-
ses foram dedicados à Secretaria de Economia e 
Finanças da Aeronáutica (SEFA), iniciando suas 
atribuições como Subsecretário de Administração 
Financeira (SUFIN) e, posteriormente, designado 
para exercer o cargo de Secretário de Economia 
e Finanças da Aeronáutica. Hoje, desempenha as 
funções de Conselheiro Militar do Brasil Junto à Or-
ganização das Nações Unidas - NY - EUA.

A Revista $EIVA tem a grata satisfação de 
inaugurar o seu “Espaço Entrevista” com a partici-
pação do Ten Brig Ar dieguez.

Revista $EIVA:
O Sr. foi o Oficial-general que mais tempo 

permaneceu no cargo de Secretário de Economia e 
Finanças da Aeronáutica, entre os anos de 2001 e 
2009. Ao contemplar esse passado próximo, qual a 
análise que faz da evolução dos processos desen-
volvidos no âmbito da SEFA?

 Ten Brig Ar DIEGUEZ:
 Em primeiro lugar, gostaria de agradecer 

a oportunidade de participar da entrevista com a 
Revista $EIVA, em especial ao Ten Brig Ar Aprígio 
Eduardo de Moura Azevedo, atual Secretário da 
SEFA, pela lembrança e a fidalguia com as quais fui 
distinguido.

 Quando fui designado, em 1999,  para o 
cargo de Subsecretário de Administração Financei-
ra (SUFIN) da SEFA,  não conhecia a verdadeira di-
mensão da importância da Secretaria na estrutura 
do Comando da  Aeronáutica. 
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sábias do então Secretário, Ten Brig  Ar Almeida: 
“...não se preocupe com o que você não sabe,  te-
mos na SEFA elemento humano de primeira linha. 
Basta dar-lhes a tarefa”. Assim, começamos. Pos-
so testemunhar,  nos meus anos de trabalho nessa 
Organização, que tive muito orgulho de nela servir 
e comandá-la, principalmente pela qualidade de 
seus recursos humanos.

 Evidentemente, as tarefas e os compromis-
sos vêm-se avolumando com o passar dos anos, 
porque o governo Federal moderniza-se e exige 
o cumprimento de novos procedimentos nessas 
atividades. desde a entrada em operação do SIA-
FI até os dias atuais, as contas públicas passaram a 
ter maiores visibilidade e controle. Em consequên-
cia, os órgãos de execução orçamentária têm que 
acompanhar as mudanças e  modernizarem-se.

 dentro dessa dimensão, a SEFA sempre in-
vestiu em três áreas vitais: a preparação e a espe-
cialização de seus recursos humanos, a atualização 
da sua doutrina, a difusão desse conhecimento e a 
modernização de seus meios operacionais, adap-
tando as suas instalações físicas e incorporando 
equipamentos modernos de Tecnologia da Infor-
mação. dessa forma, a SEFA sempre esteve à altura 
dos novos desafios.

 Cito, por exemplo, o ano de 2000, quando 
o governo Federal aprovou o  Programa de For-
talecimento e Controle do Espaço Aéreo Brasilei-
ro (PFCEAB). Esse fato foi um marco de mudanças 
significativas e trouxe um elenco de  desafios para 
toda a estrutura do Comando da Aeronáutica.

 Com a modernização das aeronaves exis-
tentes e a aquisição de novos meios aéreos para a 
Força Aérea, complementados com a aquisição e a  
revitalização dos equipamentos do dECEA, o  Co-
mando da Aeronáutica passou a receber recursos 
orçamentários adicionais significativos. Em contra-
partida, novas exigências vêm sendo impostas aos 
diversos setores da Administração e  todas relacio-
nadas a uma maior capacidade de  planejamento, 
coordenação e de controle na  execução dos recur-
sos disponíveis.

 A SEFA, como órgão setorial do Comando 
da Aeronáutica nessa área, tem a obrigação de es-
tar preparada para cumprir o seu papel. Posso ga-
rantir que ela tem feito o seu dever e evoluído ao 
longo do tempo para atender aos seus compromis-
sos com a nossa  Instituição.

 Revista $EIVA:
Ao analisar-se a evolução dos recursos or-

çamentários alocados ao Comando da Aeronáutica 
nos últimos dez anos, constata-se um significativo 
incremento no tocante à execução orçamentária. 
Quais foram as principais ações desenvolvidas para 
que fosse possível alcançar esses relevantes pata-
mares?

 Ten Brig Ar DIEGUEZ:
 Em minha opinião, o que mais contribuiu  

para a elevação dos recursos orçamentários dispo-
nibilizados ao Comando da Aeronáutica, nos úl-
timos anos,  foi o ato emitido pelo Presidente da 
República, em 2000, que criou o  Programa de 
Fortalecimento do Controle do Espaço Aéreo Bra-
sileiro (PFCEAB). Atualmente, o PFCEAB passou a 
ser denominado de  Programa de Fortalecimento 
da Força Aérea Brasileira e sofreu várias modifica-
ções, inclusive ampliando o número de projetos, o 
volume de recursos e alterações de prazos de exe-
cução.

 Atendendo a uma Exposição de Motivos do 
Ministério da defesa, que reportava a situação pre-
cária dos meios de detecção aérea e da frota de ae-
ronaves da FAB, o Presidente da República emitiu 
uma diretriz dirigida ao Ministério da Fazenda, ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e  gestão, 
ao Ministério da defesa e à Casa Civil da Presidên-
cia da República para que fosse implementado o 
PFCEAB. A diretriz dispunha que o PFCEAB teria  
um período de 7 anos ( 2000 a 2007) para ser exe-
cutado e contaria com  um valor global correspon-
dente a U$ 4 bilhões. No corpo da referida diretriz 
era mencionada, também, a criação de uma Co-
missão Interministerial, composta de  representan-
tes dos órgãos supracitados, com a determinação 
de acompanhar a execução do Programa e alocar 
os recursos necessários para atender a esse com-
promisso.

 Apesar de todos os obstáculos conhecidos, 
principalmente aos ligados à burocracia para a 
obtenção de financiamentos externos e à falta de 
crédito orçamentário correspondente para aten-
der aos  contratos, com as alegações sobejamente 
conhecidas, tais como a frustração de receita e a 
meta de redução do déficit público, o Programa 
foi vitorioso, tendo em vista os resultados alcança-
dos. do Programa antigo, apenas o Projeto FX não 
teve, ainda, seu pleno desdobramento. Os demais, 
embora com atraso, foram iniciados e seguem seu 
curso normal. dos mais antigos, a maioria  foi con-
cluída e alguns foram até ampliados.

 Por dever de justiça, devo mencionar o 
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grande esforço dos nossos comandantes: Ten Brig 
Ar Baptista, Ten Brig Ar Bueno e o atual comandan-
te, Ten Brig Ar Saito. Posso dar o meu testemunho 
que eles lutaram muito para que os resultados de 
hoje  fossem alcançados. Várias reuniões, exausti-
vas,  nos Ministérios  e na Casa Civil, ocorreram e  
todas com a finalidade de prestar esclarecimentos 
sobre a importância do assunto aos participantes 
desses órgãos, considerado como vital para a sobre-
vivência da nossa Força Aérea. 

 Evidentemente, todos se empenharam em 
seus níveis correspondentes: o EMAER, a SEFA, 
o dEPEd, o COMgAR, o COMgAP, o dECEA, o 
COMgEP, o dEPENS, a Consultoria Jurídica, a As-
sessoria Parlamentar, etc. O assunto tornou-se ro-
tineiro nas reuniões do Alto-Comando. Convém 
destacar, ainda, a colaboração e  o apoio do Mi-
nistério da defesa, por intermédio da SEORI e dos 
Ministros, que pessoalmente se empenharam na 
busca de mais recursos para o Programa.

 Considero que o PFCEAB foi a ponta de 
lança necessária para mobilizar e envolver os po-
líticos e os técnicos do  governo nos assuntos de 
interesse da área  militar. Alavancou e proporcio-
nou a continuidade e o nascimento de novos pro-
jetos. Passamos a ser mais  conhecidos e recebidos, 
com maior regularidade, nas áreas financeiras do 
governo. O Comando da Aeronáutica teve acesso 
e assento na Comissão Interministerial do Progra-
ma, participando do fórum das discussões sobre o 
orçamento e o nosso Programa  passou a ser consi-
derado como projeto de governo. O PFCEAB, cer-
tamente, foi responsável por essa mudança de rota, 
proporcionando a elevação dos patamares históri-
cos dos orçamentos do Comando da Aeronáutica.

 Sempre disse aos que trabalharam comi-
go na SEFA: o importante é termos metas claras e 
as prioridades definidas no mais alto nível. daí  a 
importância que se deve dar aos planejamentos e  
à necessidade de atualizarmos os nossos planos e 
metas. Tendo o objetivo definido, vamos trabalhar 
pela liberação dos recursos.  As oportunidades de 
créditos adicionais aparecem e as metas  vão sendo 
alcançadas.

 Revista $EIVA:
Em 2010, a SEFA, por meio da Subsecreta-

ria de Contabilidade (SUCONT), iniciou o proces-
so de convergência aos padrões internacionais de 
Contabilidade aplicados ao Setor Público, em co-
ordenação com a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). No mês de julho, a primeira etapa definida 

pela STN, referente à nova Contabilidade Patrimo-
nial, representado pelo registro da depreciação dos 
Bens Móveis Permanentes, já havia sido concluída, 
com a antecipação dos prazos que foram estabele-
cidos, demonstrando a importância atribuída pelo 
COMAER à nova Contabilidade. Quais frutos o Sr. 
vislumbra que serão colhidos com tal iniciativa?

 Ten Brig Ar DIEGUEZ:
 A área de Contabilidade do Comando da 

Aeronáutica sempre foi considerada como referên-
cia dentro do setor público. Fato que é  reconheci-
do pela própria  Coordenação de Contabilidade da 
Secretaria do Tesouro Nacional.

 Assunto da mais alta relevância e fator bási-
co para qualquer planejamento, devido ao precioso 
manancial de informações que é disponibilizado, a 
tarefa de contabilidade do Comando da Aeronáuti-
ca vem sendo conduzida com grande competência 
pela Subsecretaria de Contabilidade da SEFA.

 devido ao seu alto nível de qualidade, o 
setor tem sido mencionado como  modelo a outros 
órgãos da administração.

 Fruto de estudos e acompanhamento da le-
gislação brasileira sobre a matéria, a  SEFA dispõe 
de um Manual de Contabilidade eletrônico, atua-
lizado constantemente. Esse  Manual é o guia que 
orienta todas as Unidades gestoras da Aeronáutica.

 A inserção antecipada do COMAER nesse 
novo conjunto de procedimentos da STN, de ma-
neira progressiva e consistente, certamente, tem o 
objetivo de manter o elevado padrão de registro e 
de controle contábil conquistado pela Aeronáutica.

 Com a convergência aos padrões interna-
cionais de contabilidade e a antecipação aos pra-
zos previstos pela STN,  ganha toda a estrutura do 
Comando da Aeronáutica.

 O processo de registro contábil da depre-
ciação das aeronaves da Força Aérea Brasileira pos-
sibilitará não apenas o pertinente ajuste dos valores 
das aeronaves aos critérios preconizados pela STN, 
mas também o reconhecimento dos custos ineren-
tes ao desgaste dos equipamentos em operação 
pela FAB. Essa informação será um precioso  fator 
de planejamento da logística do Comando da Ae-
ronáutica.

 Revista $EIVA:
Nos últimos anos, temos visto a concreti-

zação do Plano de Reaparelhamento da FAB, com 
aquisições de novas aeronaves, resultado do plane-
jamento concretizado em todos os níveis da Admi-
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nistração. Atrelado a essas aquisições, vimos crescer 
a demanda de ações ligadas à área de contratos, 
principalmente no âmbito da SEFA, o que levou à 
criação da Subsecretaria de Contratos e Convênios 
(SUCONV). dentro desse contexto, o Sr. considera 
esta iniciativa adequada e que produzirá bons re-
sultados?  

 Ten Brig Ar DIEGUEZ:
 Em 2000, em função de um estudo elabo-

rado no âmbito do EMAER e  da SEFA, o Comando 
da Aeronáutica resolveu transferir as atividades de 
Planejamento Orçamentário para o EMAER. Esse 
assunto vinha sendo conduzido, até então,  pela 
Subsecretaria de Planejamento da SEFA (SUPLAN). 
Naquela época, a SUPLAN era composta de três 
divisões: a divisão de Planejamento Orçamentá-
rio, a divisão de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária, e a divisão de Contratos e Convê-
nios. Com a retirada da divisão de Planejamento, 
as demais divisões foram incorporadas à Subsecre-
taria de Administração Financeira (SUFIN) e, conse-
quentemente, a SUPLAN foi extinta.

 Como já comentamos anteriormente, a 
aprovação do PFCEAB trouxe um natural incre-
mento nos valores do orçamento do Comando da 
Aeronáutica. dessa forma, a SUFIN, por intermé-
dio da divisão de Contratos e Convênios, cresceu a 
passos largos, tanto em espaço físico como em seu 
efetivo de Oficiais e graduados.

 Para se ter uma idéia do volume de traba-
lho acrescido, podemos mencionar a busca e a ob-
tenção de financiamento externo para os seguintes 
projetos: ALX, F-5 BR, AMX, EFIBANCA, P-3, CLX, 
Modernização da Frota (antigo BAMB) e outros.

 Para a obtenção de financiamento externo, 
cito a existência de diversas normas, que resultam 
em 23 passos que são macroprocessos realizados 
junto a Instituições Financeiras, governos Estran-
geiros e Órgãos do governo Brasileiro. denomina-
das “Processo de obtenção de financiamentos”.

 Além de negociar com os Bancos Interna-
cionais, a divisão de Contratos e Convênios neces-
sita demonstrar ao Banco Central, à Procuradoria-
geral da Fazenda Nacional, à Secretaria  do Tesou-
ro Nacional e à Secretaria de Orçamento Federal 
que o projeto é factível e trará economicidade na 
sua implementação. São requisitos necessários, 
ainda, para atender a essa finalidade: a previsão 
do crédito orçamentário no Plano Plurianual  e a 
previsão de  um valor mínimo correspondente ao 
desembolso do primeiro ano de contrato no orça-

mento anual. Feito tudo isso, a proposta é enviada 
ao Senado Federal, que analisa e autoriza o gover-
no Federal a concretizar a operação de crédito no 
exterior.

 É um processo exaustivo e complexo que 
tem a duração média de 12 a 24 meses de nego-
ciação. Exige muito esforço de nossas equipes.

 Além disso, o aumento do orçamento vem 
permeando todas as áreas da administração do Co-
mando da Aeronáutica. O número de contratos e 
convênios se multiplicou. Houve necessidade de 
ajustar a ICA referente às Normas de Instrução so-
bre a matéria, que é a base de consulta de todas as 
Unidades gestoras do COMAER. Em consequên-
cia, a divisão de Contratos e Convênios  cresceu 
em sua  importância e em responsabilidade. Por-
tanto, transformar esse setor em uma Subsecretaria 
é uma excelente iniciativa e vai certamente produ-
zir grandes resultados.

 Chefiado por um Oficial-general, o setor 
pode aumentar ainda mais os seus meios opera-
cionais e ampliar o seu alcance de coordenação e 
controle.

 Com a entrada dos novos projetos tais 
como:  aquisição de helicópteros,  desenvolvimen-
to e aquisição do KC 390, a aquisição de aerona-
ves de superioridade aérea  FX-2; a modernização 
e a ampliação do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo e de toda uma logística que irá suportar a 
operacionalidade desses meios, a SEFA tem que in-
crementar a capacidade desse setor vital da Força 
Aérea. A transformação da divisão de Contratos e 
Convênios em uma Subsecretaria foi uma medida 
inteligente e necessária.

 Revista $EIVA:
Nos dias atuais, tem sido grande a preocu-

pação da Administração Federal com a transparên-
cia no setor público. Temos visto, com frequên-
cia, diversas ações do TCU nas áreas de Auditoria, 
cumprindo o seu papel fiscalizador. A SEFA, agindo 
como braço do COMAER para assuntos de Audito-
ria e de Controle Interno, por intermédio da Subse-
cretaria de Auditoria (SUAUd), moderniza a estru-
tura existente, assim como capacita seus auditores, 
buscando a máxima qualidade dos seus trabalhos. 

Como o Sr. avalia essas ações e o que ima-
gina que ainda pode ser melhorado no percurso 
dessa evolução?

 Ten Brig Ar DIEGUEZ:
 A Subsecretaria de Auditoria (SUAUd)  é 
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outro importante setor da Secretaria de Economia 
e Finanças da Aeronáutica. Ponto de equilíbrio en-
tre a contabilidade e a execução orçamentária, a 
SUAUd vem realizando  um excelente trabalho em 
prol do Comando da Aeronáutica.

 Elo do Comando da Aeronáutica no Siste-
ma de Controle Interno e de Auditoria das contas 
públicas, o setor vem-se modernizando em seus 
meios operacionais e na capacitação de seus recur-
sos humanos.

 O acompanhamento das contas públicas, 
cada vez mais eficaz, conduzido pelo Tribunal de 
Contas da União e por outros órgãos de fiscaliza-
ção federal , exige grande capacidade  de gerencia-
mento, coordenação e controle  dos agentes  que 
realizam os gastos de seus respectivos orçamentos.

 As ferramentas como o SIAFI e o SIASg  
expõem on line as contas das Unidades gestoras 
(Ug). Em vista disso, é conveniente que os  respon-
sáveis pela execução dos recursos orçamentários 
sejam bem instruídos e informados sobre as normas 
de procedimentos para seguirem com segurança na 
condução de seus atos administrativos. Para tanto, 
é  necessário que  os órgãos de  controle interno 
dos setores públicos  façam a difusão da doutrina 
referente à execução orçamentária,  enfatizando-se 
as  recomendações afins à matéria. 

 A SEFA, por meio da SUAUd, além da res-
ponsabilidade de auditar as contas das Ug do CO-
MAER, tem tido um  papel destacado na orientação 
e na difusão das Instruções Normativas do Tribunal 
de Contas da União. A abordagem tem sido dada 
no sentido de orientar os  gestores  sobre as impro-
priedades mais frequentes,   a fim de evitar os  erros 
e as consequentes sanções que podem ser impos-
tas.

 Em função do considerável incremento, nos 
últimos anos, dos números no orçamento do Co-
mando da Aeronáutica,  a soma de contratos e de 
convênios teve também um crescimento substan-
cial e proporcional. A tendência, no futuro, com a 
implantação de novos projetos, é de se esperar que 
esse volume de trabalho aumente ainda mais. daí 
a importância que deve ser dada a esse setor, onde 
é  necessário um acompanhamento apurado dessas 
atividades. A continuada seleção e a valorização da 
função de auditor interno deve ser o principal  foco 
de preocupação. Cursos de aperfeiçoamentos pro-
porcionados em Universidades, no Brasil e no exte-
rior,  MBA e  cursos nos  órgãos públicos específicos  
nessas áreas,  devem ser incentivados. A aquisição 
de ferramentas rápidas e eficazes em Tecnologia da 

Informação também podem ajudar na obtenção e 
difusão das informações. 

 A disseminação dos cursos promovidos  
pelo Instituto de Economia e Finanças da Aeronáu-
tica (IEFA), de curta e média durações, presencial 
ou a distância,  direcionados aos gestores das UgE,  
podem contribuir ainda mais para manter o alto 
padrão de qualidade dos serviços que vêm sendo 
prestados pela SEFA/SUAUd.

 Revista $EIVA:
Para finalizar, qual a mensagem que o Sr. 

gostaria de deixar para o efetivo da SEFA?

 Ten Brig Ar DIEGUEZ:
 A mensagem que gostaria de transmitir ao 

efetivo da SEFA é no sentido de que continuem a 
ajudar no esforço de crescimento da nossa Força 
Aérea. O trabalho é gratificante quando ele repre-
senta um ideal que pode ser alcançado.

  A SEFA possui um excelente padrão de 
qualidade em todos os seus serviços, porque os 
seus recursos humanos são  capacitados para a ta-
refa e comprometidos com o objetivo a ser alcan-
çado.

 Posso testemunhar e afirmar que foi motivo 
de muito orgulho para mim ter comandado essa 
organização e nela ter vivenciado uma sensível re-
cuperação dos  meios operacionais e da  infraestru-
tura do Comando da Aeronáutica. A SEFA partici-
pou e colaborou para que esse quadro pudesse ser 
implementado. No entanto, deve-se ter em mente 
que o conjunto das ações não foram isoladas, nem 
se pode atribuir o sucesso a um órgão apenas. As 
conquistas pertencem a todos os níveis da Admi-
nistração. Todos  são responsáveis pelas mudanças 
em seus respectivos setores e felizmente isso vem 
acontecendo.  

 Não existe lugar para acomodações. Os de-
safios  são diários e exigem estudo, preparação, ca-
pacitação e inovação. Cada ano orçamentário cos-
tuma trazer mudanças significativas que podem de-
sequilibrar o quadro anterior. É preciso estar atento 
e  preparado para uma adaptação rápida que pode 
representar  a diferença para melhor.

 Lembrem-se: nunca desistam. A fração de 
tempo pode significar um valor maior do índice an-
terior. Não podemos esquecer as nossas metas. A 
Força Aérea precisa cumprir a sua missão. Ela ne-
cessita da nossa participação.

Felicidades!
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A Secretaria de Economia e Finanças 
da Aeronáutica: História e Evolução

Para que se possa ter uma perfeita compre-
ensão do evoluir dos fatos e acontecimentos que 
culminaram com a criação da Secretaria de Econo-
mia e Finanças da Aeronáutica, cabe rememorar a 
atmosfera do País e, particularmente, as circunstân-
cias presentes à época da criação do Ministério da 
Aeronáutica, em que se experimentava o alvorecer 
do paradigma desenvolvimentista no Brasil, o qual 
enfatizava o crescimento econômico. Naquele con-
texto, foram identificadas demandas que levaram à 
instituição da Secretaria, resultado natural da mo-
dernização do Estado e consequente ampliação do 
escopo de atividades dos seus órgãos administra-
tivos. E foi assim, inserida nesse cenário, que teve 
início a História da SEFA, confundindo-se com a da 
própria Força Aérea Brasileira. 

No início da década de 1940, o Brasil es-
tava envolto numa atmosfera de incertezas rela-
tivas à segurança, em face da situação em que o 
mundo se encontrava, enquanto a Europa enfren-
tava um conflito de grandes proporções. Por outro 
lado, como contraponto, desenvolvia-se um clima 
de cooperação entre as Nações, especialmente nos 
continentes norte e sul-americanos, construindo-se 
processos de ajuda mútua para defesa, o que viria 
a resultar em fortalecimento das oportunidades de 
crescimento econômico, muito bem absorvido pelo 
Brasil, corroborando-se tal realidade na concretiza-
ção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 
Volta Redonda.

grupo de Caça preparando-se para atuar na 2ª guerra Mundial

Assim, configuraram-se novas demandas, 
fruto desse crescimento, com a natural expansão 
das infraestruturas administrativas, mormente refle-
tindo-se nas áreas de planejamento e execução dos 
orçamentos.

 A estrutura então existente, no âmbito do re-
cém-criado Ministério da Aeronáutica, contemplava 
a Inspetoria-geral da Aeronáutica, subordinada ao 
Estado-Maior, e a Comissão gerencial de Fundos Es-
peciais (COgEFE), vinculada ao gabinete do Minis-
tro.

 Embora esses órgãos tivessem atuação cor-
relacionada à área de economia e finanças, possuí-
am atribuições distintas, a saber: a Inspetoria-geral 
tinha por missão fiscalizar a aplicação dos recursos 
orçamentários e extraorçamentários do Ministério, 
enquanto a COgEFE era responsável por planejar, 
administrar e aplicar os recursos dos Fundos Aero-
náutico, Aeroviário e de Saúde. Cabe ressaltar que, 
à época, os recursos dos Fundos não eram orçamen-
tados, sendo contabilizados separadamente, não in-
tegrando o Orçamento geral da União.

Até 1972, ambas as organizações foram 
instrumentos dos campos econômico e financeiro, 
cada qual com suas especificidades, mas com foco 
no planejamento e na execução dos orçamentos, 
bem assim na administração dos Fundos.

Passada a fase da turbulência mundial, o País 
evoluía, verificando-se uma consistente ação gover-
namental que buscava o equilíbrio entre o cresci-
mento econômico e o desenvolvimento social, em 
sincronia com a tendência dos países ditos do pri-
meiro mundo.

Ao examinar o ambiente dos idos de 1956, 
mais precisamente o dia 31 de janeiro, visualiza-se a 
posse do Presidente Juscelino Kubitschek, momen-
to marcante na História recente do País, muito em 
função das arrojadas medidas implementadas no 
período do seu governo, que, indubitavelmente, 
possibilitaram uma definitiva mudança de rumos, 
com implicações relevantes sobre os temas da área 
econômica e do aprimoramento da infraestrutura.
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É consenso que crescimento econômico sus-
tentado pressupõe o fortalecimento das instituições, 
que se capacitam para atender às demandas dele 
decorrentes, conformando-se, por decorrência, 
como fator determinante para a consolidação do 
processo de desenvolvimento social em proveito do 
bem-estar comum.

Justamente durante essa fase da nossa Histó-
ria, descrita pelos historiadores como a Era do “Es-
tado desenvolvimentista”, que se estendeu até me-
ados dos anos 80, nela inserindo-se o final da guer-
ra Fria e a derrocada da União Soviética (URSS), 
identificavam-se complexas atribuições definidas 
para a Força Aérea, redundando em necessidadade 
de novas especializações nos variados campos do 
saber administrativo, “pari-passu” com a acelerada 
expansão das atividades no País, este afastando-se 
do simples produtor de “commodities” e ensaiando 
os primeiros passos no universo das nações indus-
trializadas.

dentro desse contexto de desafios, avoluma-
vam-se as ações de planejamento, dos processos de 
execução e do controle na área orçamentária, bem 
como tornava-se inadiável a ampliação dos meios 
da Força Aérea, tanto em termos estruturais quanto 
na esfera operacional, logística e tecnológica, ma-
terializando-se na acelerada produção do nascente 
parque industrial aeronáutico e nas aquisições de 
novos equipamentos, estes resultantes de negocia-
ções de contratos internacionais, em alguns casos 
suportados por financiamentos externos. 

Em adição, despontavam em destaque o 
aprimoramento da infraestrutura aeroportuária, a 
exemplo da construção dos aeroportos de guaru-
lhos, em São Paulo, do galeão, no Rio de Janeiro e 
de Confins, nas Minas gerais, além das Bases Aéreas 
de Boa Vista e Porto Velho, empreendimentos estes 
que exigiam vigor dos órgãos responsáveis pelas ta-
refas de planejar, executar e controlar o emprego 
dos recursos públicos.

Em complemento, corroborando a necessi-
dade de aperfeiçoamento da estrutura administra-
tiva à época existente, foram surgindo os entes da 
Administração Indireta da Aeronáutica – EMBRAER, 
TASA,  NEIVA,  INFRAERO.

diante dessa realidade, o Ministro de Estado 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Joelmir 
Campos de Araripe Macedo, criou a Secretaria-
geral da Aeronáutica (SgA), por intermédio do de-
creto nº 71.245, de 13 de outubro de 1972, tendo 
sido, posteriormente, regulamentada pelo decreto 
nº 71.730, de 18 de janeiro de 1973. Pouco tempo 
depois, em 5 de fevereiro de 1975, pelo decreto 
75.354, a SEFA recebeu a denominação hoje osten-
tada.

Eis, portanto, 38 anos de uma história reple-
ta de desafios e sucesso. 

É chegado o momento de lembrar e exaltar 
todos aqueles que, com muita dedicação, constru-
íram esta relevante Organização do Comando da 
Aeronáutica, cuja contribuição positiva para os des-
tinos da Força Aérea é um inquestionável fato.

A SEFA e sua missão
 
A SEFA, no correr do tempo, vem sendo reco-

nhecida pelo dinamismo e capacidade de adaptação 
aos novos cenários, a exemplo do enorme esforço 
para treinar e tornar proficientes os Agentes da Ad-
ministração no Sistema de Administração Financeira 
(SIAFI) e do Sistema de Administração de Serviços 
gerais (SIASg), nas décadas de 90 e 2000, empe-
nhando-se em manter constante atualização em to-
das as rotinas e atribuições.

Em sua constituição atual, a SEFA tem a mis-
são precípua de planejar, coordenar e controlar as ati-
vidades financeiras, patrimoniais, contábeis, de con-
trole interno e de auditoria, atinentes ao Comando 
da Aeronáutica, contando com a Vice-Secretaria (VI-
SEFA) e as Subsecretarias de Administração Financei-
ra (SUFIN), de Auditoria (SUAUd), de Contabilidade 
(SUCONT)  e de Contratos e Convênios (SUCONV).
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  No campo Federal, atua como Órgão Se-
torial dos Sistemas de Administração Financeira, 
de Contabilidade e de Controle Interno do Poder 
Executivo, cumprindo e fazendo cumprir as normas 
deles emanadas, assim como executa diligências re-
queridas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

 Uma particularidade importante no âmbito 
dos  procedimentos relacionados às aquisições de 
equipamentos e contratações de serviços, a SEFA 
exerce papel fundamental nas negociações dos fi-
nanciamentos externos e internos que, porventura, 
se façam necessários aos contratos afins, trabalhan-
do em conjunto com órgãos do próprio Comando 
da Aeronáutica e dos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e gestão. 

Estrutura da SEFA 

 A Vice-Secretaria de Economia e Finanças 
tem como responsabilidade a coordenação das ati-
vidades das Subsecretarias, do Instituto de Econo-
mia e Finanças da Aeronáutica (IEFA) e das Asses-
sorias, de acordo com as orientações emanadas do 
Secretário. 

 Assim, a Subsecretaria de Administração Fi-
nanceira (SUFIN) tem a incumbência de aprovar a 
programação financeira do COMAER e coordenar o 
acompanhamento da execução orçamentária e fi-
nanceira das Unidades gestoras (Ug). 

 Realiza suas atribuições por intermédio de 
duas divisões: a divisão Financeira e a divisão de 
Créditos, administrando o numerário sob a respon-
sabilidade da SEFA e as aplicações financeiras dos 
recursos do Fundo Aeronáutico, bem assim descen-
tralizando as dotações orçamentárias, de acordo 
com o Plano de Ação aprovado pelo Comandante 
da Aeronáutica.

 A Subsecretaria de Contabilidade (SUCONT), 
por intermédio de três divisões, a saber: divisão de 
Contabilidade gerencial, divisão de Análise e de 
Procedimentos Contábeis e divisão de Acompa-

nhamento e Atendimento ao Usuário,  coordena o 
exame e a avaliação da consistência dos balanços, 
balancetes, bem como das demais demonstrações 
contábeis e do registro das conformidades pertinen-
tes às Unidades gestoras e ao Fundo Aeronáutico, 
agregando-se as atividades de Contabilidade geral 
e de Custos, além de prover orientação quanto às 
operações de contabilidade dos atos e fatos da ges-
tão orçamentária, financeira e patrimonial, incluin-
do os processos relacionados ao encerramento dos 
Exercícios Financeiros.

Ademais, acompanha as atividades contá-
beis das Ug, concernentes ao adequado e tempes-
tivo registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial.

 Para fazer frente às crescentes  demandas re-
lacionadas à área de contratos e convênios, muito 
em função das aquisições de aeronaves para mo-
dernizar o acervo da Força Aérea e os investimentos 
em infraestrutura, foi instituída a Subsecretaria de 
Contratos e Convênios (SUCONV), expandindo as 
atribuições da antiga divisão de Contratos e Con-
vênios e que realiza suas atribuições por meio de 
três divisões: Licitações e Contratos, Convênios e 
Operações de Crédito.

dessa forma, a SUCONV coordena e con-
trola e, quando determinado, analisa e normaliza 
os Contratos, Convênios, Acordos de Compensação 
e instrumentos congêneres, celebrados no âmbito 
do Comando da Aeronáutica. É responsável, ainda, 
pela execução das operações de crédito, internas 
e externas, de interesse do COMAER, interagindo 
com os Órgãos das Áreas Econômica e de Planeja-
mento do governo, Entidades Bancárias e Agências 
de Fomento à Exportação, governamentais e parti-
culares, nacionais e estrangeiras, tratando, também, 
dos assuntos relativos à Receita Federal do Brasil e 
ao Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX).

A Subsecretaria de Auditoria (SUAUd), dife-
rentemente da SUFIN e da SUCONT, existiu, na es-
trutura da SEFA, inicialmente, como uma divisão de 
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providências re-
lativas à própria 
Subsecretaria ou 
c o o r d e n a n d o 
com aquela egré-
gia Corte de Con-
tas a implemen-
tação de medidas 
requeridas.

 Assim, a 
SEFA, um orga-
nismo uniforme 
e harmonioso, executa o relevante papel que lhe é 
destinado, em proveito do Comando da Aeronáu-
tica, de modo a que este possa bem cumprir sua 
destinação constitucional.

Auditoria. Somente em 1983 foi elevada ao nível de 
Subsecretaria, chefiada por um Oficial-general, em 
função da relevância da missão atribuída, ou seja, 
o acompanhamento e o controle da Administração.

Atualmente está estruturada e subdividida 
em cinco divisões: de Auditoria, de Avaliação e 
Certificação, de Apreciação dos Atos de Admissão 
e de Concessões, de Metodologia e Normas de Au-
ditoria e de Apoio Técnico-Administrativo. Ela é a 
responsável pelas atividades de controle interno no 
âmbito do COMAER, coordenando a realização dos 
exames de auditoria de natureza contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial nas Ug, 
Autarquia e Fundo Aeronáutico, com emissão dos 
respectivos relatórios.

 Presta apoio ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) no cumprimento de diligências, adotando as 

Recente aquisição da FAB – H-60L
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ORgAnOgRAMA DA SEFA

Subordinação
Coordenação
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MAJOR-BRIGADEIRO 
SYLVIO GOMES PIRES
25-04-73   -    04-12-75

MAJOR-BRIGADEIRO
JOSUÉ RUBENS MIL-HOMENS COSTA

             04-12-75   -   09-04-81

TENENTE-BRIGADEIRO
LÉLIO VIANA LÔBO

24-09-87   -   17-08-89

TENENTE-BRIGADEIRO
MURILLO SANTOS

17-08-89   -   06-04-90

TENENTE-BRIGADEIRO
EGON REINISCH

04-04-95   -   09-12-96

TENENTE-BRIGADEIRO
MARCUS HERNDL

09-12-96   -   15-04-99
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TENENTE-BRIGADEIRO 
FRED DALIA HOFMANN
03-12-85   -   24-09-87

MAJOR-BRIGADEIRO
FRED DALIA HOFMANN
09-04-81   -   08-04-83

MAJOR-BRIGADEIRO 
TABYRA DE BRAZ COUTINHO

08-04-83   -   03-12-85

TENENTE-BRIGADEIRO
MAURO JOSÉ MIRANDA GANDRA

12-04-91   -   07-08-92

TENENTE-BRIGADEIRO
JOÃO FELIPPE SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR

07-08-92   -   04-04-95

TENENTE-BRIGADEIRO
JOSÉ ELISLANDE BAYO DE BARROS

06-04-90   -   12-04-91

TENENTE-BRIGADEIRO
FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELLOS

15-04-99   -   07-08-01

MAJOR-BRIGADEIRO
NEIMAR DIEGUEZ BARREIRO

07-08-01   -   24-11-05

TENENTE-BRIGADEIRO
NEIMAR DIEGUEZ BARREIRO

24-11-05   -   08-04-09
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o A galeria do graduado e Servidor-Padrão da SEFA foi criada com a finalidade 
de distinguir os graduado, Praça e Servidor Civil que se tenham destacado, por suas 
qualidades e méritos, entre seus pares.

Para o período compreendido entre outubro de 2009 e setembro de 2010, 
foram eleitos, passando a integrar a citada galeria a Servidora Civil Mara Rúbia Regi-
naldo Nascimento, o 3S SAd Cláurio diones de Souza e o CB SAd Jefferson gomes 
de Lima.

3S SAD DIONES
NATURAL DE GURINHATÃ - MG

ESTADO CIVIL – CASADO
DATA DE PRAÇA – 01 FEV 87 APRESENTAÇÃO NA 

SEFA – 20 FEV 89

CV TFC MARA RÚBIA
NATURAL DE MOSSORÓ – RN

ESTADO CIVIL – CASADA
SERVIDORA DESDE 01 SET 77 APRESENTAÇÃO 

NA SEFA – 01 SET 77

CB SAD JEFFERSON
NATURAL DE BRASÍLIA - DF
ESTADO CIVIL – SOLTEIRO

PRAÇA DE 01AGO03
APRESENTAÇÃO NA SEFA – 12 JAN 05 

18
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DESCRiçãO HERálDiCA DO DiSTinTivO 
DE ORgAnizAçãO MiliTAR DA SEFA

Escudo Português, com o Chefe em blau 
(azul-cerúleo), tendo em si a sigla da Organização 
SEFA, em prata (branco). Campo partido em pala e 
dividido em faixa. À destra da pala, apresenta-se em 
jalne (amarelo), contendo em si um losango em blau 
(azul-ultramar), onde se centraliza o gládio Alado 
em jalne (amarelo), símbolo do Comando da Ae-
ronáutica, contornado por quatro estrelas em prata 
(branco), representando estas o nível de Comando 
da Unidade. 

 Todo o conjunto lembra alguns atributos da 
insígnia do Secretaria de Economia e Finanças. À si-
nistra, apresenta-se em sinopla (verde-escuro), onde 
se inserem duas setas em jalne (amarelo), em senti-
dos opostos e em perspectiva, representando as ati-

vidades da Administração Orçamentária e Financei-
ra. Entre as setas, encontra-se uma moeda em jalne 
(amarelo), estampando na face anterior um caduceu 
(centro de Mercúrio). A moeda simboliza a ativida-
de econômica e o caduceu a atividade contábil. 

 O esmalte verde procura simbolizar a ferti-
lidade do solo nacional, sobre o qual se assentam 
as bases do controle econômico-financeiro. A faixa 
apresenta-se em blau (azul-cerúleo), lembrando o 
céu, onde se encontra uma rosa-dos-ventos em jal-
ne (amarelo) e sable (preto), caracterizando a ativi-
dade de Auditoria, na missão de verificar e orientar, 
percorrendo os quatro cantos cardeais. Contorna o 
escudo um filete em prata (branco).



20

PARA QuE SERvE A AuDiTORiA?
Adaptação de artigos elaborados pelo Professor Ibraim Lisboa 

As organizações têm vida e cultura próprias 
em um ambiente dinâmico e de elevada entropia, 
cujas mudanças se processam em todos os níveis 
e setores. Nesse cenário evolutivo, a auditoria tem 
uma função de assessoramento à alta administração 
e aos gestores, com o objetivo de contribuir para a 
melhoria e amadurecimento da gestão dessas insti-
tuições.

 É objetivo da auditoria não só observar como 
os controles internos funcionam, mas especialmente 
a qualidade e segurança dos registros. É uma ativida-
de destinada a observar, indagar, questionar, e, prin-
cipalmente, ouvir. Trata-se de um controle adminis-
trativo, cuja função é avaliar a eficiência e eficácia 
de outros controles.

 A auditoria é de suma importância para as 
organizações, desempenhando papel de grande re-
levância, ajudando a eliminar desperdícios, simplifi-
car tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e 
transmitir informações aos administradores sobre o 
desenvolvimento das atividades executadas.

 Uma empresa que utiliza a ferramenta da 
auditoria é beneficiada na questão de liderança, auditoria é beneficiada na questão de liderança, 

eficácia na manutenção e 
criação de controle interno, 
pois verifica a existência dos 
controles e procura contribuir 
para o seu aprimoramento.

 Essa ferramenta tão 
preciosa, além de verificar se 
as normas estão sendo segui-
das, busca avaliar se há ne-
cessidade de novas normas a 
serem implementadas.

Outro objetivo é o 
de beneficiar a organização 
com um melhor controle de 
seu patrimônio, procurando 
reduzir a ineficiência, negli-
gência, incapacidade e des-
perdício; fornece diagnósticos quanto à obediência 
às normas e aos procedimentos e possíveis áreas de 
risco e proporciona maior segurança ao funciona-
mento correto das operações.

Para isso, precisa estar preparada e com 
suporte adequado para que possa ser empregada 
como ferramenta de Controle e de gestão de Ris-
cos.

Os resultados, além de se constituírem em 
algo precioso para a tranquilidade dos gestores, for-
necem recomendações corretivas e preventivas que 
podem influenciar positivamente nas estratégias 
globais da organização, por meio da correção de 
rumos nos planos e nas ações a serem implemen-
tadas. Quanto mais informações úteis e oportunas a 
auditoria fornecer à gestão, maior credibilidade será 
dada ao seu papel funcional.

A auditoria, nos moldes atuais, deve ser vista 
como uma estrutura de assessoramento e de auxílio 
à administração dos gestores, colaboradora que leva 
à alta administração dados e informações confiáveis 
e imparciais sobre todas as atividades da organiza-
ção, sejam de natureza administrativa, operacional 
ou de gestão.

A análise criteriosa dos controles internos e 
dos procedimentos de trabalho, aliada às sugestões 
de melhoria, aumenta sobremaneira o desempenho 
operacional, bem como a qualidade técnica dos ser-
viços ou da produção.
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Provavelmente, nessa área, bastante com-
plexa, ainda existam “não conformidades” a serem 
resolvidas e seja necessário quebrar alguns paradig-
mas, mas não pairam dúvidas de que auditoria é 
uma excelente ferramenta de gestão para o admi-
nistrador prudente, eficaz, eficiente e moderno. Ela 
não é um fim em si mesma. Seu valor está nos resul-
tados que apresenta.

No setor público, por exemplo, destacam-se 
as Secretarias dos Controles Internos, com um pro-
grama de avaliação das contas das estruturas públi-
cas e das autarquias, que, a exemplo das empresas 
privadas, buscam, por meio da atuação da audito-
ria, a melhoria dos serviços prestados à população. 
É uma estrutura que visa a auxiliar os gestores públi-
cos a encontrarem o equilíbrio financeiro e adminis-
trativo dos órgãos sob sua administração.

Encontramos, ainda, a efetiva atuação das 
auditorias quando organizações, na busca de pa-
drão de qualidade que as coloque em condições de 
igualdade ou de competitividade, decidem pela im-
plantação de normas da família ISO 9000, 14000, 
etc. Para que essas empresas obtenham seus certifi-
cados de padrão de qualidade, fazem-se presentes e 
necessários os serviços da auditoria, como avaliado-
ra das ações, processos, métodos de trabalho, bem 
como da verificação da adequação dos manuais de 
procedimentos.

 A auditoria pode ser exercida por pessoas 
com diversas formações acadêmicas, como admi-
nistradores, contadores, engenheiros, advogados ou 
médicos. Em comum, têm competências compor-
tamentais e características pessoais essenciais, tais 
como honestidade, independência, sigilo e habili-
dades de comunicação verbal e não verbal.

  Professor Ibraim Lisboa é Administrador de Empresas, Auditor, Consultor de Em-
presas há mais de 30 anos, com experiência em Finanças, Controladoria e Auditoria. 
É Consultor da Upgrade Training Ltda e autor de conhecido Manual de Auditoria 
Interna.
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gESTãO DO COnHECiMEnTO: 
uM DESAFiO PARA AS ORgAnizAçõES

O estudo do conhecimento humano é tão an-
tigo quanto a própria história do homem e dos grupos 
por ele formados. Nonaka e Takeuchi (1997), autores 
consagrados da Escola Japonesa de gestão do Conhe-
cimento, destacam que o conhecimento tem sido foco 
da filosofia e da epistemologia desde o período grego. 
Entretanto, somente nos anos 90 do último século, o 
conhecimento passou a despertar maior atenção de 
pesquisadores e teóricos da gestão organizacional 
quanto à sua característica de recurso estratégico.  
Nomes de relevo na área de gestão e estratégia, tais 
como Peter drucker e Alvin Toffler, validaram a im-
portância desse recurso, ao se referirem à sociedade 
atual como a “Sociedade do Conhecimento” e aos 
tempos atuais, como a “Era do Conhecimento”, em 
que há nítida prevalência do capital intelectual sobre 
os demais recursos. Reforçando essa percepção, da-
venport e Prusak (1998) afirmam “ser axiomática a 
premissa de que o maior ativo de uma entidade é o 
conhecimento”.   

do ponto de vista das organizações, o conhe-
cimento torna-se importante quando se incorpora 
a produtos, serviços e sistemas, conforme destacam 
Nonaka e Takeuchi (1997), ou quando se associa a 
elementos organizacionais, tais como processos, es-
truturas e tecnologia, ganhando o atributo de conhe-
cimento organizacional (grover; davenport, 2001).

Nesse cenário, a gestão do Conhecimento 
(gCO) consiste no processo pelo qual as organizações 
geram riqueza a partir do adequado uso do seu ca-

pital intelectual (Buko-
witz; Williams, 2002). 
A ideia central reside na 
adequada aplicação de 
técnicas e ferramentas 
ligadas à criação e ao 
compartilhamento de 
conhecimento, em um 
contexto organizacional 
favorável, visando à oti-
mização de processos, 
tendo como resultado 
a redução de custos, a 
diminuição do tempo 

Ten Cel Int Alexandre Velloso guimarães

gasto no ciclo de atividades, bem como o fomento a 
iniciativas criativas e inovadoras, dentre outros bene-
fícios. 

A gCO encontra-se, também, intimamente 
relacionada com a preservação da memória organiza-
cional (Nevo; Wand, 2005). Ao adotarem práticas de 
gCO correlacionadas à explicitação e à codificação 
de conhecimento, as organizações buscam evitar a 
perda de know-how decorrente da saída de determi-
nados integrantes do grupo. 

A importância da gCO para as organizações 
tem sido enfatizada por teóricos de inúmeras áreas. 
davenport e Prusak (1998) enfatizam que a economia 
tradicional tratava as organizações como caixas blin-
dadas, focando atenção nos recursos que entravam 
e nos bens e serviços resultantes. Segundo esses au-
tores, a grande mudança teve início quando surgiu o 
interesse pela investigação das dinâmicas ocorridas no 
interior das organizações, ou das “caixas blindadas”. 

Essa mudança de abordagem trouxe à berlin-
da diversas ideias, teorias e, ao mesmo tempo, muitos 
modismos em termos de gestão, alguns criticados até 
hoje, o que acabou redundando na busca por algo 
mais simples, que pode ser ilustrado na seguinte fra-
se de davenport e Prusak (1998): “o que alimenta o 
funcionamento de uma organização é o que os seus 
funcionários sabem”.  

A importância da gCO fica bastante eviden-
te na área de planejamento estratégico, atividade 
essencial para o êxito organizacional, sobretudo, em 
ambientes competitivos ou complexos. A figura 1, a 
seguir, adaptada da obra de Oliveira (2007), ilustra a 
relação entre processos, projetos e os demais elemen-
tos presentes no planejamento estratégico e permite 
verificar a relevância do conhecimento e de sua ges-
tão para o êxito do planejamento. Verifica-se que o 
conhecimento funciona como o oxigênio, que nutre 
processos e projetos, os quais permitem a concretiza-
ção das estratégias.  

A despeito de todos os aspectos positivos re-
lacionados à valorização do conhecimento nas orga-
nizações, o índice de insucesso em projetos de gCO 
ainda se mostra expressivo (Storey; Barnett, 2000), 
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com invariável desperdício de recursos financeiros 
e de tempo. Essa constatação sugere que muitas or-
ganizações embarcam no processo de gCO sem a 
identificação prévia dos potenciais óbices e dos facili-
tadores aplicáveis a cada caso, conduta que pode ser 
comparada com a de um navegador que desconhece 
as águas que percorre e não dispõe de cartas de na-
vegação.

Aspectos Condicionantes do Êxito da ges-
tão do Conhecimento

dentre os aspectos condicionantes do êxito da 
gCO, a estratégia organizacional é um dos mais rele-
vantes. Handzik, Lagumdzija e Celjo (2008) salientam 
que a gCO relaciona-se com os direcionadores es-
tratégicos da organização. Assim, a existência de uma 
estratégia que reflita a missão, aponte os objetivos e as 
metas, indicando o que é importante para a organiza-
ção, deve funcionar como norte para a implementa-
ção e a utilização das ferramentas de gCO. Conclui-
se, portanto, que a estratégia de gCO decorre da es-
tratégia da organização.

É por intermédio da construção de uma estra-
tégia de gCO que a organização poderá refletir sobre 
o conhecimento que, efetivamente, vale a pena pro-
teger e desenvolver em função do valor que agrega às 
suas atividades. 

Para o sucesso de uma abordagem efetiva de 
gCO, Silva (2002) invoca a imagem da organização 
como “entidade constituída de processos orientados 
pelo conhecimento” e argumenta que adquirir, in-
terpretar, disseminar e reter conhecimento são ações 
que demandam o mapeamento prévio dos processos 
de trabalho, sobretudo dos mais relevantes ou estra-
tégicos, assegurando-se a compreensão de sua inter-
ligação.

Quando se fala em modelo de gCO, outra 
preocupação relatada por diversos autores refere-se 
ao problema da adoção de práticas de gCO des-
conexas, ou seja, práticas que não derivam de uma 

Figura 1: Conhecimento e o planejamento estratégico. 
Fonte: adaptado de Oliveira (2007, p. 177).

estratégia e tampouco se relacionam entre si (Shaw; 
Smith, 2003). Ao estudar os portais de internet como 
componentes de uma estratégia típica de gCO, Lapa 
(2006) argumentou que a implementação de uma fer-
ramenta deve ser submetida previamente às pergun-
tas “por quê?” e “para quê?”, como forma de testar a 
consistência da iniciativa.

Outro ponto de notável interesse para a gCO 
é o emprego da Tecnologia da Informação (TI). Embo-
ra uma adequada estrutura de TI funcione como item 
facilitador, há razoável consenso entre os autores de 
que um projeto de gCO vai muito além da simples 
introdução de dispositivos de TI. Nesse sentido, da-
venport e Prusak (1998) reconhecem a prevalência do 
aspecto “pessoas” sobre a variável tecnologia, quando 
recomendam que “não se deve esperar que proble-
mas na área de conhecimento sejam resolvidos com 
softwares”. Essa mesma visão é ratificada por Helge-
sen (2008), quando enfatiza que sistemas de conhe-
cimento exclusivamente baseados em TI acabam por 
restringir a comunicação entre pessoas mais do que 
incentivá-la.

Também de grande importância são as vari-
áveis cultura e estrutura organizacionais. Resumindo 
um dos principais desafios da cultura organizacional 
em relação à gCO, Liebowitz (2008, p. 48) salienta 
que o mantra organizacional “conhecimento é po-
der” necessita ser substituído pela percepção de que 
“compartilhamento de conhecimento é poder”.

  Já o aspecto da estrutura tende a condicionar a 
propensão da organizacional para facilitar os contatos 
espontâneos entre pessoas e setores, relacionando-se, 
também, com a existência de espaços para trocas de 
conhecimento. A esse respeito, grover e davenport 
(2001) advogam que, por vezes, as articulações inter-
nas destinadas à gestão do conhecimento, como no 
exemplo das comunidades virtuais, podem ocorrer de 
forma independente das próprias estruturas formais.

A gestão do Conhecimento na Secretaria 
de Economia e Finanças da Aeronáutica

Como Organização encarregada do gerencia-
mento de alto nível das atividades de execução or-
çamentária, administração financeira, contabilidade e 
controle interno no âmbito do Comando da Aeronáu-
tica, a SEFA constitui um clássico exemplo de Unida-
de que faz uso intensivo do conhecimento. dentre os 
ativos que compõem o patrimônio da SEFA, o conhe-
cimento acumulado por seus integrantes, proveniente 
do seu elevado nível de especialização e, em muitos 
casos, da larga experiência na área, é o componente 
mais valioso.
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Consciente dessa característica e motivada 
pela necessidade de implementar práticas consisten-
tes e integradas de gCO, a SEFA apoiou, ao longo de 
2009, uma pesquisa científica pioneira no COMAER, 
conduzida sob a supervisão do Curso de Comando e 
Estado-Maior da ECEMAR, que buscou identificar as 
características da organização consideradas óbices à 
gCO e aquelas que representariam facilitadores.

dentre muitos aspectos emergentes na pes-
quisa, o clima organizacional favorável às interações 
entre pessoas e o lay-out dos setores despontaram 
como grandes impulsionadores da gCO na SEFA. 

A pesquisa identificou também a existência 
de aspectos estruturais e culturais que merecem aper-
feiçoamento, com vistas ao êxito pleno das práticas 
de compartilhamento de conhecimento. Nessa área, 
os dados obtidos apontaram para a oportunidade de 
várias ações voltadas para a institucionalização do co-
nhecimento, alterando-se a ultrapassada percepção 
de que conhecimento é algo a ser protegido e encar-
cerado no âmbito das pessoas. 

A gCO ganhou contornos reais na SEFA, em 
2010, com a consolidação do projeto do Instituto de 
Economia e Finanças da Aeronáutica (IEFA), que hoje 
conta com uma estrutura exclusivamente dedicada às 
atividades de fomento à produção de conhecimento, 
à capacitação e ao treinamento dos recursos humanos 
nos diversos assuntos de competência da SEFA. 

O IEFA é responsável por Iniciativas, como o 
Projeto Luminar, que promove palestras e debates pe-
riódicos sobre diversos assuntos de interesse da SEFA, 
proporcionando a difusão e a ampliação do conheci-
mento. Nessa mesma linha, o Instituto é responsável 
pelo incentivo e apoio a pesquisas acadêmicas, con-
duzidas nas Escolas de Pós-formação do COMAER e 
em Universidades no Brasil e no exterior, indicando, 
de forma inequívoca, que a gestão do Conhecimento 
e a valorização do chamado capital intelectual ganha-
ram lugar de destaque na estratégia da SEFA. 
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O AlvORECER DE uM nOvO TEMPO
O mundo vive uma 

Era Informatizada, com ver-
tiginosas mudanças e um 
acelerado fluxo de infor-
mações. Nesse cenário, a 
unidade responsável pelas 
pessoas que integram as 
organizações é desafiada a 
exercer um papel cada vez 
mais dinâmico, uma vez 
que, por mais informatiza-
da que venha a ser a orga-
nização, são as pessoas que 
respondem pelo produto 

final; as máquinas, símbolo máximo da tecnologia, até 
as mais modernas, necessitam de gente para operá-las. 
Homens e mulheres motivados e devidamente capa-
citados.

 Assim, a área organizacional voltada para a 
gestão de Pessoas assume importância estratégica, 
já que a capacitação envolve a educação do homem 
para o trabalho e o rotineiro treinamento, mas também 
implica incitá-lo a uma dinâmica de contínuo aprendi-
zado, fazendo com que permaneça atualizado, com-
petitivo e, principalmente, pronto para encarar novos 
desafios num mercado mais competitivo, em termos 
de transformações estruturais. 

 Contudo, o grande desafio é investir correta-
mente em treinamento e desenvolvimento, em vez de 
promover programas que pouco agregam à viabiliza-
ção dos objetivos da organização. 

Inserida nesse cenário, a SEFA tem desenvolvi-
do meios de evitar que gaps de conhecimento influen-
ciem na qualidade dos produtos que são gerados pela 
Instituição. Com a plena convicção de que o investi-
mento nas pessoas da organização traria os resultados 
almejados, iniciou-se o processo da busca da máxima 
qualidade da área educacional.

 Com a consciência de que tais metas somente 
seriam alcançadas com a modernização da sua estru-
tura de ensino e pela construção de uma mentalidade 
atual e dinâmica, iniciou-se o processo de reestrutu-
ração da Assessoria de Capacitação da SEFA (ACEF), 
com a criação do Instituto de Economia e Finanças da 
Aeronáutica (IEFA), braço operacional da SEFA para as 
atividades de capacitação, ensino e pesquisa.

Na incessante busca pelo saber, no âmbito in-
terno, instrumentos de planejamento e controle foram 

desenvolvidos. O Plano de Capacitação da SEFA foi 
estruturado para que, em todos os níveis, houvesse um 
plano de treinamento profissional, permitindo a todos 
a oportunidade de crescimento intelectual, entregan-
do à instituição profissionais mais preparados, levando 
ao alcance de resultados expressivos e gerando mais 
qualidade na consecução das tarefas do dia-a-dia.

Hoje, o estímulo à pesquisa científica e a for-
mação de Mestres e doutores nas áreas ligadas à eco-
nomia e finanças são uma realidade. Numerosos pro-
fissionais concluíram seus cursos e vários outros estão 
cursando, nos diversos ramos do saber. E será com a 
ajuda de cada um deles que estaremos, ombreados, 
elevando a qualidade dos resultados, cada vez mais 
preparados para o futuro que se aproxima.

Entretanto, entendemos que isto é somente o 
primeiro passo. Temos a certeza de que outras ações 
têm que ser implementadas e estão sendo, principal-
mente em âmbito externo ao da SEFA. Por meio da ati-
vação da Tabela Anual de Cursos da SEFA (TCA 37-13), 
a capacitação na área de economia e finanças, por in-
termédio dos cursos que a SEFA ministra no âmbito 
do COMAER, tem produzido relevantes frutos. O co-
nhecimento está sendo difundido por meio dos Cursos 
de Capacitação em Economia e Finanças (CCEF), SIAFI 
básico, Curso Básico de Licitações e Contratos (CBLC), 
Curso de SIASg, Curso de ACI, dentre outros, trazen-
do como conseqüência a saudável harmonização de 
conhecimentos, de idéias, conceitos e procedimentos.

 Ações similares têm sido implementadas pela 
SEFA por intermédio de instruções ministradas nos 
Cursos de Comando e Estado Maior (CCEM), Aperfei-
çoamento de Oficiais (CAP), Formação de Oficiais In-
tendentes (CFOInt), Estágio para Comandantes, Che-
fes e diretores (ECCd), dentre outros, sempre atuando 
com o fito de elevar o nível das ações de administração 
do COMAER, numa incessante busca pela difusão de 
conhecimentos.

 São grandes os desafios que se avolumam no 
horizonte. Enfrentá-los determina a necessidade de 
atualização profissional, treinamento constante para o 
contínuo aprimoramento do quadro de pessoal que 
integra nossas Organizações.

 Uma Instituição é o reflexo de seus profissio-
nais. O quanto mais preparados são no presente, mais 
promissor será o futuro, tornando o planejamento de 
capacitação e o treinamento desses profissionais con-
dição sine qua non para o sucesso.
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A AEROnáuTiCA nO COnTEXTO DA 
nOvA COnTABiliDADE APliCADA 
AO SETOR PÚBliCO

A Contabi-
lidade aplicada ao 
Setor Público passou 
a vivenciar, a contar 
do presente Exercí-
cio, um marco evo-
lutivo comparável ao 
ocorrido, em 1964, 
com a edição da Lei 
4.320/64, que defi-
niu importantes ba-
ses conceituais ainda 
vigentes, bem como 

entre os anos de 1986 e 1987, com o processo de 
unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacio-
nal e o advento do Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira (SIAFI).

 Trata-se da convergência aos padrões inter-
nacionais de Contabilidade aplicados ao Setor Pú-
blico, projeto coordenado, na esfera da União, pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essa iniciativa 
baseou-se na parceria firmada entre o Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e a STN, buscando, 
como ponto de partida, promover a aproximação 
das práticas contábeis do segmento público brasi-
leiro às normas denominadas IPSAS (Institute for 
International Public Sector Accounting Standards), 
emanadas do organismo internacional denominado 
IFAC (International Federation of Accountants).

Estabelecendo como referência as normas 
internacionalmente aceitas, o CFC, na qualidade de 
Entidade reguladora e fiscalizadora 
das práticas contábeis no Brasil, edi-
tou, no bojo das Normas Brasileiras 
de Contabilidade, dez Normas Téc-
nicas (NBC-T 16.1 a NBC-T 16.10), 
exclusivamente voltadas para os fun-
damentos da Contabilidade do Setor 
Público Nacional. Esse corpo norma-
tivo permitiu, então, à STN a con-
cretização de um importante passo, 
representado pela elaboração do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), obra conformada em cinco Volumes, que 
se configura como a fonte básica de conhecimento 
técnico sobre as novas práticas contábeis para os en-
tes públicos. 

 do ponto de vista estratégico, a STN, com 
base nas diretrizes erigidas pelo CFC, sintetizou a in-
tenção do projeto, por meio dos seguintes objetivos:

 a) convergência aos Padrões Internacionais 
de Contabilidade aplicados ao Setor Público;

 b) implementação de procedimentos con-
tábeis que permitam o reconhecimento, a mensu-
ração, a avaliação e a evidenciação dos elementos 
que integram o patrimônio público;

 c) implantação do sistema de custos no Setor 
Público;

 d) melhoria das informações que integram as 
demonstrações Contábeis e os Relatórios afetos à 
consolidação das contas nacionais; e

 e) utilização de aspectos relacionados à va-
riação patrimonial para a avaliação do impacto de 
políticas públicas e da gestão, nas dimensões social, 
econômica e fiscal.

  No contexto desse processo evolutivo de re-
levância histórica, a SEFA, por meio da Subsecreta-
ria de Contabilidade (SUCONT), estabeleceu, desde 
o encerramento do último Exercício, um plano de-
dicado à inserção do COMAER nesse novo conjunto 
de procedimentos, de maneira progressiva e consis-
tente, tendo como fulcro a manutenção do elevado 
padrão de registro e de controle contábil conquista-
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dos pela Aeronáutica ao longo de sua trajetória.  
 Como prioridade inicial, a SEFA, a partir de 

uma estreita e profícua interação com a Coordena-
ção de Contabilidade da STN, buscou proporcio-
nar às Unidades gestoras do COMAER uma visão 
abrangente das mudanças em curso, meta concreti-
zada com grande êxito, por meio da realização, no 
primeiro Semestre de 2010, de dois Seminários, em 
Brasília e no Rio de Janeiro. Tais eventos permitiram 
aos representantes de todas as Unidades gestoras 
(Ug) a absorção de conhecimentos preliminares ne-
cessários à implementação segura e estruturada das 
novas práticas contábeis.

 Essa iniciativa lançou as bases para que o 
COMAER concluísse com sucesso, no mês de julho 
de 2010, a primeira etapa definida pela STN, refe-
rente à nova Contabilidade Patrimonial, represen-
tado pelo registro da depreciação dos Bens Móveis 
Permanentes, aspecto que exerce influência direta 
na apreciação do patrimônio dos Órgãos Públicos. 

 Antecipando-se aos prazos previstos, a SEFA, 
em coordenação com o Comando-geral de Apoio 

(COMgAP), por meio da diretoria de Material Ae-
ronáutico e Bélico (dIRMAB) e do Centro de Com-
putação da Aeronáutica do Rio de Janeiro (CCA-RJ), 
finalizou, no mesmo período, o processo de registro 
contábil da depreciação das aeronaves da Força Aé-
rea Brasileira, possibilitando não apenas o pertinente 
ajuste dos valores das aeronaves aos critérios preco-
nizados pela STN, mas também o reconhecimento 
dos custos inerentes ao desgaste dos equipamentos 
em operação, importante fator de planejamento.

 Tal sinergia de esforços, de modo que as 
Unidades do COMAER participem, de forma efe-
tiva, das mudanças em curso na Contabilidade do 
Setor Público, evidencia a relevância atribuída pelo 
Comando da Aeronáutica à Contabilidade, Ciência 
que tem, na análise dos elementos componentes 
do patrimônio, precioso manancial de informações 
para o processo decisório de qualquer entidade, pú-
blica ou privada.

 A evolução é sempre alvissareira.
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A viSãO DE FuTuRO DA SEFA
Cel Av R1 Flavio Neri Hadmann Jasper

de maneira geral, processos de inovação são 
observados somente pela ótica tecnológica, como 
resultantes de aplicação do conhecimento para ge-
rar um produto. Como exemplos, podem ser citados 
os computadores, telefones celulares, automóveis, 
fornos de micro-ondas e tantos outros produtos do 
nosso dia-a-dia. 

Não é usual que processos administrativos 
ou políticas, incluídas as políticas públicas, sejam 
vistos pelo prisma da inovação.

 Mas a Comissão Européia, por exemplo, 
destaca que o processo de inovação surge em mui-
tas formas além da inovação tecnológica. (COMIS-
SÃO EUROPÉIA, 2006, p. 4).

“All forms of innovation need to be promoted, 
for innovation comes in many forms other than 
technological innovation, including organisational 
innovation and innovation in services. In this context, 
while increased competition constitutes the most 

efficient instrument to estimulate innovation, policy 
measures and innovation support mechanisms may 
also have an important role to play”.

 O Brasil, nesse aspecto, é um exemplo para 
o mundo, pois adotou um procedimento inovador 
em termos de política pública que só foi reconheci-
do recentemente, após o evento do ataque terroris-
ta de 11 de setembro de 20011. 

 A inovação ocorreu na criação do Minis-
tério da Aeronáutica em 1941, ao concentrar, sob 
uma mesma instituição, a Aviação Civil e a Avia-
ção Militar e, posteriormente, em 1971, por meio 
da Aeronáutica, ao implantar os Centros Integrados 
de defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CIN-
dACTA) aglutinando, sob a mesma competência, 
a defesa Aeroespacial e a Circulação Aérea geral, 
mais conhecida como Controle de Tráfego Aéreo.

1 Ataques ao World Trade Center e ao Pentágono.

Figura 1 – O caminho da Inovação. Fonte: Chiavenato (2005).
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 Portanto, o foco deste artigo é destacar as 
mudanças que estão ocorrendo na Secretaria de 
Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA) como 
um processo inovador, cuja mola mestra é a gestão 
do conhecimento.

O CAMinHO DA inOvAçãO

 “Os povos sem ciência, sem tecnologia, não 
passam de cortadores de lenha e carregadores de 
água para os povos mais esclarecidos”. 2Rutherford.

Chiavenato (2005) destaca que os caminhos 
da inovação iniciam-se com o pensar e terminam 
com o processo de inovação. A figura 2 representa 
esse processo.  

Em uma visão mais ampla do conceito de ino-
vação, Arbix (Apud SENNES: 2008, p. 8) considera: 
“[...] inovação não é mais entendida simplesmente 
como pesquisa e desenvolvimento (P&d) e ciência 
e tecnologia. Ainda conforme Arbix (Apud SENNES: 
2008: p. 8), a inovação é vista “[...] em um sentido 

muito mais amplo”. Assim, é analisada “[...] como o 
desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, ser-
viços, processos, modelos de negócios, estruturas or-
ganizacionais e de logística e estratégias” (grifo nosso).

 Essa visão é a adotada pela SEFA em seu Pro-
jeto Estratégico, buscando redirecionar a organização 
de uma estrutura essencialmente weberiana, para 
uma instituição gerencial com capacidade de medir 
objetivos, metas e analisar os resultados alcançados, 
posicionando-se em um processo de constante aper-
feiçoamento. Nesse objetivo, incluiu-se a elaboração 
de indicadores e, para isso, o Projeto estabeleceu a 
meta de elaborar os Fatores Críticos de Sucesso, Visão 
de Futuro e Missão da SEFA.

 Sennes (2008, p. 10) destaca que o apoio ao 
desenvolvimento, somente da ciência ou da tecno-
logia, não é suficiente para a criação de um círculo 
virtuoso de geração de inovações, isto é, “[...] os mo-
delos lineares de technology push e demand pull são, 
hoje, considerados insuficientes para o estímulo à ino-
vação”. 

2 Apud gomes, Apresentação no VI Seminário de C&T da defesa. São José dos Campos, 2008. 

Figura 2- Inovação Tecnológica Fonte: Professor José Henrique de Sousa damiani 
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 A inovação se caracteriza, no modelo de 
Schumpeter, na organização do negócio representada 
na figura 2 (dAMIANI, UNIFA, 2009). É coincidente 
com a visão de Arbix de que a inovação também se 
dá quando uma organização modifica a sua estrutura 
organizacional.

No entanto, o ponto básico de qualquer proje-
to de mudança, que também é um processo, é inves-
tir em educação como forma de obter conhecimento 
para promover as mudanças necessárias.

 A Comissão Européia3 destaca a educação 
como primordial para permitir criatividade e o surgi-
mento de novos talentos na busca por inovação, des-
tacando que “[...] first and foremost, without education 
as a core policy, innovation will remain unsupported. 
It must promote talent and creativity from an early sta-
ge”. (COMISSÃO EUROPÉIA, 2006, p. 4). 

 Esta também é a razão da mudança organiza-
cional que está ocorrendo na Secretaria, ancorada na 
educação e suas pessoas (RH), principalmente com a 
criação do Instituto de Economia e Finanças da Ae-
ronáutica4  que tem por finalidade “[...] desenvolver 
capacidades técnicas e gerenciais específicas dos pro-
fissionais do COMAER, por intermédio das atividades 
de ensino e pesquisa [...]”. (BRASIL, 2010, art. 54).

 A ele foi dada a missão de capacitar os re-
cursos humanos da Secretaria (obter conhecimento), 
contudo acrescenta-se a tarefa de gerenciar o capital 
intelectual, de forma que o conhecimento obtido per-
maneça na organização, promovendo criatividade, 
mudanças e inovação nos processos de contabilidade, 
administração financeira e de controle interno.

 O Instituto desenvolverá, ainda, atividades 
de ensino e pesquisa, formas de gerar e administrar 
conhecimento, ou seja, verdadeiramente implantar a 
“gestão do conhecimento”.

O gerar conhecimento estará apoiado nas pes-
soas com pós-graduação (stricto e lato sensu) visando 
a “[...] assessorar o Secretário e o Vice-Secretário nos 
estudos e análises técnicas de assuntos relacionados às 
áreas de economia, finanças, patrimônio e de contro-
le interno [...]”, bem como de matérias “[...] concer-
nentes à gestão do conhecimento e de processos [...]”. 
(BRASIL, 2010, art. 55). Portanto, é uma inovação no 
âmbito da Secretaria e, por extensão, da Aeronáutica, 
principalmente porque os estudos capitaneados por 
esses assessores proverão informações e alternativas, 
auxiliando o processo decisório da Alta Administração.

A viSãO DE FuTuRO 

 O Planejamento Estratégico (PE) é uma ferra-
menta que permite às organizações compreenderem 
e agirem adequadamente face às mudanças que este-
jam ocorrendo ou que possam ocorrer, tanto interna-
mente quanto no universo externo à organização.

 O Planejamento Estratégico deve ser capaz de 
exercitar a criatividade e de gerar comportamentos 
e soluções em que a essência seja a mudança. Para 
ensejá-la, torna-se necessária uma abordagem macro, 
utilizando-se conceitos da Teoria geral de Sistemas. 

Audy (2005, p.16) destaca que o Método 
Científico, quando aplicado a problemas complexos 
com muitas variáveis e situações, nos quais a ativida-
de humana se faz presente, traz dificuldades, mesmo 
que seja uma prática da ciência dividir o problema 
em componentes menores para tentar compreender 
o todo. 

Para Audy (2005, p.17) os três grandes pro-
blemas da ciência são: ”a complexidade, os sistemas 
de natureza social e a aplicação do método científico 
em problemas do mundo real”. O Projeto Estratégi-
co da SEFA tem exatamente esse desafio: abordar os 
problemas do mundo real, traduzidos em variáveis 
econômicas, financeiras, de contabilidade e controle 
interno, com uma visão integradora, fazendo com que 
a atuação de toda a sua estrutura esteja voltada para o 
cumprimento da missão atribuída.

Este é o motivo pelo qual a Secretaria de Eco-
nomia e Finanças da Aeronáutica (SEFA) criou um gru-
po de Trabalho (gT) para desenvolver o Projeto Estra-
tégico da SEFA. 

A essência dos trabalhos decorrentes é ade-
quar as mudanças que estão ocorrendo no âmbito do 
Executivo, da Aeronáutica e da própria Organização, 
transformando possíveis ameaças em oportunidades 
de crescimento.

O gT é o elo de ligação entre os novos concei-
tos relativos à economia e às finanças e sua aplicação, 
de forma a gerar a inovação pretendida, evoluindo 
a cultura da organização, quebrando paradigmas e 
tornando-se pró-ativa no processo evolutivo por que 
passa toda a estrutura administrativa do governo bra-
sileiro.

Como exemplo, as mudanças nos conceitos 
contábeis, onde a depreciação passar a ser um ele-

2 Apud gomes, Apresentação no VI Seminário de C&T da defesa. São José dos Campos, 2008. 
3 Comissão Européia é o órgão administrativo da instituição que reúne os Estados-membros sob o nome de Comunidade Européia.
4 A mudança já foi implantada e o IEFA é uma realidade após a aprovação do REgINT da SEFA, por meio da Portaria nº 4/SEFA, de 30 jun. 2010.
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mento importante do processo contábil que resultará 
em aperfeiçoamento da gestão orçamentária e finan-
ceira. A SEFA, por meio da Subsecretaria de Conta-
bilidade, é o projeto piloto desse novo processo nas 
Forças Armadas, tornando-se, ao adotar uma posição 
pró-ativa, o indutor que permitirá implantar os novos 
processos de contabilidade pública no âmbito do Mi-
nistério da defesa.

 drucker (1969: p. 10) diz que a única coisa 
que podemos prever é a continuidade das tendências 
do passado, isto é, o que já aconteceu é a única coisa 
que se pode quantificar e projetar. Entretanto, não há 
garantia de que essas tendências se tornem a realidade 
futura.

 Nesse sentido, as mudanças que estão ocor-
rendo na SEFA, principalmente com a criação do Pro-
jeto Estratégico, visam a condicionar as expectativas do 
futuro como soluções e resultados positivos das ten-
dências do passado e não apenas antigos problemas 
com novas roupagens.

 O objetivo é transformar a Secretaria, de uma 
estrutura essencialmente weberiana, em uma adminis-
tração gerencial com controle por resultados, para os 
quais contribuem significativamente a elaboração de 
indicadores de gestão.

 Finalmente, o Projeto Estratégico trará para a 
SEFA o entendimento pleno dos seus processos, parti-
cularmente quais são os estratégicos e que contribuem 
com a sua Missão, bem como aqueles macroprocessos 
da Aeronáutica, nos quais insere-se a Secretaria.

Referências 

Audy, Jorge Luís Nicolas et allii. Fundamentos de 
Sistemas de Informação. Porto Alegre, Bookman, 2005.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Secretaria 
de Economia e Finanças. Regimento Interno (RICA 20-2). 
Aprovada pela Portaria nº 4/SEFA, de 30 de junho de 2010.

COMISSÃO dA COMUNIdAdE EUROPÉIA. Put-
ting knowledge into practice: a broad-based innovation stra-
tegy for the EU. Commission of the European Communities. 
Relatório COM(2006) 50 - Final, Bruxelas, 13 set. 2006. 
disponível em:< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
en/com/2006/com2006_0502en01.pdf > .Acesso em 15 
set. 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da Adminis-
tração. Vol.2, 6ª ed., Rio de Janeiro, Campus, 2005.

dAMIANI, José Henrique de Souza. Apresentação. 
Curso de doutorado. Universidade da Força Aérea, Rio de 
Janeiro, 13 a 15 de julho de 2009. disponível em Power 
Point.

gOMES, Venâncio A. Pesquisa, desenvolvimento, 
Inovação e Transferência de Tecnologia no Setor Aeroespa-
cial. Apresentação no VI Seminário de C&T da defesa. Cen-
tro de Tecnologia Aeroespacial, São José dos Campos, 8 out 
2008. Em PdF. disponível em www.defesa.org.br. Acesso 
em 6/08/2009.

HALL, Richard H. Organizações: estrutura, pro-
cessos e resultados. Tradutor Roberto galman. São Paulo, 
Prentice Hall, 2004.

MACIEL, Jarbas. Elementos de Teoria geral de Sis-
temas. Petrópolis, Editora Vozes Ltda., 1974.

MACHAdO, Antônio. Em busca do Novo. Artigo. 
Correio Braziliense, Caderno de Economia, edição de 19 
ago 2009, p. 14.

MOTTA, Fernando C. Prestes e CALdAS, Miguel P. 
Organizadores. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. 
São Paulo, Atlas, 1997.

SENNES, Ricardo. Políticas Públicas e Estratégias 
Empresariais. Woodrow Wilson,International Center for 
Scholars. Brazil Institute. dez. 2008. Arquivo em PdF. dis-
ponível em: http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Inno-
vation%20Public%20Private%20Strategies%20Portuguese.
pdf. Acesso em 15/08/2009.

SOARES, débora et allii. Inovação de Processos. 
Um estudo comparativo sobre sua implementação. Revista 
gestão Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná, V. 02, nº 04, 2006, p. 51-62.



32

ORçAMEnTO 2011
Informações extraídas do Informativo SEORI – Md, ano VI, agosto de 2010 – número 72.

Foi encaminhado ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei Orçamentária da União para o ano 
de 2011 (PLOA 2011), com receitas e despesas de 
R$ 1.262,1 bilhões, excluído o refinanciamento da 
dívida pública (R$ 678,5 bilhões), configurando-se 
crescimento de 9,8% sobre o PLOA 2010.

 As dotações do Ministério da defesa alcan-
çam R$ 60,2 bilhões, com incremento de 3,5% so-
bre os valores constantes do PLOA 2010.

 Os quadros a seguir apresentam uma visão 
geral do Orçamento, com dados de PLOA, relativos 
à União e ao Ministério da defesa, segundo os prin-
cipais grupos de despesas e Unidades Orçamentá-
rias:  

Visão Geral do Orçamento 2010/2011
Grupos de Despesas – União

As despesas discricionárias destacadas no 
Quadro acima, que se referem basicamente a cus-
teio e investimentos, correspondem à parcela da 
despesa que pode ser programada com certo grau 
de liberdade, enquanto que as outras têm destina-
ção específica. 

 Observa-se redução nos recursos destinados 
ao pagamento de juros e amortização da dívida pú-
blica, passando de 24,2% para 21,8% em 2011, en-
quanto amplia-se a participação relativa aos outros 
grupos. 

Visão Geral do Orçamento 2010/2011
Despesas Discricionárias – União

O quadro das despesas discricionárias, se-
gundo os principais temas, demonstra aumento 
substancial nos recursos destinados ao PAC e pe-
quena redução no Programa “Bolsa Família”. As de-
mais, de programação efetivamente livre, também 
têm redução e, nesse conjunto, incluem-se as des-
pesas de custeio e investimentos do Md.

Visão Geral do Orçamento 2010/2011 – 
Despesa por Órgão – União

No quadro da despesa por órgão (pessoal 
+ custeio + investimento), observa-se redução na 
participação relativa do Md no conjunto global do 
orçamento, passando de 5,1% em 2010 para 4,8% 
em 2011.

Bilhões

1) Amortização e juros.
2) despesas Financeiras, Reserva de Contingência e Outras Obrigatórias.

Bilhões

Bilhões
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Distribuição por Grupo de Despesa 2010/2011 
Ministério da Defesa

A estrutura do orçamento do Md não apre-
senta alterações significativas, mas aumenta a parti-
cipação das despesas de custeio e reduz-se a parti-
cipação dos investimentos. 

Em 2011, não estão programados recursos 
para o PAC Aeroportos sob a forma de aporte de 
capital da União.

Distribuição por Unidade 2010/2011 
Despesa Total - Ministério da Defesa

Distribuição por Unidade 2010/2011 – Pessoal
Ministério da Defesa

Distribuição por Unidade 2010/2011 – 
Custeio e Investimento - Ministério da Defesa

Nas despesas de custeio e investimentos, 
aumenta a participação relativa da Administração 
Central do Md em decorrência dos recursos aloca-
dos aos Jogos Mundiais Militares e à ampliação das 
dotações para a missão de paz no Haiti.

Milhões

Milhões

Milhões

Milhões

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 A 2011
COMANDOS MILITARES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Entre 2007 e 2011, as despesas de pessoal 
do Md, no âmbito dos Comandos Militares, apre-
sentam acréscimo de 46,5%.

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 A 2011
COMANDOS MILITARES

CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Entre 2007 e 2011, as despesas de custeio 
e investimentos do Md, no âmbito dos Comandos 
Militares, apresentam crescimento de 140,3%, con-
tra uma variação inflacionária de 24,7%, medida 
pelo IgP-dI.

Ao obser-
varmos os quadros 
demonstrativos aci-
ma expostos, fica 
evidenciado, entre 
os anos de 2007 e 
2011, o significati-
vo incremento nos 
valores orçamentá-
rios, totalizando um 
aumento acima de 
100% nos valores previstos para custeio e investi-
mentos e de 46,5% para pessoal e encargos sociais, 
o que denota a atenção dos Poderes Executivo e Le-
gislativo com o desenvolvimento dos meios de de-
fesa do País.

Milhões

Milhões
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Tal crescimento só foi possível graças às atu-
ações conjuntas dos vários setores da Administração 
Federal, tendo como atores principais o Ministério 
da defesa, o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e gestão, o Ministério da Fazenda, a Casa 
Civil da Presidência da República, a Secretaria de 
Orçamento Federal, a Secretaria do Tesouro Nacio-
nal e os órgãos afins dos Comandos Militares.

Os esforços implementados em todos os ní-
veis para o crescimento dos valores que foram apor-
tados ao Comando da Aeronáutica nas rubricas de 
custeio e de investimentos são visíveis e notórios, 
o que tem resultado profícuos frutos para a Força 
Aérea Brasileira em proveito da sua missão consti-
tucional. 

 O Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
Brasileiro (SISCEAB) tem recebido importantes in-
vestimentos para sua manutenção e modernização, 
ações de crucial importância para a defesa aérea e 
o efetivo controle do tráfego aéreo em todo o ter-
ritório nacional, uma vez que agregam ao Sistema 
maiores segurança e confiabilidade, garantindo a 
Soberania no espaço sobrejacente ao território na-
cional.

 Ademais, torna-se relevante destacar os Pro-
jetos de grande vulto que vêm sendo desenvolvi-
dos pela Força Aérea Brasileira ao longo dos últimos 
anos, a exemplo dos Programas de Fortalecimento 
(PFCEAB) e de Reaparelhamento (PROFAB), que 
permitiram a modernização dos meios, demons-
trando a correção dos investimentos que vêm sendo 
feitos para corrigir obsolescências e fortalecer o po-
der de defesa, primordial razão da nossa existência.

Novos e desafiadores cenários alinham-se 
no horizonte próximo. O Projeto FX-2, aquisição 
de caças multiemprego de Superioridade Aérea, e 
o desenvolvimento, pela EMBRAER, da aeronave 
KC-390, que terá como missão substituir os C-130 
- Hércules, certamente demandarão expressivos va-
lores de investimento, permitindo a adequada pre-

Aeronave A-319CJ

paração da Força Aérea para o futuro, bem assim 
evidenciando ao mundo o nível de competência da 
Indústria de defesa Nacional. 

Ademais, com base nos já citados aumentos 
dos valores orçamentários aportados ao COMAER 
nos últimos anos, tem sido possível proporcionar às 
equipagens operacionais da Força Aérea substancial 
incremento das atividades de treinamento, resultan-
do em aprimoramento operacional e manutenção 
dos consagrados índices de Segurança de Voo.

 É oportuno salientar, também, que, do mes-
mo modo, esforços têm sido direcionados para 
outras relevantes atividades: recuperação de nu-
merosas instalações operacionais e administrativas; 
ampliação e reforma de pistas e pátios de estacio-
namentos de aeronaves; construção e manutenção 
de Próprios Nacionais Residenciais (PNR); moder-
nização das Seções de Subsistência; construção de 
novas Instalações de Ensino, como o Centro de Ins-
trução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em La-
goa Santa, Mg, dentre tantas outras iniciativas que 
contribuem, decisivamente, para a contínua evolu-
ção da Aeronáutica.

 É assim que a Força Aérea Brasileira vislum-
bra o futuro: uma procura incessante de mecanismos 
que possibilitem o desenvolvimento de sua Estrutura 
e das Pessoas que lhe dão vida, ombreando-se com 
as Forças coirmãs na diuturna e imprescindível ta-
refa de defender, incondicionalmente, os interesses 
do Estado brasileiro. 

Projeto KC-390



$EIVA – O NASCER DE UMA HISTÓRIA

 Faz alusão ao líquido que circula por toda a planta para alimentar as suas células, sendo 

algo essencial à vida. 

 Por correspondência, a SEFA, atuando como responsável pela descentralização, de for-

ma eficiente, eficaz, efetiva e legal dos recursos orçamentários, constitui-se no elo vital para a 

manutenção da operacionalidade das Unidades gestoras do Comando da Aeronáutica.

CIFRÃO

 Refere-se ao símbolo universal do dinheiro e origina-se, etimologicamente, do árabe cifr, 

que em Português originou a palavra cifra.

 Conta a História que o general Táriq-ibn-ziyád, o Conquistador, em nome dos Califas 

Omíadas, comandou a invasão do reino Visigodo, no ano 711 da Era Cristã. Existem duas ver-

sões quanto ao caminho percorrido pelo Comandante árabe e suas tropas: a primeira, em que 

teria Táriq partido de Tânger, no Marrocos, onde era governador; a segunda, na qual, para 

alcançar a Europa, teria Táriq saído da Arábia, passando, sucessivamente, pelo Egito, desertos 

do Saara e da Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, cruzando o estreito das Colunas de Hércules e 

chegado, por fim, à Península Ibérica.  Táriq teria mandado gravar, em moedas comemorati-

vas do feito, uma linha sinuosa, em forma de “S”, representando o longo e tortuoso caminho 

percorrido para alcançar o continente europeu. Cortando essa linha sinuosa, mandou colocar, 

no sentido vertical, duas colunas paralelas, representando as Colunas de Hércules, significando 

a força, poder e a perseverança da empreitada. 

 Nesse contexto, o símbolo representa a força do profissionalismo e o espírito perseve-

rante dos integrantes da SEFA para a consecução da missão, percorrendo o longo caminho 

associado ao ciclo orçamentário.

AS SETAS

 As setas, em forma circular, indicam o começo, o meio e o fim de todos os processos que 

são construídos no ciclo administrativo anual, englobando as ações financeiras, contratuais, 

contábeis e de auditoria.
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