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Foi motivo de grande alegria para a Se-
cretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica 
testemunhar o lançamento da primeira edição da 
Revista $EIVA, em outubro de 2010. Veio à luz o 
veículo de comunicação da SEFA, um elemento 
propulsor de ideias e disseminador de experiên-
cias, nos assuntos correlatos às áreas da Economia, 
das Finanças, da Contabilidade e do Controle.

 Neste segundo número, cabe uma breve 
reflexão. Quando do seu nascimento, o homem, 
como diversos outros seres na natureza, carece de 
atenção. Cercam-no de especiais cuidados, tal é a 
fragilidade e a dependência daquele pequeno ser 
que foi gerado e entregue ao mundo. Os primei-
ros aprendizados são paulatinamente absorvidos 
e, logo, ele aventura-se a engatinhar, tentando he-
sitantes passos, e ouve-se o balbuciar de simples 
palavras. A evolução é célere, permeando-se a vo-
lúpia das descobertas, constituindo-se inebriante 
atmosfera de novidades e desafios.

 Ao traçar um paralelo com a criança, assim 
vemos $EIVA: recém-nascida, que já chegou com 
características marcantes de arrojada identidade. 
Desde cedo, com segurança, esboçou os primei-
ros passos, demonstrando capacidade de conca-
tenar ideias, sabendo que tem um longo caminho 
para crescer, aprimorar-se, enfim, conquistar seu 
espaço.

 Nesta edição, vencida a natural ansiedade 
do principiante, $EIVA tem a intenção de trazer à 

tona novos temas, ligados ao dia-a-dia das Orga-
nizações que vivenciam as demandas da Adminis-
tração Pública. 

De personalidade forte, $EIVA apresenta-
-se como meio de divulgação e discussão de ex-
periências, mostrando-se receptiva e aberta ao 
diálogo. Procura mergulhar na incessante busca 
pelo saber, compartilhando com os leitores rele-
vantes opiniões, o que permite conhecer e enten-
der pontos de vista diversos, facultando a todos 
aqueles que “navegam por suas páginas” oportu-
nidades de reflexão e esclarecimentos, certamen-
te, muito úteis.

 Ademais, estamos convictos de que é pela 
via do debate de ideias que se consolidam concei-
tos e aprimoram-se capacidades, à medida que se 
aprofundam os conhecimentos. Como um canal 
de promoção desse ambiente enriquecedor é que 
$EIVA propõe-se a atuar, agindo de forma clara, 
como estímulo ao desenvolvimento dos Agentes 
da Administração. 

 Ao desejar que apreciem as matérias con-
tidas nas próximas páginas, convido a todos para 
que se tornem co-autores desta Revista, entu-
siasmados colaboradores, compartilhando com 
a SEFA os assuntos que julguem pertinentes, os 
quais teremos satisfação em publicar nas próximas 
edições.

 Boa sorte a todos e vida longa à $EIVA, 
uma Revista de Valor!

Editorial



 Com destaque, citamos os seguintes Cursos: de SIA-
FI básico (SIAFI B), de Capacitação em Economia e Finanças 
(CCEF), de Operacionalização do Sistema Integrado de Ad-
ministração e Serviços Gerais (SIASG) e de Licitações e Con-
tratos (CLICON).

curso de planejamento de 
Auditoria baseado em risco

 Na atualidade, os riscos advindos das atividades de-
senvolvidas pelas empresas e instituições devem ser mapea-
dos e estudados, levantando e analisando cada processo.

As entidades que não se preocupam com os riscos 
de suas atividades, podem ser surpreendidas com infortúnios 
de toda natureza, colocando em ameaça sua própria sobre-
vivência.

 O tema teve sua abordagem precursora no campo 
da segurança de voo, onde foi constatado que as falhas hu-
manas podiam contribuir significativamente para a elevação 
dos índices de Incidentes e Acidentes aeronáuticos.

A solução foi implantar um programa de gerencia-
mento de cabine, em que as situações de perigos eram ma-
peadas e as ações da equipe direcionadas para os momentos 
críticos do voo, especialmente nos treinamentos e voos si-
mulados.

O gerenciamento do risco permite aprimorar proce-
dimentos, harmonizando-os com o propósito de bem cum-

prir determinada missão, 
evitando-se assim, possi-
bilidades de incidentes e 
acidentes.  

A revista SEIVA 
destaca mais esta inicia-
tiva da Subsecretaria de 
Auditoria, que com o 
intuito de otimizar o de-
sempenho de seus audi-
tores realizou, no final do 
ano passado, o Curso de 
Planejamento de Audito-
ria Baseado em Risco.
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Manual eletrônico 
Com o objetivo de divulgar as orientações, proce-

dimentos e normas referentes à execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, no âmbito do Comando da Ae-
ronáutica, a SEFA mantém em sua página, na INTRAER, o 
MCA 172-3 (Digital) atualizado, conhecido como Manual 
Eletrônico, possibilitando a oportuna divulgação de orienta-
ções atinentes aos variados temas.

Consulte sempre o Manual Eletrônico! Não fique 
com dúvidas.

nova tcA 37-13/2011
A Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica, 

Órgão de Direção Setorial do COMAER, diretamente respon-
sável pela gestão orçamentária e financeira, de contabilidade 
e de controle interno promove, para o bom desempenho da 
missão que lhe é atribuída, o contínuo aperfeiçoamento dos 
seus processos administrativos.

Dentro desse enfoque, cabe considerar que a quali-
dade de tais processos sempre será dependente do desem-
penho das pessoas que integram a Instituição.

Assim, em quaisquer dos níveis da estrutura adminis-
trativa do Órgão, a adequada capacitação e a motivação das 
pessoas encarregadas dos processos constituem os elementos 
portadores do sucesso, agregando-se qualidade, dinamismo 
e licitude à administração como um todo.

Nesse contexto, sem desviar de sua missão precípua, 
a SEFA mantém-se empenhada em organizar cursos e está-
gios que visem à capacitação profissional dos Agentes da Ad-
ministração do Comando da Aeronáutica, designados para o 
exercício de funções vinculadas aos  assuntos econômicos e 
financeiros.

Dando prosseguimento ao objetivo de capacitar, atu-
alizar e orientar os recursos humanos dos elos de Economia 
e Finanças do COMAER, a SEFA publicou, em sua página na 
INTRAER, para o ano de 2011, a Tabela Anual de Cursos, 
TCA 37-13, que permitirá aos militares e servidores civis o 
acesso ao cronograma dos cursos planejados pela Secretaria. 

De modo a facilitar a pesquisa, na mesma página, 
na opção capacitação, aparece o cronograma dos cursos e as 
aulas que serão ministradas.

SEFA em flashes

FONTE:http://www.sefa.intraer/legislacao/ma-
nuais/manuais_eletronicos/mca_172-3/capa.pdf

Objetivos e Metas

Identificação

do Risco

Monitoramento

e relatório

Qualificação

do risco

Informações

para o

processo

decisório

Elaboração

de soluções Avaliação

do risco
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Espaço Entrevista – Senhor Ari de Matos Cardoso - Secretário de Organização Institucional do MD

sos para atender às respectivas demandas de cus-
teio e de investimentos. Assim sendo, que análise o 
Sr. faz da atuação do MD nesses 11 primeiros anos 
e, sob sua ótica, quais foram as conquistas mais sig-
nificativas?

SR. ARI MATOS CARDOSO:
 Os onze anos de existência do Ministério 

da Defesa legitimaram a liderança da Pasta junto 
às Forças Armadas, o que permitiu a melhoria dos 
processos de integração e qualidade dos meios 
militares, sem prejuízo às tradições castrenses. As 
conquistas são muitas e em variados campos de 
atuação e todas contaram com a participação das 
Forças. Destaco como a principal a elevação do 
tema Defesa Nacional na agenda política brasilei-
ra, o que resulta em ganhos institucionais, além, 
é claro, da recente alteração da legislação que 
trata da organização, do preparo e do emprego 
das Forças Armadas, dando um relevante salto 
de modernidade para atender às exigências da 
contemporaneidade. Por outro lado, menciono 
que o amadurecimento da proposta de criação 
de uma carreira civil para o trato dos assuntos de 
Defesa Nacional é uma grande iniciativa, na me-
dida em que amplia e fortalece as relações entre 

A profícuA experiênciA entre civis e 
MilitAres!

Revista $EIVA:
O Ministério da Defesa (MD), criado por 

meio da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho 
de 1999, da Medida Provisória nº 1799-6 e do 
Decreto no 3.080, de 10 de junho de 1999, com-
pletou mais de uma década de existência, atuando 
como Órgão Central do Sistema de Defesa do País.   
Neste sentido, tem a missão de coordenar as ações 
dos Comandos Militares, bem como aportar recur-
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Sr. Ari Matos Cardoso
Secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa

O Espaço Entrevista desta edição conta com a ilustre participação do Secretário de Organização 
Institucional do Ministério da Defesa. O Senhor Ari Matos Cardoso, natural de Gandú, Bahia, é Bacharel 
em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro. 

Na vida profissional, entre outras atividades, ocupou cargos de alta gerência na Petrobrás, foi Se-
cretário de Administração da Casa Civil da Presidência da República e está no Ministério da Defesa desde 
junho de 2003, onde ocupou o cargo de Diretor do Departamento de Administração Interna da Secretaria 
de Organização Institucional até agosto de 2007, quando assumiu a Secretaria de Organização Institu-
cional (SEORI/MD). Neste período, além de construir e estreitar laços de amizade, conquistou melhorias 
significativas para a administração das Forças Armadas, em proveito da Defesa Nacional.

Nesta entrevista ele conta em detalhes relevantes ações colocadas em prática desde a criação do 
Ministério da Defesa, destacando as esferas de competência da Secretaria de Organização Institucional. 
Com propriedade, esclarece as questões atinentes ao incremento do orçamento do MD nos últimos anos 
e trata da reestruturação do Setor Centralizado de Compras para Assuntos de Defesa.



civis e militares, criando condições especialíssi-
mas para o melhor entendimento, no âmbito do 
poder público, dos temas afetos à área de defesa.

Posso dizer que esse cenário criou as 
condições necessárias para a realização de um 
trabalho de planejamento baseado na Estratégia 
Nacional de Defesa (END) que, como sabemos, 
fixa diretrizes com enfoque nas necessidades do 
Estado brasileiro.     

 Revista $EIVA:
A Secretaria de Organização Institucional 

(SEORI) do MD é responsável, dentre outras atri-
buições, pela Administração Central do Ministé-
rio. Ademais, atua, rotineiramente, em coorde-
nação com os Comandos das três Forças, com 
vistas à obtenção dos recursos orçamentários 
para a manutenção operativa e novos projetos, 
de modo a capacitá-las ao exercício de suas Mis-
sões Constitucionais. Nesse cenário, quais são os 
principais desafios enfrentados pela SEORI/MD?

SR. ARI MATOS CARDOSO:
 Primeiramente gostaria de destacar que a 

SEORI tem a competência para o trato da legisla-
ção militar e de defesa, dos temas afetos à estru-
tura organizacional, bem como dos assuntos de 
ordem orçamentária e financeira, do Ministério 
da Defesa como um todo, inclusive abrangendo 
os Comandos das Forças Armadas. Também atua 
nas atividades de execução orçamentária e fi-
nanceira da administração central do Ministério, 
além dos assuntos administrativos. Desde o final 
de novembro de 2010, com a reestruturação or-
ganizacional da Pasta, as áreas de pessoal civil e 
militar, saúde e desporto foram transferidas para 
a recém-criada Secretaria de Pessoal, Ensino, 
Saúde de Desporto (SEPESD), permitindo que a 
SEORI passe a focar sua atuação nas atividades 
de coordenação das demais Secretarias do Minis-
tério, de orçamento, de legislação e de estruturas 
organizacionais.

Prefiro chamar de metas os desafios de 
gestão sob a esfera de responsabilidade da SEORI. 
O que vou dizer aqui não é uma ordenação de 
prioridades, mas um breve elenco dos principais 

temas de trabalho da nossa equipe, atualmente. 
Primeiro, a partir dos mecanismos de intercâmbio 
já vigentes entre as Forças e da articulação cada 
vez mais fortalecida com as áreas econômicas do 
Governo (Planejamento e Fazenda), demonstrar 
cabalmente a relevância dos projetos estratégicos 
de defesa que merecem sustentação orçamentária 
de curto, médio e longo prazos, para que as Forças 
possam bem cumprir suas missões. A política de 
remuneração militar tem tratamento prioritário 
na SEORI, que conta com a efetiva orientação 
do Sr. Ministro da Defesa. Outra meta é rever 
e atualizar a legislação militar e de defesa, de 
modo a fazer com que as normas correspondam 
à realidade das instituições. 

Não poderia deixar de mencionar o incre-
mento do Programa Calha Norte, que passou a 
integrar a área de atuação da SEORI, bem como 
todo o conjunto de atividades-meio que viabili-
zam a máquina administrativa do Ministério.

 Revista $EIVA:
Entre os anos de 2007 e 2011, constata-se 

substancial incremento nos Orçamentos do Mi-
nistério da Defesa e, por extensão, dos Coman-
dos Militares. No caso específico do Comando 
da Aeronáutica, nas rubricas de Custeio e Inves-
timentos, o aumento foi da ordem de 140,3 %. A 
que o Sr. Atribui essa positiva evolução dos recur-
sos orçamentários?

SR. ARI MATOS CARDOSO:
Planejamento, transparência e espírito 

público na escolha das prioridades dos recursos. 
A evolução dos gastos, por si só, teria pouca rele-
vância se a qualidade do produto alcançado fosse 
ruim. Não basta executar a despesa. Quando so-
mos contemplados com mais recursos, é porque 
o esforço de convencimento da necessidade da 
demanda atingiu seu objetivo, ao final demons-
trado pela eficiência da despesa, seja em custeio 
ou investimento. Devemos esse resultado à con-
jugação de propósitos entre as Forças Singulares, 
com a fundamental participação da Secretaria 
de Orçamento Federal do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão. 
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Quero aqui enfatizar a importância do 
Conselho Consultivo do Fórum de Planejamento, 
Orçamento e Assuntos correlatos, que envolve 
representantes da SEORI e das Forças Armadas, 
que tem feito um árduo trabalho para subsidiar 
a atuação dos Comandantes das Forças Armadas 
e, por conseguinte, auxiliar a tomada de decisão 
por parte do Sr. Ministro da Defesa em assun-
tos orçamentários e financeiros da Pasta. Os re-
sultados são os melhores possíveis, considerada 
a realidade brasileira e as conquistas que foram 
alcançadas nos últimos anos.

 
Revista $EIVA:
É notória a preocupação do Ministério da 

Defesa com os investimentos atinentes ao Rea-
parelhamento das Forças Armadas. No caso da 
Aeronáutica, esforços consistentes têm sido en-
vidados para a recuperação da operacionalidade 
de equipagens e equipamentos. Considerando o 
universo das três Forças, dentro desse contexto, 
como a SEORI tem conduzido suas ações para 
atender às demandas como um todo?

SR. ARI MATOS CARDOSO:
O modelo é simples: espírito público, 

identificação de prioridades, planejamento, con-
jugação de propósitos entre as Forças, liderança 
e tomada de decisão por parte do Sr. Ministro da 
Defesa. 

Revista $EIVA:
A recente reestruturação do MD criou um 

Setor Centralizado de Compras para assuntos de 
Defesa. Embora ainda esteja sendo estruturada 
essa área, o Sr. Poderia adiantar alguns aspectos 
atinentes ao tema, a exemplo de que tipo de 
compras poderão ser centralizadas? Como seriam 
operacionalizados os processos?

SR. ARI MATOS CARDOSO:
Não se trata de um simples setor com ati-

vidade de compras centralizadas. Trata-se de um 
órgão específico singular da estrutura organiza-
cional do Ministério da Defesa, diretamente su-
bordinado ao Ministro. Falamos da Secretaria de 

Produtos de Defesa, que já é uma realidade, em 
cumprimento ao previsto na Estratégia Nacional 
de Defesa (END). De certo que está em fase de 
implantação, mas já dispõe de competências cla-
ramente definidas. 

Nesse momento, ao invés de fazer alusões 
a compras centralizadas, prefiro considerar a me-
todologia que conduzirá às aquisições de produ-
tos de defesa. É preciso muita cautela para não 
confundir ou contaminar conceitos. A relevância 
da Secretaria de Produtos de Defesa reside no 
modelo que norteará o quê, para quem, quanto, 
quando e como comprar. Tenhamos em mente 
que esse é um trabalho institucional, que requer 
a participação das Forças e do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas na formulação de 
subsídios que darão base à decisão ministerial e, 
por conseguinte, às escolhas que o Estado deve 
fazer. Por essas razões, digo que a relevância do 
tema autoriza a elaboração de uma “política de 
compras” que observe as demandas das Forças, 
as conjunturas brasileiras e os cenários interna-
cionais.

Revista $EIVA:
Com o advento da Estratégia Nacional de 

Defesa, caracterizou-se, como um dos principais 
objetivos, o desenvolvimento e o fortalecimento 
da Indústria Nacional de Defesa, condição sine 
qua non para a consolidação da capacidade de 
produção da base industrial nesse campo tão 
sensível para o País. Que ações têm sido imple-
mentadas pela Comissão Militar da Indústria de 
Defesa (CMID), no âmbito do MD, ao atuar junto 
às Indústrias Nacionais de Defesa, para que essa 
meta seja atingida?

SR. ARI MATOS CARDOSO:
O que nos diz a END a respeito do tema? 

Nossa Estratégia enuncia que o Brasil precisa de-
senvolver tecnologias para consagrar seu desen-
volvimento e, por conseguinte, ampliar o escopo 
de suas decisões soberanas. Por certo que, histo-
ricamente, na maior parte do mundo desenvolvi-
do, as tecnologias de uso militar contribuem para 
o incremento das funcionalidades tecnológicas 
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industriais dos demais segmentos do governo e 
da sociedade. Temos desse processo aquilo que 
se denomina “natureza dual”. Assim, defesa, in-
dústria e tecnologia fazem parte do processo de 
desenvolvimento do nosso país. 

Acredito que o principal avanço na área 
diz respeito ao melhor planejamento das deman-
das das Forças, o que resultará em aprimoramen-
to na alocação dos recursos públicos. Por outro 
lado, o setor industrial deve buscar na competiti-
vidade o caminho para oferecer, cada vez mais, 
bens e serviços com alto grau de sofisticação e 
que atendam à equação custo-benefício. Nes-
sa ordem de ideias, já concluímos a proposta 
de “Política de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(C,T&I) para a Defesa Nacional”. De igual modo, 
devo destacar que estão avançados os estudos, 
no âmbito desta Pasta, com a participação dos 
Ministérios da Fazenda e do Planejamento, de 
projeto de lei que estabelece normas especiais 
para as compras e contratações de produtos e de 
sistemas de defesa, ou do seu desenvolvimento, 
bem como regras de incentivo à área estratégica 
de defesa, para o fim de cumprir, também, o que 
determinada a END. A propósito, essas são algu-

mas das propostas que resultarão no novo marco 
regulatório para o setor de defesa nacional. Não 
tenho dúvida de que os reflexos serão sentidos 
na melhoria dos processos de planejamento, alo-
cação e aplicação de recursos para as Forças Ar-
madas. 

Revista $EIVA:
Este espaço destina-se às considerações 

complementares que julgar convenientes.

SR. ARI MATOS CARDOSO:
Quero apenas agradecer a oportunidade 

de externar algumas das muitas atividades que 
desenvolvemos no Ministério da Defesa, bem 
como a colaboração das autoridades militares e 
civis que, incansavelmente, têm ajudado a SEORI 
na consecução de suas atividades. Permito-me 
dizer que a dinâmica dos assuntos até então 
mencionados tem proporcionado uma intensa 
e exitosa experiência nas relações entre civis 
militares, demonstrando que todos procuram 
fazer o seu melhor para o fim de engrandecer e 
elevar cada vez mais o nosso país. Muito grato! 

Helicópteros EC - 725
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sAuDAÇÃo DA secretAriA De econoMiA 
e finAnÇAs DA AeronÁuticA: 
correio AÉreo nAcionAl – 80 Anos 
inteGrAnDo o brAsil          

Uma necessidade latente: um malote com 
duas cartas tinha que ser entregue à Sede dos Cor-
reios e Telégrafos, na Cidade de São Paulo. Seria mais 
uma missão rotineira e sem quaisquer contornos de 
pioneirismo, se não fosse a data, o já longínquo dia 
12 de junho de 1931. Era o nascimento de uma das 
mais marcantes e significativas histórias de superação, 
dedicação, abnegação e coragem. Muito mais além, 
iniciava-se uma impressionante epopéia, o desbrava-
mento de inóspitos sítios, a integração somente ima-
ginável por meio das asas de um avião, que, até os 
dias de hoje, permanece viva e pujante.

 Eram dois os jovens Tenentes que protagoni-
zaram aquele feito heróico: Casemiro Montenegro 
Filho e Nelson Freire Lavénère Wanderley, que se 
tornaria o Patrono do Correio Aéreo Nacional. Uma 
exaustiva missão de apenas três dias de duração, 
todavia caracterizada por inequívoco simbolismo. 
Eles foram a bordo do monomotor biplano Curtiss 
Fledgling, matrícula K263, apelidado carinhosamente 
de Frankenstein. A encomenda era uma mala postal 
com conteúdo de apenas duas cartas, uma missão 
do então Correio Aéreo Militar (CAM), a ser realizada 
entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Cin-
co horas e vinte minutos foi o tempo necessário para 
completar a rota de ida, sobrevoando as montanhas 
do litoral; no retorno, apenas três horas e meia, so-
brevoando o Vale do Paraíba, trajeto que se tornaria 
oficial entre as duas cidades, com periodicidade de 

Curtiss Fledgling – K263

três vezes por semana, até que entrassem em opera-
ção os bimotores.

 Muitos foram os desafios que se avolumaram. 
Vencida a etapa inicial, planejamentos foram traça-
dos para a expansão das rotas. A partir da implanta-
ção dessa primeira linha, permitindo o treinamento 
de pilotos e mecânicos, três meses mais tarde, inicia-
vam-se os estudos para a sua extensão até Goiás.

 A Aviação Militar passou a dispor de mono-
motores biplanos WACO em 1932, pouco antes e 
durante a Revolução Constitucionalista, período em 
que se intensificaram as atividades do CAM: foram 
assim implantadas, além da de Goiás, as linhas de 
Mato Grosso, Paraná e Bahia. Em 1935, alcançou-
-se a Amazônia. No ano seguinte, foi inaugurada a 
primeira linha internacional, entre as cidades do Rio 
de Janeiro e Assunção, no Paraguai.

 Com a criação do Ministério da Aeronáutica, 
em 20 de janeiro de 1941, adveio a atual denomina-
ção, o Correio Aéreo Nacional (CAN), um dos mais 

preciosos serviços prestados pela Força Aérea Brasi-
leira, que permitiu humanizar regiões até então inex-
ploradas, por intermédio da integração entre frontei-
ras distantes, levando desenvolvimento e esperança 
àqueles que sequer vislumbravam melhores chances 
de uma vida mais digna e cidadã.

Entretanto, não foram somente correspon-
dências que se distribuiram ao longo dessas oito 
décadas. Variadas e importantes atividades  forma-

Maj Av Daniel Cavalcanti de Mendonça



11

ram o escopo de missões do CAN: do transporte de 
correspondências, carga, equipamentos e passagei-
ros a verdadeiras ajudas humanitárias, que incluem 
atendimentos médicos e odontológicos, transporte 
de enfermos e apoio a comunidades mais carentes, 
incluindo o suporte às calamidades públicas.

 O grande impulso do CAN registrou-se após 
o término da Segunda Guerra Mundial, pelo uso dos 
C-45 Beechcraft e Douglas C-47, com mais capaci-
dade de carga e autonomia, facultando maiores dis-
tâncias em menores tempos, reduzindo o desgaste 
dos passageiros e tripulações. Posteriormente, chega-
ram os quadrimotores Douglas C-54 e C-118, com 
linhas que ultrapassavam a Cordilheira dos Andes e o 
Oceano Atlântico.

 Em meados da década de 1960, os C-91 - 
Avro substituiram os Douglas C-47 em algumas rotas. 
Também nesse período, os C-130 - Hércules encor-
param-se aos vetores aéreos do CAN, não apenas 
ampliando o raio de ação, mas também a capacidade 
de transporte de pessoal, carga e equipamentos pesa-
dos para todos os quadrantes do território brasileiro.

 Apoiaram as missões, ainda, os C-115 – Búfa-
lo, C-95 – Bandeirante, Boeing 707, C-97 – Brasília, 
dentre tantas outras aeronaves. Nos dias atuais, têm 
sido de enorme valia os C-99 – EMBRAER 145, que, 
por serem mais velozes e modernos, permitem a inte-
gração de enormes áreas em curto espaço de tempo, 
inclusive entre os países da América do Sul, com o 
atendimento das linhas do CAN Internacional.

 Ademais, continua o apoio prestado às popu-
lações ribeirinhas. Famílias inteiras ficam à mercê de 
suas necessidades, vivendo em lugares distantes de 
uma estrutura mínima de saneamento e cuidados de 
saúde, primordiais para uma vida digna, mais huma-
na. Uma vez mais percebemos, atuando junto a elas, 
o Correio Aéreo Nacional, levando esperança nas 
asas dos C-98 – CARAVAN e C- 105 – AMAZONAS, 
aeronaves de importância ímpar pelas suas caracterís-
ticas operacionais.

Não temos como, e essa não poderia ser a 
nossa intenção, contar a His-
tória das oito décadas de 
atuação do Correio Aéreo 
Nacional.  O que nos norteia 
e mobiliza, antes de tudo, é 
registrar a passagem da data 
que se alinha no horizonte 
próximo, o dia 12 de junho. 
São 80 anos de uma história 
coroada de desafios e supe-
rações, em que pessoas ab-
negadas pautaram suas ações 
e esforços, diuturnamente, 

com o fito de colaborar para que outros brasileiros 
pudessem ser atendidos em suas necessidades e aspi-
rações de cidadania.

E quando pensamos na expressão “heróis”, 
fazemos cônscios da essência do que a etimologia da 
palavra traduz: “ser notável positivamente por seus 
feitos e/ou capacidades”. Ao fazermos breve análise 
das ações desses anônimos, homens e mulheres que 
atuaram nas fileiras do CAN nessas oito décadas, te-
mos plena convicção da grandeza do legado deixado 

para o País, um território de dimensões continentais, 
onde somente por meio da aviação tornou-se possí-
vel integrar e desenvolver longínquos rincões da Na-
ção. Chamá-los de heróis não traz, atrelados, quais-
quer exageros. Agiram como tais, com a coragem, a 
fidalguia e a determinação que só os grandes e altivos 
seres possuem. Quem sabe, poderiam ser equipara-
dos à definição de heróis que se fazia na antiguida-
de grega: filhos de Deuses com seres humanos. As 
atitudes que tiveram, ao longo da História do CAN, 
guardadas as devidas proporções, coadunam-se com 
a comparação.

 Parabéns aos Heróis do Correio Aéreo Nacio-
nal, aqueles que dedicaram importantes momentos 
de suas vidas, desde os primórdios das operações até 
os dias atuais, para ajudar a construir essa bonita e 
inquestionável História de sucesso! Congratulações 
pela marcante trajetória percorrida, a este que con-
tinua a ser o mais jovial, destemido e, até hoje, ativo 
agente de cidadania da História do Brasil! 

Saudações, Força Aérea Brasileira, pelas in-
cansáveis missões executadas nas asas do CAN, unin-
do e integrando o imenso território do nosso querido 
País.

Integração Nacional
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o No mundo moderno, a verdadeira riqueza das instituições é representado 
pelas pessoas que a integram, cujos conhecimentos e experiências compartilhados 
traduzem-se em enriquecimento para o conjunto, fortalecendo-o e preparando-o 
para enfrentar a dinâmica dos desafios inerentes ao desenvolvimento das institui-
ções.

É nesse sentido que a SEFA destaca, para o período compreendido entre 
outubro de 2010 e setembro de 2011, como reconhecimento por suas qualidades e 
méritos, compondo a Galeria do Graduado, Praça e Servidor-Padrão da SEFA, a 3S 
SAD Suyanne Nogueira Pacífico de Souza, o CB José Rodrigues de Abreu e o CV José 
Wilson Correa. Parabéns a todos!

3S SAD SUYANNE
NATURAL DE PARNAMIRIM - RN

ESTADO CIVIL – SOLTEIRA
DATA DE PRAÇA – 04 SET 05 

APRESENTAÇÃO NA SEFA – 23 JUL 07

CB SAD DE ABREU
NATURAL DE BRASÍLIA – DF
ESTADO CIVIL – CASADO

DATA DE PRAÇA – 01 FEV 92 
APRESENTAÇÃO NA SEFA – 07 JUL 92 A 17 MAR 98 

e 06 MAI 09

CV WILSON
NATURAL DE LAGAMAR - MG

ESTADO CIVIL – CASADO
SERVIDOR DA AERONÁUTICA –  DESDE 05 ABR 94

APRESENTAÇÃO NA SEFA – 05 ABR 94
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A AtituDe conDuZ o HoMeM A 
voos MAis Altos
Homenagem ao SO SAD Carlos Henrique Alves de Carvalho 

“Seja a mudança que você deseja para o mundo”. 

 Ao parafrasear Mahatma Gandhi, mergu-
lhando na essência da sabedoria do seu pensa-
mento, verificamos que o ser humano possui plena 
condição de fazer a diferença no ambiente em que 
vive. Por outro lado, para que se transforme em re-
alidade tal assertiva, afigura-se vital que vontade e 
perseverança caminhem ombreadas, na incessante 
busca do realizar, melhorar, crescer.   

 No ambiente de trabalho, é notório o di-
ferencial quando a vontade de ser e sentir-se útil 
supera o conforto da mesmice e do comodismo in-
terior, comportamentos que levam as pessoas à des-
motivação funcional. 

 A consequência de uma atitude conformista 
é sempre o “fazer” por fazer, como quem se livra de 
uma obrigação, sem o brilho nos olhos dos que sen-
tem prazer em produzir, agindo com determinação 
e desprendimento na consecução do que acreditam 
ser o melhor, atitude que leva ao engrandecimento 
pessoal e da Instituição a qual dedicam a vida pro-
fissional.

 Com esse espírito, o SO Carlos Henrique 
chegou à SEFA, há mais de 20 anos, disposto a fazer 
e ser a diferença. O seu crescimento na Subsecreta-
ria de Administração Financeira (SUFIN) veio célere, 
à medida que se consolidava a experiência no setor 
de trabalho. 

Os conhecimentos específicos da área da 
Administração Financeira somaram-se à diuturna 

busca pelo aperfeiçoamento, traduzindo-se em tra-
balhos de alta qualidade e iniciativas vencedoras, 
tornando-se uma referência no amplo círculo de 
convívio profissional.

 A Revista $EIVA, interessada em melhor co-
nhecer as importantes e decisivas contribuições do 
SO Carlos Henrique para o desenvolvimento das 
atividades da SUFIN, resolveu compartilhar com 
seus leitores algumas dessas iniciativas com o pro-
pósito de corroborar quão grande importância têm 
a vontade de superação e a alegria da colaboração.

 E foi assim que, da necessidade de constru-
írem-se acompanhamentos e controles mais efeti-
vos, surgiu a ideia da verificação, in loco, das arre-
cadações das Unidades Gestoras Executoras (UGE), 
referentes aos recursos provenientes dos Contratos 
de Arrendamento. A finalidade principal dessa ação 
visava à consolidação da arrecadação do Fundo Ae-
ronáutico, uma vez que essas receitas são fatos gera-
dores de orçamentos maiores para a Administração.

Prontamente, destacados resultados foram 
atingidos em proveito do Comando da Aeronáuti-

ca. Percebeu-se importante incremento nessas ar-
recadações, porquanto, com o aprimoramento do 
controle, foi possível identificar Contratos com reco-
lhimentos em atraso, regularizados no decorrer do 
processo. Trouxe, também, a possibilidade de que a 
SUFIN revisasse a execução de procedimentos por 
parte dos Agentes da Administração, no tocante às 
receitas, advindo daí um natural incremento da efi-
ciência dessas fontes de recursos. 
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 Dentre as ações implementadas, relaciona-
das à normalização de procedimentos, desenvol-
veu-se relevante trabalho no assessoramento rela-
tivo à formulação da Portaria 456/GC6, de 2008, 
que definiu os fatos geradores das receitas do Fundo 
Aeronáutico, bem assim regulamentou importantes 
funções atribuídas à Secretaria de Economia e Fi-
nanças da Aeronáutica (SEFA), a saber: fiscalizar a 
arrecadação das receitas pertencentes ao Fundo e 
gerenciar os saldos dos recursos financeiros arreca-
dados.   

 Cabe salientar 
que esse processo teve 
início com a revogação 
da ICA 172-4 e surgiu 
da necessidade de atu-
alização da origem das 

receitas do Fundo Aeronáutico, que precisavam, 
regularmente, ser revisadas em razão de mudanças 
ocorridas nos seus fatos geradores. 

 Com a revogação da Portaria 456/2008, em 
virtude do ingresso de novas origens de recursos, 
entrou em vigor a Portaria 568/GC6, de 2010, a 
qual abriga a aplicação de multas administrativas, 
impostas pela Junta de Julgamento da Aeronáutica, 
por infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica e à 
legislação complementar.

Outra significante iniciativa colocada em prá-
tica foi a implantação da Guia de Recolhimento da 
União (GRU), no âmbito do COMAER, que incorpo-
rou um sem-número de benefícios. Ela resultou de 
um processo desenvolvido na Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), com intuito de realizar os ingressos 
das receitas na Conta Única do Tesouro. Para que os 
recursos tivessem corretas a destinação e a classifi-
cação, afigurou-se necessária a criação de Códigos 
de Recolhimento. Com o objetivo de adequá-los 
às demandas do COMAER, houve interações com 
a STN, no sentido de permitir o fornecimento de 
informações a respeito da origem das receitas, bem 
como sobre as respectivas legislações afins. Após a 
implantação da GRU, percebeu-se uma conside-
rável racionalização nos processos de receitas não 
identificadas, diminuindo a carga de trabalho da Se-
ção de Arrecadação e aumentando a eficiência dos 
procedimentos.

Por fim, foram criadas as Metodologias de 
Precificação em operações de aplicação financeira, 
que se traduzem no conjunto de planilhas e gráfi-
cos, objetivando a apuração, em termos percen-
tuais, dos Certificados de Depósitos Interbancários 
(CDI), a rentabilidade pré e pós-fixadas dos recursos 
aplicados, facultando a comparação entre  as taxas 
ofertadas pelas entidades financeiras e o APLICAFIN 

(aplicação dos recursos na Conta Única do Tesouro 
Nacional). 

 Tais metodologias existem com o objetivo de 

verificar qual entidade financeira está oferecendo 
taxas mais vantajosas e qual o melhor período de 
aplicação, resultando em melhor gestão dos recur-
sos e aprimoramento das capacidades dos operado-
res da área de Administração Financeira.

 “Navegar é preciso. Viver não é preciso.” Eis 
o desafio colocado ao navegador Gil Eanes, nos idos 
de 1434, para vencer o Cabo Bojador, que nos re-
mete ao esforço, às vezes sobre-humano, gerador 
de atos que fazem a diferença no ambiente onde se 
vive. Ao cumprir sua “missão impossível”, Gil Eanes 
comprovou que, com obstinada determinação, o 
homem mostra-se capaz de ultrapassar seus limites. 

Ao traçar um paralelo entre a História des-
crita e o caminho trilhado pelo SO Carlos Henrique 
na SEFA, ressaltam-se verdadeiros exemplos de ab-
negação, dedicação e superação. São atributos en-
contrados naqueles obstinados a “fazer a diferença”, 
a quebrar paradigmas, a transformar o ambiente em 
que vivem. O firme propósito de transpor o “Mar 
Desconhecido dos novos tempos”, aquele em que 
se labuta diariamente, enfrentando e superando as 
tendências de acomodação, deve servir de modelo 
e motivo de estímulo às pessoas que dedicam suas 
vidas profissionais às causas nobres, como nos ensi-
na o SO Carlos Henrique.
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o futuro DA eDucAÇÃo À 
DistÂnciA no brAsil

1º Ten Ped Luciana Cristina Furlan
Chefe da Divisão de Ensino do Instituto de Economia e Finanças da Aeronáutica

A Educação à Distância é um tema que não 
se limita aos profissionais da área da Educação, mas 
a todos aqueles que pretendem disseminar ou rece-
ber conhecimentos, sejam quais forem os meios de 
acesso: Escolas, Instituições, Organizações Públicas 
ou Privadas.

A ideia de que apenas a Educação de forma 
presencial é eficiente e eficaz caiu por terra diante 
da extrema necessidade de as pessoas aperfeiçoa-
rem-se, cada vez mais, principalmente para concor-
rer ao mercado de trabalho, mas também para equi-
librar a escassez de tempo e conciliar as atividades 
diárias com os estudos.

 Como sempre, as pessoas e instituições aca-
bam tendo de desenvolver mecanismos de adapta-
ção (e desejam isso) às novas realidades, impostas 
pelo mundo presente. Caso contrário, correm o ris-
co de ficarem à margem do progresso.

A Educação à Distância, embora tenha sido 
seu aparecimento há algum tempo em outros pa-
íses, no Brasil, vem dando seus primeiros passos e 
tentando firmar-se positivamente como uma forma 
de Educação que possa atender aos anseios dos que 
buscam o saber. “É uma modalidade que, hoje, ain-
da apresenta maneiras próprias de execução, mas 
obedece à concepção geral de educação, que se 
transforma à medida que se modificam as visões hu-
manas de mundo”.

Nesse cenário, percebe-se um crescente 
desenvolvimento, com mudanças significativas em 
diversos campos, sendo estes os principais que nor-
teiam o futuro da educação, a saber: a evolução do 
conhecimento, o processo de globalização econô-
mica, a revolução tecnológica e a valorização do 
homem. Conforme estimativa do astrofísico Jacques 
Vallé (1994), antigamente, o conhecimento humano 
demorava séculos para se acumular. Hoje, duplica-
-se a cada 18 meses. 

 Diante disso, é clara a intensa necessidade 
do ser humano querer estar sempre atualizado, bus-
cando novas formas de aperfeiçoamento para o seu 
crescimento, tanto na esfera pessoal quanto no pla-
no profissional, para enfrentar a competitividade. 

Consequentemente, cada vez mais, um nú-

mero maior de pessoas vai à busca de Instituições 
que ofereçam uma educação nem sempre de qua-
lidade, mas que, de certa forma, o habilite em face 
de suas expectativas. As instituições de ensino, por 
sua vez, sentem a necessidade de criar alternativas 
que atendam ao demandado, daí decorrendo a 
nova modalidade de Ensino: Educação à Distância.

Assim como o indivíduo busca aprimorar 
o seu conhecimento por interesse próprio ou pela 
premência de ser aceito no mercado de trabalho:

o processo educacional necessita estruturar-se não 
só para atender a uma demanda cada vez maior, 
mas também para atender às novas necessidades 
do estudante e ao novo perfil do profissional com 
mudanças no ambiente educacional, agilidade no 
trato da informação, ênfase na metacognição e 
disponibilização de currículos mais flexíveis, o que 
exigirá esforços e trabalho das milhares de pessoas 
e instituições ligadas à educação. (WICKERT, p.3)

Com o advento da evolução tecnológica, 
não se admite mais a estagnação em termos edu-
cacionais. Portanto, novas formas de ensino devem 
estabelecer-se no panorama atual. É óbvio que a 
Educação à Distância chegou para ficar, aperfeiço-
ando-se a cada dia. O educador continua tendo o 
seu papel importante na formação do discente, no 
planejamento, na elaboração de conteúdos; o aluno 
não deve ser encarado como um ser solitário que 
está atrás de uma máquina, aguardando apenas os 
conteúdos serem despejados na plataforma de ensi-
no. Muito pelo contrário. A EaD busca:

a interatividade que exige ações matemagênicas, 
envolve atividades complexas como comprometi-
mento, reflexão, questionamento crítico, argumen-
tação, resolução de problemas, busca de caminhos 
e respostas próprias, construção de proposições, 
elaboração e posicionamentos pessoais, estabeleci-
mento de associações, comparações, análise, dis-
cussões e o incentivo ao desenvolvimento da criati-
vidade. (WICKERT, p.5)
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Isso possi-
bilita ao educando 
sentir-se mais pre-
parado e seguro 
para enfrentar o 
ato de “aprender” 
a aprender, além de 
torná-lo criativo e 

desinibido na elaboração de seus trabalhos, exerci-
tando, em grande parte, o desenvolvimento da es-
crita, aperfeiçoando sua gramática e redação.

Justifica-se a importância dessa modalidade 
de ensino justamente pelo fato de facultar oportu-
nidade de acesso ao conhecimento a um número 
maior de interessados, estejam eles onde estiverem: 
em suas casas, no ambiente de trabalho, durante o 
dia ou à noite, ou seja, no local e horário que sejam 
de suas melhores conveniências.

Compete-nos encarar essa realidade, enten-

dendo que a Educação à Distância veio para somar 
ao aparato das estruturas educacionais no Brasil. 
Ambas as formas de transmitir o conhecimento - 
presencial e/ou à distância -, são processos de con-
dução de aprendizagem de fundamental importân-
cia e que devem ser aproveitados para enriqueci-
mento do discente e de todas as pessoas envolvidas. 
Cada uma delas tem muito a oferecer e não deve ser 
descartada, mas sim compartilhada.

Cabe, também, às autoridades competentes, 
total envolvimento no sentido de dar condições para 
a implantação de Institutos Virtuais às Instituições 
interessadas, bem como fiscalizar o cumprimento 
das exigências para o seu devido funcionamento.

 Eboli (2004, p. 60) desenvolveu os sete prin-
cípios de sucesso da educação coorporativa e suas 
práticas, conforme apresentado no Quadro seguin-
te, e que corroboram o planejamento de ações vol-
tadas à implantação da EaD em uma organização:

Quadro 1: Os sete princípios de sucesso da educação corporativa e suas práticas

PRINCÍPIOS PRÁTICAS

COMPETITIVIDADE

Obter o comprometimento e o envolvimento da alta cúpula com o sistema de 
educação.
Alinhar as estratégias, diretrizes e práticas de gestão de pessoas às estratégias de 
negócio.
Implantar um modelo de gestão de pessoas por competências.
Conceber ações e programas educacionais alinhados às estratégias do negócio.

PERPETUIDADE Ser veículo de disseminação da cultura empresarial.
Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem.

CONECTIVIDADE

Adotar e implementar a educação “inclusiva”, contemplando o público interno 
e o externo.
Implantar modelo de gestão do conhecimento que estimule o compartilhamento 
de conhecimentos organizacionais e a troca de experiências.
Integrar sistema de educação com o modelo de gestão do conhecimento.
Criar mecanismos de gestão que favoreçam a construção social do conhecimento.

DISPONIBILIDADE

Utilizar de forma intensiva tecnologia aplicada à educação.
Implantar projetos virtuais de educação (aprendizagem mediada por tecnologia).
Implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem que favoreçam a “apren-
dizagem a qualquer hora e em qualquer lugar”.

CIDADANIA

Obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais.
Comprometer-se com a cidadania empresarial, estimulando:
- a formação e atores sociais dentro e fora da empresa;
- a construção social do conhecimento organizacional.

PARCERIA

Parcerias internas: responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendiza-
gem de suas equipes, estimulando a participação nos programas educacionais e 
criando um ambiente de trabalho propício à aprendizagem.
Parcerias externas: estabelecer parcerias estratégicas com instituições de ensino 
superior.

SUSTENTABILIDADE

Tornar-se um centro de agregação de resultados para o negócio.
Implantar sistema métrico para avaliar os resultados obtidos, considerando-se os 
objetivos do negócio.
Criar mecanismos que favoreçam a auto-sustentabilidade financeira do sistema.
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A eDucAÇÃo À DistÂnciA nA 
secretAriA De econoMiA e finAnÇAs 
DA AeronÁuticA 

Conforme o Regimento Interno da SEFA, 
ao Instituto de Economia e Finanças da Aeronáu-
tica (IEFA) compete planejar, coordenar e controlar 
as atividades de capacitação interna e externa, re-
lacionadas com o ensino e pesquisa nas áreas de 
economia, finanças, gestão orçamentária, financei-
ra, patrimonial, contabilidade e controle interno, de 
interesse do Comando da Aeronáutica.

 Dentro desse contexto, a SEFA, ao mesmo 
tempo em que viu crescer a necessidade de capaci-
tação interna de seus profissionais para fazer frente 
aos desafios que se avolumavam em horizonte pró-
ximo, também percebeu uma crescente demanda, 
no âmbito do Comando da Aeronáutica, relaciona-
da às áreas do saber sob sua esfera de competência. 
O pronto-atendimento a essas necessidades traria 
como benefício imediato a consequente melhora 
dos processos desenvolvidos pelas Unidades Gesto-
ras e que tinham ligação direta com as atividades 
desenvolvidas pela Secretaria.

Por conseguinte, expandiram-se as ativida-
des de ensino e pesquisa, com ênfase na capacita-
ção profissional dos Agentes da Administração do 
COMAER, e criou-se o IEFA, que passou a coorde-
nar essas tarefas, o que representou a inclusão da 
SEFA num seleto grupo de instituições que mantêm 
estruturas de formação corporativa para as pessoas 
que dão vida à Instituição.

Por outro lado, apesar de as citadas iniciati-
vas estarem trazendo inequívocos benefícios, outras 
soluções vêm sendo implementadas, com vistas a 
um crescimento ainda maior das potencialidades da 
Administração no campo educacional. Daí, a Edu-
cação à Distância (EaD) surge como importante fer-
ramenta de ensino, permitindo o atendimento a um 
maior número de alunos, sem, contudo, permitir 
queda de qualidade no processo ensino-aprendiza-
gem, ao mesmo tempo em que reduz vertiginosa-
mente os custos para a Organização.

Percebe-se, portanto, que há uma preocu-
pação permanente da Alta Gerência da SEFA com 
o desenvolvimento profissional dos Agentes da Ad-
ministração, resultando na implantação de diversas 
formas de disseminação do conhecimento, incluin-
do-se nesse universo a Educação à Distância.

objetivos DA eAD

A implantação dessa modalidade, sob a 
coordenação do Instituto de Economia e Finanças 

da Aeronáutica, tem como objetivos principais, 
promover a Educação à Distância de excelência, por 
meio da tecnologia de informação e comunicação, 
agregando valor ao capital intelectual da FAB; ajudar 
militares, civis e gestores, não só da SEFA, mas de 
todas as Organizações do Comando da Aeronáutica, 
a desenvolverem competências para o trabalho 
cooperativo, atuação em Equipe e tomada de 
decisão compartilhada, essenciais para a realização 
profissional na sociedade contemporânea; contribuir 
para a melhoria da qualidade e modernização, por 
meio da aprendizagem continuada de conteúdos 
de interesse da comunidade FAB e pela adoção de 
atitudes orientadas para a efetividade, transparência 
e ética; e disseminar, principalmente, o uso de 
software livre.

MetAs coM A eAD

Pretende-se, com a implantação da EaD, al-
cançar relevantes metas, como a redução das despe-
sas com deslocamentos, hospedagens, e/ou diárias/
ajudas de custo; aprimorar o maior número possível 
de militares e civis, independente da localidade; 
elevar o índice de acertos na execução dos procedi-
mentos administrativos a cargo dos Comandos Aé-
reos Regionais (COMAR); atingir uma porcentagem 
representativa de militares satisfeitos com o sistema 
coorporativo e consequente avaliação positiva do 
clima organizacional; avaliar o nível de conheci-
mento institucional; mapear as funções de gestores 
com base no modelo de gestão por competências, 
contemplando a perspectiva de aprendizado e cres-
cimento, levando-se em conta os “princípios consti-
tucionais, com ênfase na dignidade do ser humano”.

percepÇÃo Dos Atores envolviDos 
nA iMplAntAÇÃo DA eAD nA sefA

É importante, dentro de um contexto de mu-
dança, considerar, dentre outros aspectos, a visão 
dos envolvidos no processo de instalação da EaD na 
SEFA, que pode nortear as medidas a adotar para a 
referida implantação.

 Uma pesquisa, então, foi realizada neste 
universo, cujos resultados expressaram uma tendên-
cia positiva, conforme demonstrado nos quadros a 
seguir, ratificando a importância da inserção, no âm-
bito da SEFA, de mais essa modalidade de ensino, 
ferramenta facilitadora e enriquecedora no processo 
de qualificação profissional:
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PERCEPçãO DA EAD
1- Modalidade de Ensino que ganha respeito dia-a-dia.
2- Possibilidade de continuidade na busca pelo conhecimento, com flexibilidade, em um mundo atualmente 
dinâmico e globalizado, onde a maioria das pessoas dispõe de tempo exíguo.
3- Um desafio que a nova sociedade da informação e do conhecimento apresenta.
4- Aumento do capital intelectual da organização.
5- Aprendizagem autônoma e colaborativa.
6- Obtenção de um novo perfil profissional.
7- Apesar da separação física e/ou temporal entre instrutor e aluno, é um meio útil de distribuição do conheci-
mento aplicado na formação, aperfeiçoamento, treinamento ou especialização de pessoas.

VAnTAgEnS DA EAD nA SEFA
1- Baixo custo de implantação.
2- Menor despesa com diárias de Instrutores/Alunos.
3- Menor despesa com deslocamentos (passagens aéreas).
4- Aumento considerável no número de alunos interessados.
5- Menor número de professores / Instrutores envolvidos.
6- Especialização dos Professores / Instrutores envolvidos.
7- Não afastamento do aluno de sua rotina normal de trabalho, ou afastamento por tempo reduzido,
8- Padronização e ampliação no alcance das medidas de treinamento.
9- Economicidade de meios humanos e materiais.
10-  Oportunidade para identificação formal e científica dos assuntos a ser oferecidos aos clientes da SEFA.
11-  Pertinência do processo, porquanto será utilizado para atender demandas de público já no exercício da
       profissão, não havendo, em tese, problemas relacionados ao afastamento físico do professor.
12-  Fortalecimento do aspecto “ensino” dentro da missão da SEFA.
13-  Diminuição das consultas externas à SEFA e seus consequentes equívocos de execução.
14-  Aumento de oferta de cursos e estágios.
15-  Melhor gestão no Comando da Aeronáutica.

VAnTAgEnS DA EAD nA SEFA
1- Planejamento estratégico.
2- Política de capacitação da organização.
3- Mudança organizacional e modernização da SEFA.
4- Estrutura tecnológica da SEFA, em que todo o efetivo, militares e servidores civis, têm acesso a computadores,
      internet e intraer.
5- Capacitação de Instrutores internos, valorizando, dessa forma, o efetivo da organização.
6- A existência formal do IEFA.
7- Comprometimento da Administração da SEFA.
8- Disponibilidade de recursos para a formação e capacitação de tutores e conteudistas e demais membros 
      necessários para a montagem da equipe.
9- Disponibilidade para estabelecer parcerias e convênios.
10-  Economicidade.
11-  Profissionalismo, disciplina e grau elevado de conhecimento técnico-especializado dos possíveis instrutores.
12-  Experiência de alguns integrantes com docência.
13-  Grande número de alunos potenciais.
14-  Dispersão geográfica.

Quadro 1 - Percepção Quanto à Educação a Distância:

Quadro 2 - Percepção Quanto às vantagens da EaD na SEFA:

Quadro 3 - Percepção Quanto aos aspectos facilitadores à implantação da EaD:
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Toda mudança gera algum desconforto para o 
círculo envolvido no processo. Entretanto, neste caso, 
percebe-se que os benefícios advindos da implanta-
ção da EaD são muito maiores do que a energia ne-
cessária para transpor as dificuldades vislumbradas. 

 Preocupações com questões do tipo: “como 
me adaptar a essas mudanças?”, “será que meu co-
nhecimento vai ser prejudicado ao adotar novas 
formas de disseminá-lo?”, “Será que terei a compre-
ensão de meu chefe quanto ao tempo suficiente e 
necessário para preparar minhas aulas e acompanhar 
os alunos em suas dificuldades, além de estarmos 
distantes fisicamente, decorrente do processo, uma 
vez que acumularei funções?”, “quais as recompen-
sas que terei ao exercer essa função de tutor ou de 
conteudista?”, são recorrentes e aceitáveis diante da 
perspectiva de uma quebra de paradigmas.

 Porém, o envolvimento e o interesse, não só 
dos níveis superiores da Administração, mas de toda 
uma equipe, preocupada também em inserir-se num 

mundo atualizado, onde a valorização e o respeito 
por uma educação continuada estejam presentes na 
realidade da Organização, estimulam o enfrentamen-
to do desafio. Com olhos voltados para o objetivo de 
agregar valor ao capital intelectual da SEFA, serão 
construídas competências para o trabalho cooperati-
vo, atuando-se em conjunto e tomando-se decisões 
compartilhadas, aspectos essenciais para a realização 
profissional na sociedade contemporânea.

Dentro desse alvissareiro cenário, torna-se 
fácil depreender que a implantação da Educação à 
Distância na SEFA é uma experiência certamente be-
néfica para todo o efetivo, em proveito da economi-
cidade, mas, principalmente, porque contribui para 
a valorização da  Instituição, a qual dedica, continu-
amente, especial atenção para com o processo edu-
cacional, mormente no tocante à disseminação do 
conhecimento por e para seus integrantes.
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reflexÕes sobre A iMportÂnciA 
Dos processos e suA GestÃo
Ten Cel Int Alexandre Velloso Guimarães
Chefe da Seção de Procedimentos Contábeis da Subsecretaria de Contabilidade da SEFA

Nas últimas décadas, a Gestão de Processos 
tem figurado como tema latente em diversos movi-
mentos aplicados à gestão das organizações. Con-
forme ressaltam Nelis e Jeston (2008), o foco nos 
processos foi marcante no movimento da Gestão da 
Qualidade Total, durante os anos 80, e mostrou-se 
bastante presente na era da Reengenharia dos Pro-
cessos, em evidência no início dos anos 90. Do mes-
mo modo, em idéias e tendências subsequentes, a 
exemplo do advento dos Sistemas Integrados de 
Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning 
Systems) e do conhecido conjunto de práticas de 
gestão com foco na melhoria de processos, denomi-
nado Seis Sigma (Six Sigma). 

 Nesse panorama, os referidos autores ressal-
tam que, à semelhança do ocorrido com estes vários 
movimentos, direcionados à otimização de proces-
sos, muitas organizações ingressaram e outras tantas 
ainda adentrarão a senda da Gestão de Processos 
(Business Process Management – BPM). Entretanto,  
segundo destacado por Nelis e Jeston (2008), mui-
tas dessas organizações certamente não colherão os 
frutos almejados, em razão do entendimento difuso 
sobre aspectos importantes, ligados a processos, e à 
recorrente negligência em relação aos efeitos que a 
introdução da Gestão de Processos pode produzir 
no comportamento das pessoas, que são a alma das 
instituições. 

 Com base nesses aspectos introdutórios, este 
artigo apresenta algumas idéias, alicerçadas prin-
cipalmente no interessante trabalho de Paim et al 
(2009), que se destina a estimular a reflexão acer-
ca dos processos e de sua gestão nas Organizações 
do Comando da Aeronáutica. Como complemento, 
aborda-se a recente e inédita experiência propor-
cionada pela tarefa de mapeamento dos processos 
da SEFA,  parte de um projeto de revisão estratégica 
da Organização.

Aspectos conceituais integrados por 
processos

 
Quando se alude ao tema processos, a litera-

tura é pródiga em conceitos. Zarifian apud Salerno 

(1999), entende que processos representam a “co-
operação de atividades e recursos distintos voltados 
à realização de um objetivo global, orientado para 
o cliente final”.  Em uma abordagem objetiva e sim-
ples, a  Association of Business Process Management  
Professionals ABPMP (2009) conceitua processo 
como “trabalho ponta-a-ponta que entrega valor 
aos clientes”. Verifica-se, portanto, que processos 
podem ser reconhecidos como conjuntos integrados 
de atividades, conduzidas de forma a produzir um 
estado final desejado, do interesse de um ou mais 
clientes. 

 A importância dos processos para as orga-
nizações é algo indiscutível, que pode ser ilustrado 
pela visão de Oliveira (2007), ao mencionar que as 
estratégias organizacionais têm, nos processos e nos 
projetos, o seu meio de concretização. Tornando 
mais ampla esta perspectiva, Paim et al (2009) abor-
dam alguns elementos, ilustrados na figura a seguir, 
considerados essenciais à adequada compreensão 
da influência dos processos.

Consideremos, inicialmente, a estratégia, 
definida por Paim et al (2009) como “determina-
ção dos objetivos básicos de longo prazo, adoção 

Processos

Estratégia Cultura

TecnologiaIndicadores

Conhecimento

Estrutura

Figura 1: Elementos Integrados por processos.
Fonte: adaptado de Paim et al (2009).
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de cursos de ação e alocação de recursos para al-
cançar esses objetivos”. Uma vez estabelecido o 
direcionamento estratégico de uma organização, é 
fundamental identificar os processos estratégicos, 
nos quais os gerentes devem atuar com mais ênfa-
se, ressaltando que, embora todos os processos te-
nham a sua relevância própria, alguns podem ser 
diretamente associados aos objetivos pretendidos, 
com sensível afetação na missão institucional. Daí 
a grande importância do conhecimento detalhado 
dos processos, sobretudo, daqueles considerados 
estratégicos.

 Em relação à estrutura organizacional, Paim 
et al (2009) salientam que, ao invés de representar 
uma sistemática oposição às estruturas funcionais, 
a abordagem de processos  pode coexistir harmo-
nicamente com essas estruturas focadas em áreas 
funcionais. Para tanto, os citados autores desenvol-
vem o conceito de “Gestão Funcional de Processos 
Transversais” em que a gestão organizacional é cen-
trada na idéia de que os processos devem apoiar a 
coordenação do trabalho, mas preserva a divisão do 
trabalho baseada na especialização, evitando, com 
isso, o estabelecimento de duas linhas de autorida-
de. 

 Ademais, Paim et al (2009) registram que a 
visão da interação entre processos e estruturas fun-
cionais representa uma alternativa para os extremos 
da estrutura puramente funcional, que praticamen-
te ignora os processos transversais, bem como da 
gestão puramente processual, em que a unidade de 
pensamento da entidade repousa exclusivamente 
na estrutura horizontal de processos. A figura a se-

guir, extraída da obra de Paim et al (2009), ilustra as 
três visões estruturais mencionadas, com destaque, 
ao centro, para a visão funcional com processos. 

Em linhas gerais, os citados autores destacam 
os seguintes pontos positivos ou vantagens da abor-

Figura 2 : Visão das estruturas e dos processos.
Fonte: Paim et al (2009).

dagem de processos como complemento à estrutura 
funcional:

 maior integração decorrente da identificação 
das interfaces organizacionais e de processos;

 percepção da organização como sistema;

 definição de mecanismos decisórios mais efi-
cazes para solução de conflitos;

 integração de diferentes bases de dados; e

 definição de melhores estruturas de gover-
nança para processos. 

Outro elemento organizacional relevante 
para a introdução da Gestão de Processos é a cultu-
ra, que pode ser compreendida como o amálgama 
de pressupostos e percepções adquiridos pela cole-
tividade da organização ao longo do tempo, basea-
do em sua experiência.

 Conforme pontuam Paim et al (2009), em 
muitas organizações, a coordenação funcional do 
trabalho acarreta um padrão de cultura dominante, 
identificado como “cultura de silos”, na qual o de-
sempenho das pessoas é mensurado nos respectivos 
setores, locais em que elas também são reconheci-
das e solucionam os seus problemas de trabalho. Tal 
cultura confronta-se com a importância dos proces-
sos transversais, que envolvem mais de um setor, e 
podem redundar em desnecessária competição en-
tre áreas que deveriam ser complementares, para a 
consecução dos objetivos organizacionais.

 Diante dessa constatação, a literatura é 
bastante uníssona quanto à necessidade de que as 
transformações em direção à cultura de processos 
sejam objeto de ampla participação de todos os 
integrantes da organização, em cada nível da pirâ-
mide, e quanto à necessidade de que as gerências 
adotem práticas adequadas de gestão de mudanças. 

 Tanto quanto a cultura, a tecnologia repre-
senta uma variável sempre lembrada, quando se fala 
em processos, em função da conhecida e equivocada 
tendência de buscarem-se soluções para a ineficiên-
cia de processos tão somente pela via tecnológica. 

 Paim et al (2009) afirmam que os processos 
funcionam como elos entre a Tecnologia da Infor-
mação e as áreas “negociais”, ou de operações, em 
que as “coisas realmente acontecem”. Este raciocí-
nio permite concluir que a aplicação de recursos de 
TI em processos deve ser precedida de um trabalho 
de análise e melhoria desses processos, sob pena de 
provocar-se a cristalização de erros e ineficiências. 
Com efeito, os mesmos autores enfatizam não haver 
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qualquer sentido em informatizarem-se atividades 
obsoletas ou com problemas históricos, conduzindo 
a discussão para a análise e a melhoria de processos 
que devem anteceder a aplicação da tecnologia.    

 Ainda como elemento integrado pelos pro-
cessos, o conhecimento e, mais precisamente, a 
Gestão do Conhecimento influencia e, simultanea-
mente, é influenciada pela ótica de processos. Nes-
te caso, a representação dos processos por meio de 
mapas, que permitem, inclusive, a sua modelagem, 
proporciona à organização melhores condições de 
conhecer as formas pelas quais os trabalhos são, de 
fato, realizados. Ao mesmo tempo, quando a Ges-
tão do Conhecimento é orientada por processos, a 
partir da identificação de problemas e ineficiências 
nos seus processos, a organização busca determinar 
as lacunas de conhecimento, que devem alicerçar 
programas de capacitação, de treinamento, ou mes-
mo a busca de conhecimento externo necessário à 
instituição. 

Analogamente ao verificado com a área de 
TI, vemos os processos funcionando como direcio-
nadores (drivers) da Gestão de Conhecimento. A 
esse respeito, a própria literatura sobre Gestão do 
Conhecimento é enfática quanto aos benefícios pro-
porcionados aos processos de uma organização pela 
adequada gestão do chamado capital intelectual, 
conforme exposto por  Bukowitz e Williams (2002).    

 Por fim, talvez o mais emblemático dos tópi-
cos integrados por processos esteja relacionado aos 
indicadores de desempenho. Um dos pontos pacífi-
cos trazidos pela literatura sobre Gestão de Proces-
sos é que a formulação de indicadores e a escolha 
daqueles considerados mais relevantes dependem 
do adequado mapeamento dos processos.  E nesse 
momento surge um interessante questionamento: o 
que merece ser medido e como identificar os indi-
cadores mais relevantes? Para responder a essas in-
dagações, Paim et al (2009) efetuam uma remissão 
às estruturas, ilustradas na figura 2, quando abor-
dam a diferença entre indicadores locais e globais.

 Segundo os referidos autores, os indicadores 
estabelecidos nos setores, fruto de uma visão estrita-
mente funcional, ou de “silos”, com muita frequên-
cia, tendem a produzir resultados desbalanceados, 
que podem ser, inclusive, prejudiciais aos interesses 
da organização como um todo. Um clássico exem-
plo aplicável ao Setor Público diz respeito às áreas 
de Orçamento e de Programação Financeira. Neste 
exemplo, a organização que decidisse maximizar o 
resultado de um indicador ligado à execução orça-
mentária, deixando de considerar a sua  capacidade 
de pagamentos, derivada das condições de progra-
mação de recursos financeiros, certamente enfren-

taria problemas para a quitação de compromissos, 
comprometendo seus objetivos globais.

 Distintamente dos indicadores locais, que 
carecem de uma perspectiva mais ampla, os indi-
cadores globais são estabelecidos com base na ótica 
transversal de processos. Desta forma, os indicado-
res de desempenho devem ser construídos com o 
fito de mensurar e permitir a otimização de rotinas 

que, harmonicamente conduzidas, levem à maxi-
mização dos resultados globais da organização. A 
figura 3, a seguir, adaptada da obra de Paim et al 
(2009), ilustra os indicadores de desempenho, se-
gundo uma visão de processos transversais. 

A discussão dos diversos elementos integra-
dos por processos proporciona uma melhor com-
preensão da importância da Gestão de Processos 
em si. Dentre os vários conceitos relacionados com 
a Gestão de Processos,  a Association of Business 
Process Management Professionals – ABPM (2009)  
associa a Gestão de Processos às ações de “identi-
ficar, desenhar, executar, documentar, medir, moni-
torar, controlar e melhorar processos, para alcançar 
resultados alinhados com as metas estratégicas da 
organização”. Trata-se de um conceito amplo, que 
traduz o desafio enfrentado por organizações de di-
ferentes segmentos, ao longo do tempo, e percebi-
do, de forma mais ou menos subjacente,  em diver-
sas correntes ou movimentos de gestão, conforme 
destacado no início deste artigo. 

Figura 3: Indicadores  - visão de processos   transversais.
Fonte: adaptado de Paim et al (2009).  



23

A experiência de análise dos processos 
Administrativos na secretaria de 
economia e finanças da Aeronáutica

Na área de processos, o ano de 2010 propor-
cionou uma experiência inédita e promissora para a 
Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica. 
Desde maio de 2010, a SEFA, por intermédio de um 
Grupo de Trabalho formado por representantes de 
todas as áreas da Secretaria, sob a coordenação da 
Vice-Secretaria, vem empreendendo um trabalho 
dedicado à formulação de elementos componentes 
da estratégia organizacional da Secretaria. 

Tendo como um dos pilares a otimização dos 
processos, por meio da construção de indicadores 
de desempenho, o trabalho envolveu uma impor-
tante etapa de mapeamento e análise de processos, 
tarefa que foi conduzida em três fases.

Inicialmente, visando à participação efetiva 
de todos os setores da organização e à familiarização 
dos integrantes da SEFA com os principais concei-
tos relacionados a processos e ao seu mapeamento, 
promoveu-se uma jornada de estudos e de discus-
sões internas sobre o tema, complementadas  por 
meio de uma palestra sobre a Gestão de Processos, 
dedicada ao público interno da SEFA e promovida 
pelo Instituto de Economia e Finanças da Aeronáuti-
ca, como parte do Projeto Luminare.

Tendo por base esta importante fase de fo-
mento e de disseminação de conhecimentos, com 
duração de aproximadamente 30 dias, as diversas 
áreas da SEFA, por meio de seus gerentes, devida-
mente assessorados, “in loco”, por representantes 
do Grupo de Trabalho, realizaram, ao longo de um 
mês,  o mapeamento dos processos de cada área, 
tarefa realizada com o auxílio de um software de 
modelagem de processos.

Posteriormente, na etapa final, cada área 
responsável, após a aprovação dos mapas pelas res-
pectivas gerências, procedeu à exposição de seus 
processos ao Grupo de Trabalho. Essas reuniões, 
dedicadas à exposição dos processos, constituíram 
uma valiosa oportunidade de rediscussão dos fluxos 
de atividades, validação dos mapas e análise das in-
terações entre os diversos processos, com vistas à 
identificação de redundâncias ou de eventuais lacu-
nas de procedimentos.

Como resultado da citada iniciativa, foram 
identificados 27 (vinte e sete) processos, classifica-
dos como de importância estratégica no contexto 
SEFA, em função de sua relevância específica, tendo 
como principal parâmetro a Missão da Secretaria, 
cuja revisão e redação final constituiram uma das 

etapas anteriores do aludido projeto.         
A experiência da SEFA na implementação de 

uma abordagem de processos representa mais que 
um relevante passo rumo à otimização dos resulta-
dos organizacionais. Em razão da complexidade e 
dos desafios de ordem prática que a Gestão de Pro-
cessos envolve, a iniciativa da SEFA, uma vez atin-
gidos os objetivos institucionais almejados, poderá 
consolidar-se como um modelo para diversos seg-
mentos do Comando da Aeronáutica.   
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boAs prÁticAs nA GestÃo Dos 
bens iMÓveis Do coMAer  
Cel Av Geraldo Ignachiti Filho e 
Cel Av Omar Juan Wara

O Estado brasileiro vem dando seguimento 
a uma série de reformas administrativas nas últi-
mas décadas, objetivando enfrentar as adversidades 
oriundas das diversas crises econômicas internas e 
externas, buscando a inserção competitiva dos seus 
meios de produção no mercado mundial. Assim, 
constituiu-se um processo de desregulamentação, 
o qual promoveu a abertura em diversos setores 
da economia e, no âmbito interno da Administra-
ção Pública, processaram-se redefinições, dentre as 
quais a reforma patrimonial.

 Essas medidas inovadoras induziram à aná-
lise das características do processo de gestão do pa-
trimônio imobiliário da União, como um todo e, em 
especial, para os propósitos deste artigo, no que se 
refere aos imóveis jurisdicionados ao Comando da 
Aeronáutica, demonstrando sua importância e des-
tacando as boas práticas de gestão.

O patrimônio imobiliário estatal é proprie-
dade de todos, é também portador de valores em 
suas múltiplas aplicações econômica, política, so-
cial, cultural e militar, sendo parte importante desse 
patrimônio imprescindível para o funcionamento 
da máquina administrativa. Enfim, é no interior das 
edificações públicas que o Estado presta serviços es-
senciais à sociedade. 

Nesse contexto, o Estado realiza a gestão 
de seus bens por meio de legislação específica. Os 
dispositivos legais necessitam ser fielmente seguidos 
pelos gestores do patrimônio da União, para que a 
utilização “da coisa pública” ocorra de acordo com 
o interesse do Estado.

Nessa gestão, o Estado atua em três situações 
distintas: utilização, alienação e aquisição. 

A utilização evidencia-se pela necessidade 
que tem a administração de manter ou dar usos aos 
seus bens, destinando-os aos diversos órgãos que 
compõem o poder ou, ainda, à iniciativa privada, 
com vista ao bem-estar social. 

A aquisição e a alienação estão inseridas na 
própria dinâmica do patrimônio público, que sofre, 
constantemente, acréscimos ou decréscimos em seu 
balanço imobiliário. Em todos esses casos, a admi-
nistração deve seguir procedimentos legais preesta-
belecidos. 

A gestão dos bens imóveis do Estado brasilei-
ro é de responsabilidade da Secretaria do Patrimô-
nio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e efetiva-
-se de forma descentralizada, por meio das vinte e 
duas Gerências Regionais do Patrimônio da União 
(GRPU), distribuídas nos Estados da Federação.
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No Comando da Aeronáutica, o Sistema de 
Patrimônio (SISPAT) tem a finalidade de normatizar, 
coordenar, controlar e executar as atividades rela-
cionadas com o Patrimônio Imóvel, sob a jurisdição 
ou posse da Aeronáutica. 

O órgão central é a Subdiretoria de Patrimô-
nio (SDP), subordinada à Diretoria de Engenharia da 
Aeronáutica (DIRENG). Essa Subdiretoria coordena 
as atividades do Sistema de Patrimônio da Aeronáu-
tica, ao qual estão sistemicamente subordinados os 
Serviços Regionais de Patrimônio (SERPAT), em nú-
mero de sete, um para cada COMAR, sendo estes 
os órgãos executores dos diversos procedimentos de 
coordenação, fiscalização e regularização dos bens 
imóveis jurisdicionados ao COMAER. 

A falta de capacitação dos agentes envolvi-
dos nas atividades de gestão patrimonial pode con-
tribuir significativamente para perdas e prejuízos, 
especialmente pela ausência de medidas saneado-
ras, apropriadas e indispensáveis à conservação e 
preservação dos bens imóveis da União. 

Procedimentos e decisões inadequados, nes-
te setor, podem causar, ao longo dos anos, proble-
mas de soluções complexas e demoradas, requeren-
do esforços redobrados dos órgãos responsáveis.

 Todo Administrador Público, sob pena de 
ser responsabilizado por negligência, tem o dever 
de agir para resolver as questões que se apresentam 
em sua esfera de competência; neste caso específi-
co, o controle patrimonial, adotando providências 
tempestivas para o aprimoramento da gestão dos 
imóveis sob sua responsabilidade. 

Qualquer ocupação indevida, quando tole-
rada pela Administração, no decorrer dos anos, im-
plicará um complexo processo de reintegração de 
posse, saindo do campo administrativo para a esfera 
judicial, buscando-se resguardar o direito dominial 
da União sobre o imóvel, ocasionando, naturalmen-
te, transtornos administrativos e custos.

Concorrem para as ocupações indevidas 
dos imóveis da União: a valorização imobiliária dos 
imóveis ociosos, a inexistência de barreiras físicas 
para isolamento das áreas, a falta de vigilância ele-
trônica, a ausência de guarda patrimonial, o déficit 
habitacional, a explosão demográfica e a especula-
ção imobiliária.

A guarda e a proteção dessas áreas são difi-
cultadas, por vezes, devido à sua extensão, deman-
dando especial atenção, mormente quando os ocu-
pantes de má-fé utilizam métodos que extrapolam 
os limites legais. 

Nessa questão, o legislador disciplina a posse 
de boa-fé e a posse de má-fé. Naquela o proprietá-
rio ignora a existência de um vício possessório que 
impede, do ponto de vista legal, sua aquisição regu-
lar, enquanto nesta o possuidor sabe da existência 
do vício possessório.

Se a posse litigiosa já estiver em poder do 
autor da lesão possessória há mais de ano e dia, será 
nela mantido até que em outra ação de reintegração 
de posse determine-se a quem deva tocar a coisa.

As ações de regularização das áreas patrimo-
niais da União, jurisdicionadas ao COMAER, permi-
tirão o seu uso em plenitude pelos órgãos patrimo-
niais responsáveis, podendo inclusive disponibilizar 
áreas ociosas, em ambos os casos atendendo a inte-
resses sociais, para uso em programas habitacionais 
ou para cessão onerosa em atividades afins, poden-
do recolherem-se recursos financeiros importantes 
para a própria gestão patrimonial.

As áreas jurisdicionadas ao Comando da 
Aeronáutica, normalmente, despertam interesse so-
cial e também comercial, atraindo investimentos e 
demonstrando a importância de criarem-se meca-
nismos de controle, guarda, proteção e regulariza-
ções junto às Gerências Regionais de Patrimônio da 
União.

Na gestão patrimonial, faz-se conveniente 
destacar que Imóvel Legalizado é aquele cujo título 
aquisitivo está transcrito no Cartório de Registro de 
Imóveis em nome da União, dependendo da entre-
ga formal da Gerência Regional de Patrimônio da 
União (GRPU) competente, e Imóvel Regularizado 
é aquele cuja proveniência do domínio ou ato ju-
rídico está perfeito e acabado e sua entrega foi for-
malizada em termo próprio passado pela respectiva 
GRPU.

Neste cenário, para a gestão, deve o gerente 
utilizar a ferramenta Sistema de Gerenciamento de 
Imóvel de uso Especial da União – SPIUNET, criada 
especificamente para a administração de bens imó-
veis. 

Com o fito de racionalizar a administração 
dos bens imóveis da União, foi criado o Programa 
de Gestão do Patrimônio Público, cujo objetivo 
principal, à época da sua criação foi, em última ins-
tância, a geração de receitas. Durante o período de 
execução do Programa, percebeu-se que este enfo-
que deveria ser alterado, razão pela qual o objetivo 
do Programa Gestão do Patrimônio Público passou 
a ser a boa administração, a manutenção e o zelo. A 
geração de receita configura-se como mera conse-
quência da correta e eficaz administração levada a 
termo pelos gestores responsáveis.

De acordo com as novas diretrizes, o ciclo 
da administração do patrimônio deve ser:

- tendo o gestor um bem imóvel da União 
sob sua responsabilidade, este deve ser demarcado, 
cadastrado, sinalizado e registrado;

- em seguida, deve-se verificar a importância 
ou não do imóvel para o Serviço Público;

- existindo a disponibilidade do imóvel, não 
sendo o seu uso de interesse da União, o bem pode 
ser alienado, produzindo, dessa forma, receitas e 
deixando de gerar despesas. No caso específico do 
COMAER, o Plano de Alienação de Imóveis é de 
responsabilidade da Diretoria de Engenharia da Ae-
ronáutica, com a autorização do Estado-Maior da 
Aeronáutica, sendo que qualquer alteração patri-
monial no Comando da Aeronáutica deverá receber 
autorização do próprio Comandante da Força.

Ademais, o Programa possui muitas ações 
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que, por afinidade, podem estar aglutinadas, à vista 
do objetivo que almejam, como sugerido a seguir:

Ação 1 - Manutenção e zelo dos bens imó-
veis da União - objetiva a guarda e conservação dos 
imóveis de propriedade da União, incluindo, a fis-
calização, a cobrança pelo uso, e a regularização, 
entre outras;

Ação 2 - Identificação, demarcação e cadas-
tramento de imóveis da União - o objetivo desta 
ação é a regularização da situação fática, qual seja, 
trazer aos cadastros a existência administrativa do 
bem, quando, então, será exercida a ação acima re-
ferida (manutenção), conservando e zelando pelos 
bens identificados, demarcados e cadastrados ou, 
então, sendo alienado, conforme descrito na ação 
abaixo;

Ação 3 - Transações Imobiliárias - objetivam 
a alienação e a aquisição de imóveis para a União, 
pela forma de compra e venda ou incorporação;

Ação 4 - Destinação de Imóveis para Proje-
tos Sociais; e

Ação 5 - Sistemas Informatizados - destina-
dos à manutenção dos sistemas existentes e desen-
volvimento de novos sistemas necessários ao contro-
le das atividades envolvidas neste programa.

A Aeronáutica utiliza-se do Sistema de Ge-
renciamento de Imóvel de uso Especial da União 
– SPIUNET, na administração dos seus bens imóveis. 

O SPIUNET é a principal fonte alimentadora 
do Sistema Integrado de Administração Financeira 
(SIAFI) para efeito de contabilização dos imóveis, 
mantendo a tempestiva compatibilidade entre as in-
formações existentes nos Sistemas afins.

Os Órgãos Públicos Federais devem cadas-
trar no SPIUNET os imóveis de propriedade da 
União, de Fundações e Autarquias e de Empresas 
Estatais dependentes.

Esses registros utilizam um Cadastro Imobili-
ário Patrimonial (CIP) que possui os dados do imóvel 
e é utilizado apenas pela SPU, agregando-se um ou 
vários RIP (Registro Imobiliário Patrimonial). O RIP 
possui os dados do imóvel e da sua utilização e são 
empregados nos processos da SPU e registrados no 
SIAFI. 

Cabe ainda destacar que as avaliações ou 
reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser pe-
riodicamente realizadas/revisadas pelos Órgãos ou 
Entidades, a fim de que os valores apurados estejam 
em consonância com o mercado imobiliário.

Com efeito, a ferramenta estabelecida pelo 
SPU oferece os meios necessários para plena gestão 
e controle do patrimônio imóvel da União, cabendo 
aos gestores responsáveis a sua correta aplicação.

Nesse cenário, faz-se necessária, por parte 
dos gestores, uma atitude pró-ativa, constante e per-
sistente no intuito de aplicar as ferramentas existen-
tes, promovendo a regularização dos bens imóveis e 
permitindo sua utilização plena.

As ferramentas disponíveis e as normas le-
gais, quando aplicadas corretamente, constituem-se 
em um conjunto de boas práticas administrativas, 

levando, efetivamente, à promoção do controle, da 
defesa e da conservação dos imóveis.

Por fim, com base neste trabalho, embora 
não pretenda esgotar o assunto que merece aten-
ta reflexão, pode-se afirmar que as boas práticas na 
gestão dos bens imóveis integrantes do patrimônio 
imobiliário da União, nele incluindo o conjunto sob 
jurisdição administrativa da aeronáutica, certamen-
te tem tido repercussões significativas no processo 
de desenvolvimento do País. 
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uMinHo e fAb, uMA AliAnÇA De 
conHeciMento

A aliança entre Portugal e Brasil vem-se con-
cretizando na área do conhecimento, tendo de um 
lado a Universidade do Minho (UMinho) e do outro 
a Força Aérea Brasileira (FAB).

Desde 2007, a FAB navega e busca o cami-
nho do conhecimento nas áreas de Administração, 
Economia e Finanças em parceria com a UMinho 
que abriu as portas para os seus militares, em espe-
cial nos cursos de pós-graduação (mestrado e dou-
torado). No avançar do tempo, em 2009 houve a 
conclusão de dois mestrados: um em Administração 
Pública – Especialização em Gestão Pública e um 
em Contabilidade. Em 2010, aconteceu mais uma 
formatura de Mestrado em Administração Pública 
– Especialização em Gestão Pública. Nesta mesma 
área, em 2011, dois oficiais concluirão os seus cur-
sos, seguindo-se mais três oficiais que estão cursan-
do mestrado, sendo dois em Administração Públi-
ca – Especialização em Gestão Pública e outro em 
Contabilidade. 

Toda tarefa árdua é sustentada por pessoas 
de valor, com tenacidade e, no caso, com profundo 
conhecimento técnico especializado e espírito de 
cooperação.

Assim, a FAB, por meio da Secretaria de Eco-
nomia e Finanças da Aeronáutica (SEFA), reconhe-
ce o apoio inestimável prestado pela UMinho aos 
mestrandos brasileiros, em especial pelas colabora-
doras daquela Instituição que foram recentemente 
agraciadas  com a Medalha Mérito Santos-Dumont, 
a Professora Catedrática e Vice-Reitora para a Área 
Administrativa e Financeira da UMinho, Sra. Mar-
garida Proença e a Técnica Superior da Escola de 
Economia e Gestão (EEG), Sra. Estela Vieira.

Com destaque, vale registrar, das represen-
tantes da UMinho, dados de seus currículos:

- Margarida Proença licenciada em Econo-
mia pela Universidade Técnica de Lisboa, Doutora 
em Economia pela Universidade do Sul da Carolina, 
EUA. Desempenhou, por duas vezes, a função de 

Presidente da Escola de Economia e Gestão (EEG). 
Pertenceu também à Assembléia Estatutária e ao 
Conselho Geral, tendo, ainda, a Cátedra Jean Mon-
net em Economia Européia.

- Estela Vieira licenciou-se em Relações In-
ternacionais e pós-graduou-se em Estudos Econômi-
cos e Sociais e em Relações Internacionais na UMi-
nho, exercendo, atualmente, funções no Conselho 
Pedagógico da EEG e na Direção Administrativa da 
Associação de Estudos de Pós-Graduação em Re-
lações Internacionais e Ciência Política da UMinho 
(AEROPAGUM).

Muito embora, a Sra. Margarida Proença e a 
Sra. Estela Vieira estivessem envolvidas com as atri-
buições regimentais da UMinho, elas foram, incon-
dicionalmente, dedicadas no processo de adaptação 
dos Oficiais da FAB e seus familiares nos ambientes 
universitário e social da cidade de Braga.

Sobre a Comenda Santos-Dumont

A Medalha Mérito Santos-Dumont foi cria-
da em 1956, com o intuito de prestar homenagem 
ao espírito imortal 
do brasileiro Alberto 
Santos-Dumont (1873 
-1932), por ocasião das 
comemorações do cin-
quentenário do primei-
ro voo do “Mais-Pesa-
do-Que-o-Ar”. Trata-se 
de uma distinção con-
cedida a militares da Força Aérea Brasileira que se ha-
jam destacado no exercício da sua profissão, a milita-
res da Forças Armadas Nacionais ou Estrangeiras que 
se tenham tornado credores de homenagem especial 
e aos cidadãos brasileiros ou estrangeiros que tenham 
prestado notáveis serviços à Aeronáutica Brasileira.

A imposição das condecorações ocorre tradi-
cionalmente no dia 20 de Julho, aniversário de Al-
berto Santos-Dumont, Pai da Aviação e Patrono da 
Aeronáutica Brasileira. No entanto, dada a situação 
especial das agraciadas, a solenidade foi realizada na 
Embaixada do Brasil em Lisboa, no dia 26 de No-
vembro de 2010, presidida pelo Embaixador Mário 
Vilalva. 



28

Evidencia-se, nas condecorações das distin-
tas representantes da UMinho, o reconhecimento 
público do empenho  com que se houveram em 
prol do desenvolvimento das relações de amizade 
e cooperação de ensino entre a FAB e a UMinho.

Sobre a UMinho

Fundada no ano de 
1973, a Universidade do Mi-
nho recebeu os primeiros 
estudantes no ano letivo de 
1975/76. Hoje, é reconhecida 
pela competência e qualida-
de dos professores, pela ex-
celência da investigação, pela 

ampla oferta formativa graduada e pós-graduada e 
pelo seu alto nível de interação com outras institui-
ções. Por estas razões, a UMinho é um agente cen-
tral na região, uma importante referência nacional e 
um parceiro reconhecido no panorama europeu e 
global. Localizada no Norte de Portugal, a Univer-
sidade tem um campus na cidade de Braga e outro 
em Guimarães. 

A estrutura organizacional da Universidade 
é flexível e favorável à inovação e à interdisciplina-
ridade, potencializando a exploração de áreas de 
investigação científica emergentes. As Unidades Or-
gânicas de Ensino e Investigação Científica – Escolas 
e Institutos – são as estruturas-base da Universidade: 
Escolas de Arquitetura, de Ciências, de Ciências da 
Saúde, de Direito, de Economia e Gestão, de Enge-
nharia, de Psicologia e Escola Superior de Enferma-

gem, e Institutos de Ciências Sociais, de Educação e 
de Letras e Ciências Humanas. 

Os cursos e projetos de investigação científi-
ca possuem um forte reconhecimento internacional. 
A UMinho é uma universidade, comprometida com 
a cadeia de valorização do conhecimento: Investi-
gação Científica, Desenvolvimento e Inovação. Está 
também voltada para a vertente sócio-econômica, 
possuindo numerosas parcerias de sucesso em pro-
jetos nessa área, bem como nos campos da pesquisa 
e cultural. 

A internacionalização representa um forte 
compromisso e, nesse aspecto, as atividades são 
muito intensas, não só no espaço da União Euro-
péia (UE) e dos Países Africanos de Língua Portu-
guesa (PALOP), mas, também, com diversos outros 
países, de vários continentes.

Sobre a Escola de Economia e gestão

A Escola 
de Economia e 
Gestão (EEG) se-
diada em Braga, 
criada em 10 de 
Março de 1982, 
é uma das unidades orgânicas de ensino e inves-
tigação da UMinho, com autonomia pedagógica, 
científica e administrativa, que assegura o ensino, a 
investigação e outros serviços especializados no âm-
bito da Economia, Gestão, Administração Pública, 
Ciência Política, Negócios Internacionais e Relações 
Internacionais. 

Oferece um conjunto de Licenciaturas, 
Mestrados e Doutorados no domínio das Ciências 
Empresariais, Econômicas e Políticas, criadas para 
responder às necessidades dos vários setores da ati-
vidade econômica e do Estado. 

Esta oferta formativa desenvolve-se dentro 
do espírito da Declaração de Bolonha, proporcio-
nando programas flexíveis com as condições neces-
sárias para um ensino de qualidade.

A EEG tem procurado desenvolver a sua in-
teração com a sociedade, por meio  de colaboração 
e parcerias com diversas instituições e cursos para 
dirigentes da Administração Pública.

 
Contatos:
Campus de Gualtar
4710 - 057 Braga
Email: pgeeg@eeg.uminho.pt
URL: www.eeg.uminho.pt
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títulos públicos feDerAis: uMA 
novA e AtrAente opÇÃo De 
investiMento
Cap Int Alexandre Sourisseau Cabral

A Dívida Pública Federal, interna e externa, 
é composta, em sua maior parte, por Títulos Mo-
biliários Públicos que diferem entre si, segundo o 
contexto e a finalidade da emissão. 

 Esses Títulos Públicos são ativos de renda fixa 
que se constituem em boa opção de investimento 
para a sociedade, cuja finalidade primordial é cap-
tar recursos para o financiamento da dívida pública, 
do déficit orçamentário e atividades do Governo Fe-
deral, nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. 
São emitidos no mercado interno sob várias formas 
de ofertas públicas para instituições financeiras (Lei-
lões), pessoas físicas (Tesouro Direto) e emissões di-
retas para finalidades específicas definidas em lei.

 O Tesouro Nacional emite Títulos para aten-
der à Política Fiscal (déficits orçamentários e finan-
ciamento da dívida), enquanto o Banco Central uti-
liza os Títulos do Tesouro Nacional para realizar po-
lítica monetária, por meio de operações de compra 
e venda, no mercado secundário.

Para os Títulos pós-fixados, por exemplo, 
há diferentes indexadores, que variam conforme o 
tipo. Existem, também, aqueles que não se atrelam 
a indexadores, os chamados Títulos pré-fixados. 
Outros, ainda, têm diferenças em relação às taxas 
de juros, formas de pagamento e de colocação do 
Título (por meio de leilão ou colocação direta).

 Anteriormente, um investidor somente po-
deria comprá-los indiretamente, pela aquisição de 
cotas de fundos de investimento de bancos e cor-
retoras. Neste tipo de investimento, as instituições 
financeiras funcionavam como intermediários, ao 
adquirirem os Títulos Públicos que compunham (e 
compõem) as Carteiras dos Fundos, com os recursos 
oriundos de suas aplicações. 

 Atualmente, qualquer pessoa pode comprá-
-los diretamente, usando o Tesouro Direto, que é 
um programa de venda de Títulos a pessoas físicas 
desenvolvido pelo Tesouro Nacional, em parceria 

com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custó-
dia – CBLC, com redução dos custos de intermedia-
ção.

 Essa nova alternativa de aplicação permite 
investimentos a partir de R$ 100,00 (cem reais), com 
rentabilidade e segurança. Uma vez comprados, o 
investidor pode aguardar o vencimento do papel 
(data predeterminada para resgate do Título), mo-
mento em que os recursos são depositados em sua 
conta. Poderá, ainda, vendê-los antecipadamente 
ao Tesouro Nacional nas recompras semanais, pelo 
preço vigente no mercado.

No Tesouro Direto, o próprio investidor ge-
rencia seus investimentos, que podem ser de cur-
to, médio ou longo prazo. É uma ótima opção para 
quem quer investir com baixo custo, alta rentabili-
dade e liquidez quase imediata. Sempre que preci-
sar, poderá resgatar os Títulos, antes do vencimento, 
pelo seu valor de mercado, uma vez que o Tesouro 
Nacional garante a recompra. Caso não se queira 
gerenciar os investimentos, pode-se autorizar uma 
das Instituições Financeiras habilitadas a operar no 
Tesouro Direto (Agentes de Custódia) para efetuar 
compras e vendas dos Títulos Públicos.

 As vantagens não param por aí. O rendimen-
to da aplicação em Títulos Públicos é bastante com-
petitivo, se comparado a outras aplicações financei-
ras de renda fixa existentes no mercado. As taxas de 
administração e de custódia são baixas e o Imposto 
de Renda só é cobrado no momento da venda ou 
vencimento do Título (quanto aos Títulos que pa-
gam cupons de juros, também é descontado Impos-
to de Renda no pagamento do respectivo cupom). 
Esse tipo de aplicação representa o chamado “Risco 
Soberano”, tendo em vista que o risco de “default” 
(insolvência) é o mesmo do Brasil. Assim, ao anali-
sar-se a atual conjuntura macroeconômica do País, 
pode-se constatar que o risco de investimento em 
Títulos Públicos é baixo.
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Entre os Títulos Públicos ofertados, o investi-
dor deve escolher aqueles cujas características sejam 
compatíveis com o seu perfil. Repetindo, há Títulos 
de curto, médio e longo prazos, indexados a índices 
de inflação, Taxa Selic ou prefixados. 

A seguir, detalham-se as características de 
cada papel:

LTn: Letras do Tesouro nacional - Por se tratar de 
Título prefixado, o investidor tem a exata noção do 
retorno do Título se carregá-lo até a data de venci-
mento.

nTn-F: notas do Tesouro nacional (Série F) 
-  Como a LTN,  o  investidor  sabe  exatamente o 
retorno do Título, se o mantiver até a data de ven-
cimento. Entretanto, no caso da NTN-F, o investidor 
recebe um fluxo de cupons semestrais de juros, o 
que pode possibilitar aumento de liquidez e re-in-
vestimentos.

nTn-B: notas do Tesouro nacional (Série B) - Per-
mite ao investidor obter rentabilidade em termos re-
ais, protegendo-se da elevação do IPCA. Além disso, 
o investidor recebe um fluxo de cupons semestrais 
de juros, o que aumenta a liquidez, possibilitando 
novos investimentos.

nTn-B Principal: notas do Tesouro nacional (Sé-
rie B Principal) - Faculta ao investidor obter renta-
bilidade em termos reais, com proteção da elevação 
do IPCA.

LFT: Letras Financeiras do Tesouro - Indicado para 
o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixa-
da, indexada à taxa de juros da economia (Selic).

O primeiro passo para adquirir esses Títulos 
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Tesouro Direto CDB (100% CDI) POUPANÇA Fundos de

Renda Fixa

Fonte: Sítio Eletrônico da ANDIMA
Observações:
Os valores de CDB e Fundos de Renda Fixa são formados pela média da rentabilidade dos 
principais bancos Privados do Brasil.  O valor atribuído ao Tesouro Direto foi formado pela 
média da rentabilidade dos Títulos Públicos Federais, emitidos pela Secretaria do Tesouro 
Nacional.

Rentabilidade Acumulada de Títulos Públicos em 12 meses
Índices de Mercado da Andima (IMA)

Fonte: Sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional
Observações:
IMA - Índices de renda fixa, calculados com base na evolução do valor de mercado de 
carteiras compostas por Títulos Públicos. O IMA geral é o resultado da ponderação das 
variações de cada índice; o IRF-M é composto por Títulos prefixados (LTN e NTN-F); 
o IMA-C, por Títulos atrelados ao IGP-M (NTN-C); o IMA-B, por Títulos atrelados ao 
IPCA (NTN-B); e o IMA-S, por Títulos atrelados à Taxa SELIC (LFT).

é cadastrar-se em algum dos Bancos ou Corretoras 
habilitados no Tesouro Direto (Agentes de Custódia). 
Para o cadastramento, o investidor deve entrar em 
contato com a Instituição escolhida, fornecer as in-
formações solicitadas e enviar a documentação exi-
gida.

Em seguida, a pessoa receberá sua senha no 
endereço eletrônico informado em seu cadastro, 
sendo integralmente responsável pelo seu uso e ma-
nutenção do sigilo.

A partir daí, a compra pode ser efetuada dire-
tamente no sítio eletrônico do Tesouro Direto (http://
www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/), no sí-
tio da Agência de Custódia ou por meio do banco ou 
corretora, sendo necessário, neste último caso, o for-
necimento de autorização prévia a essas Instituições.

O Tesouro Direto foi criado com o intuito 
de fomentar na sociedade o interesse pela 
aplicação financeira nos Títulos Públicos Federais, 
independente da capacidade financeira do investidor. 
Esse programa permite que o cidadão comum 
possa obter, com baixo risco, taxas de rendimentos 
atraentes para seu capital, de forma simples e direta, 
ajudando o País a captar recursos, contribuindo, 
assim, para o crescimento e desenvolvimento sócio-
econômico do Brasil.

Comparativo entre os principais tipos de aplicações de Renda Fixa -

jul/2009 até jul/2010.






