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Expediente

A capa da Revista Seiva traz em destaque os logotipos 
da Secretaria de Economia, Finanças e Administração da 
Aeronáutica (SEFA), da Diretoria de Economia e Finanças 
da Aeronáutica (DIREF) e da Diretoria de Administração da 
Aeronáutica (DIRAD), tendo ao meio o texto demarcando os 45 
anos de existência da Secretaria.

Nesta edição, também comemorativa, a representação da 
capa da revista destaca a mudança por que está passando a 
SEFA ao incorporar uma nova competência, a Administração, 
composta pelo gerenciamento de organizações militares como 
a DIRAD, anterior Diretoria de Intendência, com toda a sua 
estrutura administrativa que, até 2016, estava subordinada ao 
Comando-Geral de Pessoal.

Esta competência agregou, ainda, o gerenciamento de 
uma enorme gama de atividades administrativas, como por 
exemplo, de aquisições de itens de classe geral, atividade 
executada por meio de Grupamentos de Apoio (GAP), e das 
atividades relacionadas a Próprios Nacionais Residenciais (PNR), 
sob o encargo das Prefeituras de Aeronáutica, organizações que 
anteriormente estavam subordinados aos demais Órgãos de 
Direção Setorial (ODS).
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TIRAGEM – 1000 EXEMPLARES

Mesmo com as mudanças, a Secretaria continua com as 
atribuições ligadas à Diretoria de Economia e Finanças (DIREF), 
como o gerenciamento dos financiamentos das aeronaves KC-
390 e Grippen, como representados na capa, e as competências 
resultantes de ser o órgão central, na Aeronáutica, dos sistemas 
de Administração Financeira, Contabilidade e Comércio 
Exterior.

Esta mudança é significativa para a SEFA que passou de 
uma organização essencialmente sistêmica (sem organizações 
militares subordinadas), com um efetivo de 200 militares 
em 2016, para uma estrutura hierárquica e administrativa 
com duas Diretorias, um Centro de Apoio encarregado de 
gerenciar os Grupamentos de Apoio e Prefeituras, a Pagadoria 
de Inativos e Pensionistas (PIPAR), a Fazenda de Aeronáutica 
em Pirassununga e, recentemente, a incorporação de cinco 
Bases Aéreas (Fortaleza, Salvador, São Paulo, Florianópolis e 
Afonsos) em um universo que, atualmente, já se aproxima de 
12.000 militares. Portanto, a capa da Revista Seiva destaca 
essa mudança da SEFA que, mesmo com as novas atribuições, 
continuará contribuindo para que a Aeronáutica caminhe com 
passos seguros em direção à sua visão de futuro, sintonizada 
com os interesses do Brasil no século XXI.
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Desde a sua criação, a Secretaria 
de Economia, Finanças e Administração 
da Aeronáutica (SEFA) tem buscado, 
incessantemente, aprimorar-se na gestão dos 
meios alocados para o fiel cumprimento da 
missão da Força Aérea Brasileira.

Ao empregar recursos humanos motivados 
e bem qualificados, a SEFA soma-se às demais 
Organizações Militares do Comando da 
Aeronáutica, baseadas em todo nosso rico 
e vasto território, ombreando-se a homens e 
mulheres que doam suas vidas nas atividades 
de manutenção da soberania do espaço aéreo 
e integração do território Nacional, de estímulo 
à indústria de defesa, de auxílio à repressão 
aos crimes transnacionais, de situações de 
crise institucional ou decorrente de fenômenos 
naturais e, ainda, de maneira permanente, do 
sistema de busca e salvamento.

Como parte do processo evolutivo 
necessário e oportuno, guiada pela diretriz 
do Comandante da Aeronáutica, a Secretaria, 
mais uma vez, passa por uma reestruturação, 
seja em termos de suas competências, seja em 
termos de atuação.

Até o ano de 2016, a SEFA era, 
essencialmente, uma organização que atuava 
de forma sistêmica. Como órgão central, 
no âmbito da Aeronáutica, dos sistemas de 
contabilidade, execução orçamentária e, mais 
recentemente, como órgão central do sistema 

de comércio exterior, emitia orientações sobre 
essas áreas, todavia sem a correspondente 
atuação administrativa.

A partir de 08/12/2016, quando o decreto 
8.909 de 26/11/2016 alterou a estrutura 
administrativa da SEFA, a Secretaria passou 
a atuar também na execução, principalmente 
dos processos relativos às aquisições, com a 
concentração dessas atividades e tarefas nos 
Grupamentos de Apoio.

Assim, assumindo novas competências 
previamente planejadas e delineadas, vemos 
hoje, em pleno funcionamento a execução de 
processos administrativos mais confiáveis e 
eficientes e, por conseguinte, mais econômicos, 
sem comprometer a continuidade das ações 
necessárias ao funcionamento pleno das 
organizações que compõem o Comando da 
Aeronáutica (COMAER).

Da proposta de mudança do COMAER à 
conquista das melhorias. Está, definitivamente, 
constatado, como previsto na Diretriz de 2015, 
que o modelo organizacional migrou da 
estrutura puramente funcional para um modelo 
de valorização dos processos, onde podem 
ser mais bem definidas as responsabilidades, 
quantificados os resultados por metas e 
indicadores e avaliada a produtividade. É a 
SEFA confirmando seu pioneirismo ao aplicar 
os conceitos e princípios abarcados pela 
Governança. 
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Em função dessas mudanças, com 
a incorporação da então Diretoria de 
Intendência, hoje Diretoria de Administração à 
estrutura administrativa da SEFA, essa Diretoria 
passou também a contribuir na divulgação de 
conhecimentos em áreas como pagamento 
de pessoal, encargos sociais, fardamento e 
em suas novas atribuições como aquisições 
de maneira geral, hotelaria e transportes 
(grupamentos de apoio), além de fornecimento 
de alimentação (ranchos).

Portanto, para a SEFA, como órgão 
de Direção Setorial, que, hoje, possui 
responsabilidades sobre um universo de 
organizações que se estendem por todo o 
território brasileiro e um efetivo de mais de 
10.000 militares e civis, essas mudanças 
projetam grandes responsabilidades que 
devem estar alicerçadas no conhecimento 
para que possam se tornar efetivas.

Assim, como resultado dessa mudança, 
a Revista $eiva também mudou, passando a 
absorver temas relativos às áreas temáticas de 
execução orçamentária e financeira, licitações 
e prefeituras em um olhar que analisa a 
emissão de orientações e a sua aplicação.

A Revista $eiva, no âmbito da Secretaria, 
tem um papel importante na divulgação de 
conhecimento obtido, uma vez que, uma de 
suas metas, juntamente com o Instituto de 
Economia e Finanças da Aeronáutica (IEFA), 
é a divulgação do conhecimento que advém, 
principalmente, dos cursos de pós-graduação, 
lato e stricto sensu, sob a forma de artigos que 
são divulgados por meio da revista.

Este veículo de comunicação é, também, 
o meio de divulgarmos o conhecimento obtido 
pelos militares do seu efetivo, aplicado não 
só aos processos da própria Secretaria, como 
também aos processos dos seus “clientes”, isto 
é, todas as Unidades Gestoras do COMAER.

Dentre os artigos que enriquecem a Revista 
e disponibilizam o conhecimento obtido e 
sua aplicação, pode-se citar duas pesquisas 
que são o resultado de cursos realizados no 
exterior, Universidade do Minho (Portugal), e 
uma fruto de curso realizado no país.

Em uma delas, o oficial da Secretaria traz 
sua pesquisa sobre a aplicação de um modelo 
de avaliação de Parcerias Público Privadas (PPP), 
modelo que permite estabelecer os parâmetros 
para se avaliar, direcionar e monitorar a gestão 
dos processos de PPP do COMAER. Ainda 

no tema de conhecimento obtido, também 
fruto de curso realizado no exterior, oficial da 
SEFA concretizou uma pesquisa que analisa o 
processo de consolidação de contas no setor 
público brasileiro, utilizando, como método 
de estudo, o caso particular do Comando da 
Aeronáutica, de forma a tornar tácita a avaliação 
da aderência por parte do governo brasileiro às 
IPSAS emitidas pelo International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB). 

Mas, o conhecimento também é obtido 
em cursos realizados no Brasil. Como 
exemplo, a pesquisa que tratou sobre a 
depreciação, variável importante e que, 
atualmente, é obrigatória na avaliação dos 
ativos operacionais dos órgãos do Executivo. 
A pesquisa analisou o comportamento dos 
níveis de depreciação e sua correlação com 
investimentos, tendo observado os crescentes 
valores de depreciação registrados no período 
de 2012 a 2016 e as severas reduções nos 
investimentos. A pesquisa observou que 
tais questões precisam ser consideradas 
nos investimentos de exercícios futuros, sob 
pena de redução da operacionalidade das 
Forças Armadas, podendo até mesmo vir a 
comprometer o cumprimento de sua missão 
constitucional.

Todas essas pesquisas destacam a 
importância, para a Secretaria, da Gestão do 
Conhecimento. 

Esclarecendo vários temas de grande 
relevância para a Aeronáutica e para o 
país, a Revista é, ainda, abrilhantada com a 
contribuição de distinto entrevistado, o Sr. 
Paulo Mattos de Lemos, Diretor dos Núcleos 
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília da 
Fundação Getúlio Vargas, Mestre e Doutor 
pela Universidade de Stanford nos EUA que nos 
brinda com sua visão sobre temas específicos 
ligados à Gestão Pública, Gestão de Risco e 
Governança.

Ao difundir conhecimento e compartilhar 
experiências, a SEFA, por meio da Revista 
$eiva, presta sua contribuição para que a 
Administração Pública institua, amplamente, 
as boas práticas administrativas e otimize o 
desempenho de toda a estrutura organizacional 
ao dispor do Brasil.

Desejamos uma agradável leitura aos que 
nos prestigiam com suas atenções.
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GESTÃO DE RISCO

As mudanças estruturais que vêm ocorrendo 
na Força Aérea Brasileira fizeram com que 
a Subdiretoria de Contratos e Convênios 
(SUCONV) reavaliasse seus processos internos, 
elaborando um diagnóstico estratégico para 
identificar o ambiente em que se desenvolvem 
as atividades de seu interesse.

 Aliado aos preceitos da IN MP/CGU nº 
01/2016, de 11 de maio de 2016, que versa 
sobre a adoção de uma série de medidas para a 
sistematização de práticas relacionadas à gestão 
de riscos, controles internos e governança, 
foram avaliados os riscos inerentes às licitações 
e aos contratos, resultando numa reestruturação 
das atividades de controle e acompanhamento, 
com o fim de alinhar os objetivos institucionais 
traçados ao planejamento estratégico idealizado 
pelo Estado-Maior da Aeronáutica.

O processo de criação do Mapa de Riscos 
identificou que as falhas de planejamento 
foram as não conformidades mais relevantes, 
em comparação com as demais fases do 
procedimento licitatório, demandando uma 
significativa alteração de rumos nas atividades 
de controle da Divisão.

Dessa forma, considerando o diagnóstico 
estratégico como ponto de partida, foram 
elaborados Planos de Ação detalhados para 
traçar as medidas necessárias à mitigação dos 
riscos, os quais foram consolidados em um 
projeto e inseridos no software oficial de gestão 
de projetos do COMAER (GPAER).

Tais ações resultaram em diversas inovações 
na área de licitações e contratos, dentre as quais 

destacamos a elaboração de um planejamento 
institucional padronizado para os Grupamentos 
de Apoio (MCA 172-4); a vedação a adesões a 
atas de registro de preços relativas a serviços de 
engenharia e serviços comuns de engenharia; o 
regramento do procedimento de adesão a atas 
de registro de preços de objetos diversos; e a 
construção de painéis de controle, considerados 
relevantes para a identificação antecipada de 
possíveis problemas de planejamento das UG 
do COMAER.

Esses painéis estão disponíveis para 
monitoramento das adesões, dispensas 
de licitações, avaliação de fornecedores 
(CADTEC), pregões realizados, restos a pagar 
e contratações de limpeza e conservação, como 
visualizado abaixo:

                  

 Assim, por intermédio de esmerado 
planejamento e de ações alinhadas com o 
planejamento estratégico da Força, a SUCONV 
tem contribuído para o alcance das metas 
determinadas na concepção “Força Aérea 
100”, auxiliando na construção de uma Força 
mais eficiente, ágil e moderna.

GESTÃO DE RISCOS NA SEFA

Com o objetivo de cumprir as exigências 
estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta 
nº 01, emitida pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) e pelo Ministério do Planejamento, 
a Seção de Gestão Organizacional (SGORG) 
deu início ao projeto de implantação da Gestão 
do Risco na Diretoria de Economia e Finanças 
da Aeronáutica (DIREF).

A IN MP/CGU Nº 01/2016, emitida em 11 
de maio de 2016, determinou, aos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, a adoção 
de uma série de medidas para a sistematização 
de práticas relacionadas à gestão de riscos, 
controles internos e governança. A partir da 
publicação desse documento, o dirigente 
máximo de cada órgão público passou a 
ser o principal responsável pela implantação 
da gestão de risco em sua organização. De 
acordo com a Instrução, cada risco mapeado 
deve estar associado a um agente responsável 
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– formalmente identificado – com alçada 
suficiente para orientar e acompanhar as ações 
de mapeamento, avaliação e mitigação do risco 
nas esferas operacional, de imagem e reputação 
do órgão, legal e financeiro.

Dentre as medidas já tomadas pela 
SGORG, destaca-se a confecção e divulgação 
da Cartilha de Gestão do Risco (disponível no 
site http://www.diref.intraer/) a todo o efetivo da 
DIREF como forma de sensibilizar os militares e 
civis quanto à relevância do tema.

Segundo o Chefe da SGORG, TC Av 
Alexander Coelho Simão, a publicação da 
Instrução Normativa MP/CGU 01/2016 
introduziu, definitivamente, o processo de gestão 
do risco na administração pública federal e, 
por conseguinte, no Comando da Aeronáutica 
(COMAER). 

“Considerando-se que o gerenciamento do 
risco é um processo formal em que as incertezas 
presentes são sistematicamente identificadas, 
analisadas e tratadas com o objetivo de 
minimizar perdas e permitir o aprimoramento 
crescente da organização, é possível concluir 
que essa valiosa ferramenta permitirá à Diretoria 
de Economia e Finanças da Aeronáutica 
atingir seus objetivos institucionais mesmo em 
cenários incertos e com recursos limitados. No 
COMAER, a gestão do risco levará à criação 
de mecanismos que permitirão lidar de modo 
mais eficaz com a incerteza e os riscos a ela 
associados, melhorando a capacidade das 
organizações militares em criar valor e ofertar 
serviços de modo cada vez mais eficiente, eficaz 
e econômico”.

FERRAMENTAS QUE AUXILIAM NA GESTÃO

Em um ambiente de incertezas que impactam 
diretamente a confecção e a execução do 
orçamento federal, a SEFA, através da DIREF, 
tem buscado ferramentas que possam auxiliar 
na otimização dos recursos disponíveis para 
este Comando. Neste sentido, a Subdiretoria 
de Administração Financeira (SUFIN) da DIREF 
adotou a Plataforma Bloomberg como uma 
importante ferramenta de gerenciamento e 
fornecimento de informações relevantes para a 
execução da sua missão institucional.

Junto à SUFIN funciona a Divisão Financeira 
que possui a Seção de Aplicação Financeira, 
responsável pelo gerenciamento das aplicações 
financeiras dos recursos do Fundo Aeronáutico, 
e a Seção de Finanças, responsável pela 
manutenção de um fluxo financeiro adequado 
à necessidade do COMAER.

A Bloomberg L.P. é uma empresa de 
tecnologia e dados para o mercado financeiro 
e agência de notícias em todo o mundo. 
Entre as funcionalidades da plataforma estão 
a distribuição de informações econômicas e 
financeiras, além de possuir diversas plataformas 
para execução de operações financeiras, 
assim como notícias de regulamentação e 
conformidade legal e de pesquisa. 

No que diz respeito às aplicações 
financeiras, a Bloomberg oferece uma vasta 

fonte de informações e dados, uma plataforma 
de negociação eletrônica de renda fixa, onde 
o negociador poderá realizar cotações junto ás 
instituições financeiras, e um Gerenciador de 
Portfólio, onde é possível analisar a rentabilidade 
e a performance de benchmark da gestão das 
aplicações financeiras. 

No que diz respeito à manutenção do 
fluxo financeiro para este Comando, a Seção 
de Finanças tem buscado alternativas para 
otimizar os recursos disponibilizados para o 
fechamento de câmbio quando do envio de 
recursos para as Comissões Aeronáuticas 
Brasileiras no Exterior (CAB) para pagamento de 
fornecedores e projetos realizados pela Força 
Aérea. A ferramenta oferece uma plataforma 
de negociação eletrônica, onde o operador 
poderá solicitar cotações de até 49 bancos 
em tempo real, favorecendo a competitividade 
entre as instituições financeiras e a obtenção da 
melhor taxa para o Comando.

Todas as iniciativas buscam, por um lado, 
maximizar a rentabilidade dos rendimentos 
dos recursos do FAer de forma a aumentar sua 
arrecadação, e, por outro lado, obter taxas 
que minimizem os recursos necessários para 
fechamento de câmbio, reduzindo o impacto 
de tais contratações no orçamento deste 
Comando.
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Em 2017, a Subdiretoria de Contabilidade 
implementou o novo Aplicativo Eletrônico de 
Contas (AEC-SEFA). Nesse sistema, além do 
aprimoramento das funcionalidades relativas 
à tramitação da documentação referente à 
prestação de contas mensal das (Unidade 
Gestora) UG, a Divisão de Contabilidade 
Gerencial disponibilizou, para acesso dos 
gestores, o Painel Gerencial de Custos (PGC).

Por meio de plataforma visual amigável 
e convidativa à exploração de seus recursos, 
o Painel Gerencial de Custos evidencia a 
composição dos custos de cada uma das 
UG EXEC e UG CRED do COMAER, com o 
propósito de subsidiar o processo decisório tanto 
da administração estratégica – representada 
pelo Alto-Comando e pelos Órgão de Direção 
Setorial (ODGSA) – quanto da operacional – 
representada pela própria UG. 

Em estreito alinhamento aos objetivos 
dispostos na “Concepção Estratégica Força 
Aérea 100” (DCA 11-45), uma das informações 
disponíveis no PGC é o percentual do esforço 
da UG, mensurado sob a ótica de custos 
e de alocação do efetivo, direcionado ao 
cumprimento das atividades finalísticas da 
Organização. Desse modo, permite-se a fácil 
visualização de possíveis distorções e, por 
conseguinte, a adoção de medidas tempestivas 
com o fim de adequar o desempenho das UG 
aos objetivos da Força.

Para os Grupamentos de Apoio, o 
instrumento oferece ainda painéis que realizam o 
monitoramento dos custos de algumas atividades 
(Alimentação, Hospedagem, Transporte de 
Superfície e Administração de RH), de maneira 
a promover processo de benchmarking visando 
à racionalização da gestão, por meio da 
disponibilização de informações gerenciais, além 
da comparação entre os custos da própria UG, 
os custos médios do COMAER e os observados 
em atividades análogas no meio civil.

Outrossim, a Subdiretoria de Contabilidade, 
em coordenação com o Estado-Maior da 
Aeronáutica, disponibilizará à Força Aérea o 

Sistema de Gerenciamento e Controle dos Bens 
Intangíveis do COMAER,  o qual, após ter sido 
elaborada a Necessidade Operacional (NOP), 
encontra-se em fase de desenvolvimento, 
implementação e implantação, o que propiciará 
a  convergência das normas do COMAER 
às Normas Internacionais de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, bem como o 
cumprimento das determinações da Portaria nº 
548, de 24 de setembro de 2015, da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN).

Acrescente-se, ainda, que o  COMAER 
será agraciado com ferramental ímpar na 
Administração Pública Federal para mitigação 
de riscos contábeis, mediante a implementação 
de nova metodologia de demonstração de 
controle de riscos dessa natureza, denominada 
“Painel de Demonstração de Variações 
Contábeis (DVC)”, que contribuirá, de forma 
significativa, para tornar mais eficiente e eficaz a 
execução orçamentária, financeira e patrimonial 
da Aeronáutica, bem como minimizar potenciais 
fatores de riscos associados às variações das 
contas representativas dos ativos e passivos das 
UG Executoras do COMAER.

Com ênfase na capacitação dos Agentes 
da Administração, foram implementados 
os “Encontros Regionais de Contabilidade”. 
Entre seus objetivos, com foco no Sistema de 
Contabilidade do Comando da Aeronáutica 
(SISCONTAER), encontra-se a apresentação 
das principais causas de aplicação de restrição 
contábil no SIAFI às Unidades Gestoras, e dos 
procedimentos contábeis que podem mitigar as 
não conformidades.

Cabe destacar que, o conteúdo abordado 
nesses Encontros converge para conscientização, 
para o envolvimento no processo e para 
valorização do trabalho individual por parte dos 
agentes, propiciando o ambiente necessário 
ao desenvolvimento de motivação interna, 
aumentando assim o grau de comprometimento 
dos Agentes da Administração e o alinhamento 
com as diretrizes da Reestruturação 
Administrativa, ora vivenciada no COMAER.

CONTABILIDADE NO COMAER – PRINCIPAIS AÇÕES DE 2017



9

Revista $EIVA

A Origem da Diretoria de Intendência está 
ligada às do Comando da Aeronáutica e ao 
antigo prédio do Ministério da Aeronáutica.

Através da Portaria nº 50, de 23 de fevereiro 
de 1949, foi designado o Brigadeiro Henrique 
de Souza Cunha para compor a comissão que 
elaborou o projeto de instalação dos órgãos 
e repartições do Ministério da Aeronáutica no 
Edifício Perimetral.

O edifício ficou conhecido como PREDMAER 
(Prédio do Ministério da Aeronáutica) e, 
atualmente, como PREDCOMAER (Prédio do 
Comando da Aeronáutica). Em 20 de julho 
de 1954, o Ministro Nero Moura assinou a 
Portaria n° 358, que dava instruções para que 
as organizações e posterior funcionamento 
do Serviço de Administração do Edifício da 
Aeronáutica.

Foi nessa época, que o Serviço de 
Intendência, que deu origem à Diretoria de 
Intendência, instalou-se no edifício do Ministério 
da Aeronáutica, na Av. Marechal Câmara. Foi 
no PREDMAER, com o passar dos anos que 
a Diretoria de Intendência, foi absorvendo 
serviços peculiares à área de Intendência, até 
chegar a estrutura organizacional que possuía 
em 31 dezembro de 2016.

AS ORIGENS DA DIRETORIA DE INTENDÊNCIA

Com a desativação, em março de 2017, 
do Depósito Central de Intendência (DCI), fato 
estabelecido pelo mesmo Decreto já citado, 
a DIRAD vislumbrou a possibilidade de reunir 
em um único local e em instalações próprias, 
toda a sua estrutura organizacional (Diretoria 
e Subdiretorias), inclusive a Subdiretoria de 
Abastecimento que se encontrava em São Paulo.

A escolha de usar as instalações do DCI 
para tal finalidade deveu-se a alguns fatos 
importantes: 1 – já existir instalações próprias e 
amplas, havendo a necessidade de adaptação 
das mesmas (depósitos) para atividades 
administrativas, com todas as implicações de 
instalações elétricas, de comunicação e de TI, 
com o mínimo de conforto necessário para 
que o efetivo em todos os níveis pudessem ter 

condições dignas de trabalho; 2 – haver espaço 
para ampliação das atividades de apoio, como 
alojamentos, vestiários, banheiros comuns, 
Serviço de Subsistência, etc...; e 3 - a proximidade 
geográfica com a sua principal Unidade 
subordinada, o Centro de Apoio Administrativo 
da Aeronáutica (CEAP), instalado no Campo do 
Afonsos, corroborando sobremaneira para a 
sinergia das Unidades centrais da Administração 
da Aeronáutica.

Em julho de 2017, iniciou-se a transferência 
da sede da Diretoria de Administração da 
Aeronáutica (DIRAD), do PREDCOMAER 
RJ para Marechal Hermes, ocupando as 
instalações no prédio central do DCI, tendo sua 
estrutura organizacional toda funcionando em 
agosto de 2017.

A MUDANÇA DE SEDE DA DIRAD
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A reestruturação do Comando da 
Aeronáutica (COMAER) teve como meta o 
aprimoramento operacional e administrativo 
da Força. Esta nova visão busca implementar 
uma Instituição voltada para a otimização 
e aproveitamento dos recursos materiais 
e humanos, melhorando a capacidade 
administrativa do COMAER, mediante uma 
renovação organizacional e uma gestão 
baseada em processos, desonerando as 
Organizações Militares da Aeronáutica 
apoiadas no que tange às atividades 
burocráticas e de apoio, propiciando foco, 
essencialmente, nas suas missões-fins.

Para que o planejamento torna-se realidade, 
diversas mudanças foram necessárias. Uma 
delas foi à reestruturação da Diretoria de 
Intendência (DIRINT), fomentada com novas 
missões, além daquelas tradicionais ligadas 
área de Intendência, tais como, a Gestão e 
Gerenciamento das atividades nas áreas de: 1 – 
Apoio Administrativo, através dos Grupamentos 
de Apoio; 2 - Moradia funcional dos PNR, por 
intermédio das Prefeituras; e 3 - Viaturas de 
serviço funcionais, por meio da Subdiretoria de 
Abastecimento. Por tais razões, no Decreto nº 
8.909, de 22 NOV 2016, a DIRINT passou a 
ser denominada: Diretoria de Administração da 
Aeronáutica (DIRAD).

Como parte desse processo, pelo mesmo 
Decreto acima, a Secretaria de Economia e 
Finanças da Aeronáutica (SEFA) recebeu novas 
responsabilidades, sendo designada: Secretaria 
de Economia, Finanças e Administração da 
Aeronáutica. Em consequência, a subordinação 
da DIRAD passou do Comando Geral do 
Pessoal para a SEFA, bem como, a transferência 
de subordinação da Subdiretoria de Inativos e 
Pensionistas (SDIP), da DIRAD para a Diretoria 
de Administração do Pessoal (DIRAP).

Nesse mesmo momento, foi criado o Centro 
de Apoio Administrativo da Aeronáutica (CEAP), 
Organização Militar subordinada diretamente 
a DIRAD, com a missão de centralizar as 
atividades dos Grupamentos de Apoio e 
Prefeituras, no intuito de uma maior eficiência 
nos processos administrativos, em função 
da mão-de-obra qualificada, de modo a ser 
construída uma cultura voltada para a qualidade 
e a padronização dos procedimentos, com 
economia nas aquisições, nas contratações de 
serviços e no pleno atendimento das expectativas 
das OM que serão apoiadas, visando à 
obtenção máxima de eficiência na utilização 
dos recursos orçamentários disponibilizados, 
que cada vez são mais escassos e, ampliando, 
por outro lado, a “capacidade operativa” da 
Força, em que todos os Grupamento de Apoio 
e Prefeituras estão subordinados.

A REESTRUTURAÇÃO DA AERONÁUTICA E DA DIRAD

10
Sgt Batista/ FORÇA AÉREA BRASILEIRA
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Paulo Mattos de Lemos
Diretor do FGV Management - Núcleos São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília - IDE/FGV

 1) Considerando a Instrução Normativa 
Conjunta CGU/MP Nº 1, de 10 de maio de 
2016, que dispõe sobre controles internos, 
gestão de riscos e governança no âmbito 
do Poder Executivo federal, como o senhor 
analisaria a implantação dessa norma no 
âmbito da Administração Pública Federal?

Todas as organizações devem 
ter diretrizes e normas para controles 
internos, gestão de riscos e governança, 
de conhecimento de todos os seus 
colaboradores e daqueles que interagem 
com a organização.

O que me preocupa numa norma 
como esta é a excessiva burocracia que 
pode dela resultar e que geralmente 
acaba possibilitando a transgressão sem 
punição.

2) A Gestão do Conhecimento é uma 
prática, onde uma instituição busca conservar 
na própria organização o conhecimento, desde 
a criação, captura e compartilhamento entre 
as pessoas. Na sua visão, como esse fator se 
inseriria na estratégia de uma instituição pública 
como Fato Portador de Futuro da gestão?

Conseguir que o colaborador registre 
o conhecimento desenvolvido num 
formato e meio de comunicação, que 
possa ser disponibilizado e recuperado 
pelos outros colaboradores, é muito 
mais difícil do que parece.

Existem sistemas que podem 
ajudar nesta tarefa, mas é fundamental 
a conscientização de todos os 
colaboradores e a realização de bastante 
treinamento, além de alguma forma de 
recompensa.

3) O Governo Federal tem estabelecido 
várias ações relativas às novas políticas de 
Gestão de Risco e Governança Pública no 
âmbito do Executivo. Em sua opinião, quais os 
benefícios que ações desse tipo trazem para a 
gestão pública?

O problema no Brasil não é a falta 
de legislação pertinente, mas a rápida e 
judiciosa punição dos transgressores. O 
agente público tem que perceber que o 
custo da transgressão é maior do que o 
benefício da sua má gestão.

4) Em uma visão estratégica, como o 
Sr. analisa a possibilidade de aprimorar os 
sistemas de TI existentes e a aquisição de novas 
tecnologias para manter a evolução planejada 
da Gestão Pública em função das restrições 
orçamentárias existentes? 

Restrição orçamentária é sempre 
uma questão de prioridade. O Brasil 
precisa hoje reduzir o tamanho do 
Estado de modo a reduzir a sua carga 
tributária e, ao mesmo tempo, liberar 
recursos para investimentos.

Mestre e Doutor pela Universidade de 
Stanford nos EUA. Foi Vice-Diretor da COPPE 
/ UFRJ, Professor e Coordenador do programa 
de Engenharia de Produção desta instituição. Ele 
também fundou e dirigiu a COPPEAD / UFRJ, 
nos seus primeiros sete anos e foi Vice-Presidente 
Corporativo das empresas da Odebrecht 
Química, além de ter assumido cargos de 
direção em outras empresas e na Secretaria de 
Indústria e Comércio do Estado da Bahia.

Participou como palestrante do I Encontro 
Internacional sobre Financiamento a Projetos 
de Defesa do Comando da Aeronáutica da 
SEFA com o tem “Estratégia”.
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Os sistemas da TI são instrumentos 
para aumentar a eficiência na gestão, 
mas não devem ser fins neles mesmos. 
Eles podem também facilitar a 
implementação de controles, a gestão 
de riscos e a transparência de atos da 
Gestão Pública.

5) Na sua visão, é possível observar que 
as ações adotadas para o aprimoramento da 
Gestão Pública têm contribuído para ampliar 
o controle e a transparência dos resultados a 
serem obtidos? 

A Lava-Jato está demonstrando que 
ainda temos muito a fazer. Ao mesmo 
tempo em que a legislação atual é 
demorada para punir o gestor público 
por má gestão, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal pode punir o governante eleito 
pelo seu descumprimento. Acabar com 
a impunidade é um trabalho longo e que 
precisa do apoio da opinião pública.

6) Considerando a sua experiência 
como Professor e Coordenador do programa 
de Engenharia de Produção da COPPE / 
UFRJ e de empresas na iniciativa privada 
e estabelecendo uma comparação entre 
a iniciativa privada e a instituição pública, 
em que estágio o Sr. consideraria que os 

órgãos governamentais estão em relação à 
implantação das novas regras de gestão de 
risco e governança pública?

Comparar o setor privado com o setor 
público é muito difícil. Enquanto a empresa 
visa o crescimento e o lucro, o setor público 
deve visar, essencialmente, o controle 
das externalidades, como segurança, 
concorrência predatória, poluição, etc., 
além de dar as condições básicas para 
que possam ser feitos investimentos em 
infraestrutura, saúde e educação. 

Quando se extrapola estes fins, por 
exemplo, com estatais em áreas que podem 
ser melhor executadas por empresas 
privadas, acontece o que estamos 
vivenciando: a formação generalizada 
de cartéis, o superfaturamento de obras e 
operações, o empreguismo de parentes e 
amigos, etc.

7) Em sua opinião, o que ainda pode ser 
feito para que as mudanças na área de gestão 
pública sejam aceleradas?

Determinação política. O custo do governo 
brasileiro, nos três poderes, é muito acima 
do dos outros países. A profissionalização da 
gestão pública brasileira passa, primeiramente, 
pela reforma política e também pela 
reavaliação do papel do Estado Brasileiro.
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Autor: Breno Diogenes Gonçalves - Ten Cel Av
Pós-Graduado em Gestão Pública na Universidade Federal Fluminense - UFF

Proteção social militar das Forças 
Armadas: um legado histórico e 

doutrinário

INTRODUÇÃO

A República Romana, em sua fase chamada 
de tardia, enfrentava sérios problemas sociais e 
iminentes ameaças externas. Todas as tentativas 
de mitigar os efeitos dessas crises fracassaram 
ou agravaram a situação. Finalmente, a 
crise foi tão profunda que a segurança e a 
sobrevivência do Estado estavam em jogo 
(VERLIC, 2007).

Nesse contexto de crises interna e 
externa, o Cônsul Caio Mario implantou um 
conjunto pioneiro de reformas, visando à 
profissionalização das Forças Armadas e o 
fortalecimento da República (WHITE, 2011).

Entre tais iniciativas pioneiras, encontrava-
se o alicerce doutrinário da concepção dos 
modernos Sistemas de Proteção Social dos 
Militares das Forças Armadas (SPSMFA).

Assim, adotando-se como norteadores 
do presente artigo, a definição de Sistema 
de Proteção Social dos Militares das Forças 
Armadas como o um conjunto integrado 
de instrumentos legais e ações afirmativas, 
permanentes e interativas de pagamento de 
pessoal, saúde e assistência integrada ao 
pessoal, que visam assegurar o amparo e a 
dignidade aos militares das Forças Armadas e 
seus dependentes, haja vista as peculiaridades 
da profissão militar1; e de Doutrina como:

[...] uma exposição integrada e harmônica 
de idéias e entendimentos sobre determinado 
assunto, com a finalidade de ordenar linhas 
de pensamentos e orientar ações. Podendo 
ser explícitas ou implícitas. Explícitas, quando 

formalizadas em documentos, e implícitas, 
quando praticadas de acordo com costumes e 
tradições (BRASIL, 2007, pág. 11). 

A discussão em pauta buscará, por meio 
da pesquisa bibliográfica, em fontes primárias 
e secundárias, e dos estudos de caso, assinalar 
os pilares doutrinários dos Sistemas de Proteção 
Social do Militares das Forças Armadas ao 
redor do mundo, de forma a atingir os dois 
objetivos correlacionados abaixo descritos: 

• Identificar as origens históricas dos 
Sistemas de Proteção Social dos 
Militares das Forças Armadas; e

• Descrever aspectos chaves dos cenários 
evolutivos desses sistemas de Proteção 
Social, em cada uma das eras da 
História.

Na busca por tais objetivos, a pesquisa deu 
seus primeiros passos no sentido de analisar 
os prelúdios da profissionalização das Forças 
Armadas, tomando por referência o Exército 
Romano.

1  ANTIGUIDADE: A 
PROFISSIONALIZAÇÃO DO 
EXÉRCITO ROMANO

Um antigo provérbio romano pode ser 
utilizado para descrever a adaptabilidade e a 
flexibilidade do exército romano: Fas est et ab 
hoste doceri2. 

1 - Sistema de Proteção Social dos Militares. Site do Comando da Aeronáutica. Disponível: <http://www.fab.mil.br/
protecaosocial/index.php>. Acesso em: 22 mar. 2017

2 - Aprendamos nem que seja de um inimigo (Tradução nossa).

Artigo
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Assim, o exército romano, caracterizado 
como uma organização alicerçada no 
aprendizado, buscou se aperfeiçoar tanto com 
seus erros quanto com seus inimigos; e foi isso 
que o tornou superior aos seus adversários 
(VERLIC, 2007). Modernamente, esse 
processo de aprendizagem, segundo o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 
2005) pode ser definido como aprender com 
as Lessons Learned3.

Desde a fundação de Roma, até as reformas 
do Cônsul Caio Mario, em 104 antes de Cristo 
(a. C.), o exército romano era um exército 
não profissional, composto por cidadãos 
proprietários de terras. Os que se qualificavam 
para a inscrição no exército consideravam sua 
participação na defesa do Estado como um 
dever civil, uma responsabilidade e, também, 
como um privilégio (VERLIC, 2007).

Esses primeiros soldados eram leais à 
República e ocupavam lugares proeminentes 
na sociedade e, uma vez terminados os 
combates, podiam voltar para suas fazendas 
para dar continuidade às suas vidas (VERLIC, 
2007).

Conhecido como o terceiro fundador 
de Roma por suas vitórias militares, Caio 
Mario empreendeu profundas reformas para 
fortalecer a República e profissionalizar suas 
Forças Armadas (WHITE, 2011).

Entre tais reformas, foram implantadas 
medidas tanto para corrigir as questões de 
recrutamento, presentes na década de 100 (a. 
C.), como para profissionalizar seus exércitos 
(WHITE, 2011).

Nesse intuito, Mario, na sua função de 
Comandante-em-Chefe, percebeu que suas 
tropas precisavam de um plano de proteção 
social, já que não possuíam terras, quando se 
encerravam os combates. Depois que as tribos 
germânicas e celtas foram derrotadas, ele se 
tornou o primeiro general a negociar com o 
Senado a concessão de terras aos militares que 
eram bem sucedidos nos combates (VERLIC, 
2007; WHITE, 2011).

A profissionalização do exército romano 
trouxe de volta a estabilidade ao Estado, após 

um período de conflitos internos e guerras 
civis. O exército tornou-se mais eficiente e 
expandiu o Império Romano para a maior 
parte do mundo conhecido à época, atingindo 
sua maior extensão em 117 depois de Cristo 
(A.D.- Anno Dominni4 – Era Cristã), apenas 
dois séculos depois das primeiras reformas 
militares. Como pode ser verificado nas FIG. 
1 e 2 (VERLIC, 2007).

O simbolismo e a envergadura histórica 
dessas conquistas podem ser exemplificados 
pela etimologia das palavras Soldo – 
vencimento de militares de qualquer posto ou 
graduação; e Soldado – homem de guerra. 
Ambas com suas origens no nome da moeda 
romana – Soldo (moeda de ouro), com a qual 
os combatentes eram pagos (COLLINS, 2017; 
GRAMÁTICA, 2017).

FIGURA 1- Império Romano antes da profissionalização de suas 
Forças Armadas.
Fonte: Wikipedia5

FIGURA 2 - Império Romano depois da profissionalização de suas 
Forças Armadas.
Fonte: Wikipedia6

Assim, o exército romano, caracterizado 
como uma organização alicerçada no 
aprendizado, buscou se aperfeiçoar tanto com 
seus erros quanto com seus inimigos; e foi isso 
que o tornou superior aos seus adversários 
(VERLIC, 2007). Modernamente, esse 
processo de aprendizagem, segundo o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 
2005) pode ser definido como aprender com 
as Lessons Learned3.

Desde a fundação de Roma, até as reformas 
do Cônsul Caio Mario, em 104 antes de Cristo 
(a. C.), o exército romano era um exército 
não profissional, composto por cidadãos 
proprietários de terras. Os que se qualificavam 
para a inscrição no exército consideravam sua 
participação na defesa do Estado como um 
dever civil, uma responsabilidade e, também, 
como um privilégio (VERLIC, 2007).

Esses primeiros soldados eram leais à 
República e ocupavam lugares proeminentes 
na sociedade e, uma vez terminados os 
combates, podiam voltar para suas fazendas 
para dar continuidade às suas vidas (VERLIC, 
2007).

Conhecido como o terceiro fundador 
de Roma por suas vitórias militares, Caio 
Mario empreendeu profundas reformas para 
fortalecer a República e profissionalizar suas 
Forças Armadas (WHITE, 2011).

Entre tais reformas, foram implantadas 
medidas tanto para corrigir as questões de 
recrutamento, presentes na década de 100 (a. 
C.), como para profissionalizar seus exércitos 
(WHITE, 2011).

Nesse intuito, Mario, na sua função de 
Comandante-em-Chefe, percebeu que suas 
tropas precisavam de um plano de proteção 
social, já que não possuíam terras, quando se 
encerravam os combates. Depois que as tribos 
germânicas e celtas foram derrotadas, ele se 
tornou o primeiro general a negociar com o 
Senado a concessão de terras aos militares que 
eram bem sucedidos nos combates (VERLIC, 
2007; WHITE, 2011).

A profissionalização do exército romano 
trouxe de volta a estabilidade ao Estado, após 

3 - Lições Aprendidas (Tradução nossa).
4 - Ano do senhor (Tradução nossa).
5 - Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>. Acesso em: 22 mar. 2017.
6 -  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal>. Acesso em: 22 mar. 2017.
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7 - Aos grandes homens, a Pátria agradece (Tradução nossa).
8 - Disponível em: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal>. Acesso em: 22 mar. 2017.

2  IDADE MÉDIA: UMA LIÇÃO 
ESPANHOLA

O primeiro registro histórico de iniciativas 
de Proteção Social dos Militares na idade 
média ocorreu em pleno século XIII (1265), 
quando o rei espanhol Alfonso X, o Sábio, 
recorreu à sua obra Las Partidas (FIG. 3) para 
abordar a obrigação da Coroa de atender 
às indenizações que os soldados deveriam 
receber, pelos danos que a guerra lhes causava 
(VILLA, 2008).

FIGURA 3 - Las Partidas (1265): Obra do Rei Espanhol Afonso X 
(Biblioteca Central Militar – Madrid, Espanha). 
Fonte: VILLA (2008, p. 30)

O raciocínio do monarca em defender tais 
ressarcimentos acabou por definir os alicerces 
doutrinários sobre o tema, em toda a Idade 
Média.

Assim, durante o apogeu do Império 
Espanhol, nos séculos XVI e XVII, havia uma 
espécie de contrato, não assinado, mas 

alicerçado nas diretivas reais, onde o rei 
garantia a proteção contra as adversidades, 
daqueles que defendiam sua causa e sua 
coroa, identificando ambas como os legítimos 
interesses nacionais (VILLA, 2008).

Essa iniciativa real viria a se estabelecer, 
como princípio doutrinário da promoção e 
suporte do moral do soldado, ao empregar 
essa medida de proteção para amparar a ele 
e a sua família, na contingência de perder a 
vida, a saúde ou a liberdade.

Mais tarde, já na era moderna, este 
mesmo princípio inspiraria o desenho de 
variados sistemas protetivos e de saúde para 
os exércitos, o que, certamente, ajuda a 
compreender os pilares da proteção social no 
campo militar.

Também impulsionados nessa doutrina, 
foram criadas as irmandades de ajuda mútua 
e de caridade, para amparar os inválidos de 
guerra e as viúvas/órfãos de soldados. É dessa 
época, a concepção do primeiro hospital 
militar europeu, cuja construção deu-se por 
iniciativa dos Reis Católicos (Dona Isabel de 
Castela e Dom Fernando II de Aragão), na 
cidade-acampamento de Santa Fé, durante a 
campanha militar da conquista de Granada 
(VILLA, 2008).

3 IDADE MODERNA: AS 
“LUZES” QUE VÊM DA 
FRANÇA

Aux Grands Hommes La Patrie 
Reconnaissante7. Esta famosa inscrição que 
adorna o frontão do Panteão (FIG. 4), por si só, 
poderia resumir a objetivo principal do Sistema 
de Proteção Social dos militares franceses.

FIGURA 4 - Panteão (Paris, França)
Fonte: Wikipedia
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De fato, ao longo dos séculos, as muitas 
guerras que assolaram a França, dizimando sua 
população, conduziram a nação a perceber 
a necessidade de mostrar sua gratidão aos 
soldados, que não hesitaram em defendê-la 
com suas vidas.

A ideia de uma solidariedade nacional 
nasce, então, gradualmente, e com ela a de 
uma compensação justa pelos danos sofridos 
pelos militares. Assim, a construção do direito 
à Proteção Social se fez em várias etapas 
históricas.

Poder-se-ia inferir que as primeiras leis 
sociais da França remontam aos primórdios da 
IIIª República; que o Seguro Social foi criado 
em 1931 e que a Segurança Social, em 1946 
(DUBARRY; PENY; HERVIER, 1979).

No entanto, para os integrantes da 
Marinha Real, foi o Ministro das Finanças do 
Rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert (FIG. 5) 
que abordou este tema, criando uma solução 
que continua a ser adotada, com algumas 
pequenas adaptações, por quase três séculos.

FIGURA 5 - Jean-Baptiste Colbert (pai da moderna proteção social 
dos militares)
Fonte: Encyclopaedia Britannica (2017)9

Conhecido na História muito mais por ter 
instalado o chamado Colbertismo na França, 
ao propor que o volume de exportações fosse 
maior que o de importações, com o objetivo 
de se obter uma balança comercial favorável, 
através de práticas de intervenção estatal na 
economia; Colbert acabou por implantar 
ações governamentais de Proteção Social dos 

Militares, como ferramentas para a consecução 
dos seus objetivos no nível macroeconômico 
(DUBARRY; PENY; HERVIER, 1979). 

Assim, pelo Edito de Nancy, de 22 de 
setembro de 1673, seria instaurada uma 
Caixa de Inválidos da Marinha Real, destinada 
a socorrer marinheiros inválidos ou feridos, 
visando garantir o recrutamento e a fidelização 
dos melhores e mais especializados militares 
daquele ofício dos mares10.

Tal Doutrina seria empregada e ampliada, 
mesmo durante os agitados anos da Revolução 
Francesa, pois, por uma Lei de 13 de maio de 
1791, contida na coletânea de legislações da 
FIG. 6, e promulgada em plena Assembleia 
Constituinte Revolucionária, seria confirmado 
o princípio doutrinário de: reconhecer as 
pensões militares, os direitos à assistência 
de saúde e o amparo de seus dependentes 
(GALISSET, 1843).

FIGURA 6 - Coletânea do Direito Francês (Tomo III, capa)
Fonte: GALISSET (1842, p. 1043)

9 - ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Disponível em: <https://global.britannica.com/biography/Jean-Baptiste-Colbert>. 
Acesso em: 23 mar. 2017.

10 - SÉNAT de La France. Paris, 2017. Disponível em: <https://www.senat.fr/evenement/archives/D32/prelev.html>. Acesso 
em: 11 jul. 2017.
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Nem mesmo a vigorosa revisão do Status 
Quo11, imposta pela Revolução ao antigo 
regime absolutista, alterou a Proteção Social 
dos Militares.

Mesmo revelando-se paradoxal, parecia 
se confirmar o ensinamento de MAQUIAVEL 
(2010):

Os principais fundamentos de todos os Estados, 
tanto dos novos quanto dos antigos velhos 
ou mistos, são as boas leis e as boas armas; 
e como não pode haver boas leis onde não 
houver boas armas – e onde há boas armas 
convém que haja boas leis [...] (MAQUIAVEL, 
2010, p. 86)

4  TEMPOS CONTEMPORÂNEOS: 
O CONCEITO SE CONSOLIDA

Foi exatamente um militar, o Chanceler 
alemão Otto von Bismarck a transladar o 
conceito da proteção social para a população 
em geral, no ano de 1883, visando superar 
as consequências econômicas e sociais, que 
trouxeram a vitória do exército prussiano sobre 
os franceses em 1870, marco histórico do 
nascimento do Império Alemão (BRETH, 1998; 
VILLA, 2008).

A estreita ligação entre a tragédia humana, 
nascida da guerra, e o avanço dos dispositivos 
de proteção social é ainda mais visível, 
quando se analisa o Tratado de Versalhes, 
que encerrou a Primeira Guerra Mundial, mas 
que, ao mesmo tempo, criou a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT)12, confiando-
lhe a promoção dos direitos trabalhistas e 
sociais.

Nessa mesma linha, a criação da 
segurança social nos Estados Unidos da 
América (EUA) ocorreu na esteira da Grande 
Depressão de 1929 e intensificou-se, após a 
Segunda Guerra Mundial, com a expansão 
das empresas de pensão e de planos de saúde 
(BRETH, 1998).

Especificamente sobre o Sistema de 
Proteção Social Militar nos EUA, os princípios 
norteadores podem ser encontrados tanto em 
relatórios como o Valuation of the Military 
Retirement System produzido anualmente pelo 
Departamento de Defesa (DoD), por órgão 
diretamente subordinado ao Gabinete do 
Secretário de Defesa, como no recente relatório 
(27 fev. 2017) gerado pelo Congressional 
Research Service13 (KAMARCK, 2017).

Neles, estão registradas as seguintes 
diretrizes para a evolução do sistema militar 
de remunerações na inatividade. Elas visam 
garantir que: 

(1) A carreira das Forças Armadas seja 
competitiva com as alternativas civis;

(2) As oportunidades de promoção sejam 
mantidas abertas para os membros 
jovens e capazes;

(3) A segurança econômica esteja 
disponibilizada aos membros da 
carreira militar, quando do ingresso na 
inatividade; e

(4) A existência de um grupo de 
pessoas experientes, disponível para 
reconvocação, em tempos de guerra 
ou emergência nacional. 

Em semelhante viés, segue o Military 
Compensation Background Papers, outro 
importante documento do Departamento de 
Defesa dos EUA, ao buscar como alvos14:

(1)  A concessão de um nível de 
pagamentos socialmente aceitável aos 
antigos membros das Forças Armadas 
durante a sua velhice; 

(2)  A provisão de um sistema de inatividade 
que permita às Forças Armadas 
manterem-se competitivas com os 
empregadores do setor privado e com 
as demais funções públicas federais; 

(3) A provisão de um grupo de mão-de-
obra militar experiente que possa ser 

11 - Condição original (Tradução nossa).
12 -  Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 08 jul. 2017.
13 - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - EUA. Departmen of Defense. Valuation of the Military Retirement System, 

Alexandria, set. 2014. Disponível em: <http://actuary.defense.gov/Portals/15/Documents/MRF%20ValRpt%202014.
pdf?ver=2016-06-14-142446-710>. Acesso em: 22 mar. 2017.

14 - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - EUA. Department of Defense. Military Compensation Background Papers, 7. ed., 
nov. 2011. Disponível em: <https://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Military_Comp-2011.pdf>. Acesso em 22 mar. 2017.
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convocada em tempo de guerra ou 
emergência nacional, para aumentar 
as forças de serviço ativo dos EUA; e 

(4) A provisão de um meio socialmente 
aceitável para manter as forças militares 
dos EUA jovens e vigorosas, garantindo 
oportunidades de promoção para os 
membros mais jovens.

Todos esses estudos indicam, claramente, 
que o processo de ingresso na inatividade do 
militar não se destina apenas a ser um plano de 
remuneração competitivo com o setor privado, 
mas também, um importante instrumento para 
administrar os recursos humanos das Forças 
Armadas.

Nessa linha de atuação, o National 
Defense Authorization Act – 2013, principal lei 
orçamentária e fiscal afeta ao Departamento 
de Defesa, determinou a formação de 
uma comissão independente – a Military 
Compensation and Retirement Modernization 
Commission (MCRMC) – para revisar os 
sistemas de compensação e ingresso na 
inatividade dos militares (ou seja, partes do 
Sistema de Proteção Social Militar), concebendo 
recomendações para modernizá-los15.

A Comissão solicitou à RAND Corporation 
(instituto de pesquisas, sem fins lucrativos, 
financiado pelo Governo dos EUA e por 
doações de empresas privadas) que fornecesse 
apoio analítico (modelos matemáticos) para 
subsidiar as suas deliberações. 

Nos últimos anos, a RAND desenvolveu 
uma capacidade de modelagem, conhecida 
como Dynamic Retention Model (DRM), que 
modela as decisões e seus impactos sobre a 
retenção dos efetivos nas carreiras militares 
daquele país. O modelo pode ser usado, 
no caso concreto das Forças Armadas dos 
EUA, para simular os efeitos das propostas 
de reformas no Sistema de Proteção Social 
dos Militares sobre: a retenção de pessoal, 

os custos com recursos humanos e os efeitos 
sobre o orçamento governamental (ASCH; 
MATTOCK; HOSEK, 2015).

A motivação doutrinária para o MCRMC 
vem da importância contínua de assegurar: 
que os efetivos sejam remunerados de forma 
adequada e justa; que suas famílias sejam 
apoiadas por meio de programas voltados à 
moradia, à educação dos filhos, à garantia 
do emprego/educação dos cônjuges, entre 
outros; e que os efetivos e suas famílias tenham 
acesso a cuidados de saúde de alta qualidade 
e acessíveis. Na FIG. 7 o infográfico retrata a 
dimensão do universo da Proteção Social dos 
Militares nos EUA.

FIGURA 7 - Infográfico do Departamento de Defesa dos EUA 
Fonte: Departamento of Defense16.

Igualmente importante, no arcabouço 
doutrinário, é o papel do Sistema de Proteção 
Social em assegurar que a nação tenha uma 
força de combate totalmente adestrada e 
altamente capacitada, e que os recursos 
orçamentários fornecidos sejam suficientes 
para atingir esse objetivo, com a manutenção 
de uma justa relação de custo-benefício para 
a Nação (ASCH; MATTOCK; HOSEK, 2015).

Como marco mais recente dessa evolução 
protetiva, e fruto dos estudos da MCRMC, 
ao longo do ano de 2017, os militares 
americanos estão sendo consultados (somente 
os que possuem menos de 12 anos de serviço 
ativo) sobre a que Sistema de Proteção Social 
desejam aderir: o atual, em vigor quando da 
entrada destes na carreira militar; ou o novo, 

15 - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – EUA. House of Representatives. National Defense Authorization Act for Fiscal 
Year 2013. Disponível em: <http://www.dtic.mil/congressional_budget/pdfs/FY2013_pdfs/AUTH_CRPT-112hrpt705.pdf 
>. Acesso em: 22 mar. 2017.

16 - Department of Defense. 2017. Disponível em: <https://www.defense.gov/News/Special-Reports/1115_familysupport>. 
Acesso em: 23 mar. 2017.
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que tem previsão de entrar em vigor a partir 
de 2018. Já os militares, com mais de 12 anos 
de serviço ativo, manterão o atual Sistema de 
Proteção Social Militar17.

CONCLUSÃO

Frente a todas essas conjunturas históricas 
analisadas, verifica-se que a origem da 
doutrina de concepção dos modernos Sistemas 
de Proteção Social dos Militares remonta à 
idade antiga, quando foram empreendidas 
reformas no exército romano, com o objetivo 
de profissionalizá-lo, tendo a expansão 
do Império Romano, como uma de suas 
consequências.

Da mesma forma, durante a idade média, 
tais princípios doutrinários foram ratificados e 
estendidos pelos reis espanhóis, que ampliaram 
os benefícios para além das compensações 
financeiras, incluindo o amparo aos feridos, 
viúvas e órfãos.

Ao ingressarmos na idade moderna, 
verifica-se que, mesmo acontecimentos com 
capacidade de alterar todo o ordenamento 
institucional e jurídico de uma Nação, como 
foi o caso da Revolução Francesa, mantiveram 
a alma da doutrina de concepção e existência 
dos Sistemas de Proteção Social Militar. 

Ao chegarmos aos tempos atuais, 
constata-se que está sendo utilizado o mesmo 
arcabouço doutrinário para amparar as atuais 
propostas de reforma desses sistemas de 
proteção dos militares.

Por fim, comum a todos os contextos 
históricos, observa-se que a criação, a 
manutenção ou a reforma dos sistemas de 
Proteção Social dos Militares das Forças 
Armadas mantiveram seus pilares conceituais, 
por decisão dos mais elevados níveis 
hierárquicos ou governamentais, os quais 
adotaram esses sistemas como premissas da 
Defesa Nacional de seus Impérios, Reinos ou 
Países.

Não por coincidência, que, em cada um 
dos casos analisados – Império Romano, 

Império Espanhol, França e EUA – suas Forças 
Armadas foram determinantes no desempenho 
de um papel histórico de indubitável poderio 
militar, cada um em sua época.
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INTRODUÇÃO

A contabilidade tem passado por grandes 
mudanças, conforme afirma Niyama (2011). 
O motivo fundamental foi o surgimento das 
Normas Internacionais de Contabilidade 
(International Financial Reporting Standards – 
IFRS), que são um conjunto de pronunciamentos 
contábeis publicados e revisados pelo IASB 
(International Accounting Standards Board).

Tais pronunciamentos, as IFRS, são 
fundamentados no setor privado, e para ele 
direcionado. Porém, isso não significa que a 
contabilidade pública foi excluída deste cenário 
de mudanças. Para o setor público existem as 
IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards), do IPSASB (International Public 
Sector Accounting Standards Board), editadas 
pela IFAC (International Federations of 
Accountants). Conforme sua página oficial1, 
tais pronunciamentos visam a melhorar a 
qualidade, a consistência e a transparência da 
informação financeira em todo o mundo.

De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público (BRASIL 2015, p. 
23), “a ciência contábil no país vem passando 
por significativas transformações rumo à 
convergência aos padrões internacionais”. 
Dentre as várias mudanças, pode-se 
destacar a segregação da informação 
orçamentária da patrimonial e o registro das 

Autor: Paulo Madeira Júnior – Cap Int
Especialista em Auditoria e Contabilidade em IFRS - UNB

Depreciação operacional nas 
Forças Armadas: uma análise 

contábil sobre a depreciação dos 
principais ativos operacionais e os 
investimentos correspondentes no 

período de 2012 a 2016

variações patrimoniais segundo o regime de    
competência, ou seja, percebe-se uma forte 
preocupação com o enfoque patrimonial. 
Neste contexto, o presente trabalho se 
concentrará no registro da depreciação.

Considerando que, conforme informação 
extraída no sistema Tesouro Gerencial em 5 
de maio de 2017, o Ministério da Defesa foi 
o Órgão que apresentou a maior depreciação 
acumulada de bens móveis no ano de 2016, 
respondendo por mais de um quarto do valor 
de todo o Serviço Público Federal, justifica-
se a relevância de um estudo acerca desse 
assunto. Importante destacar que a conta de 
depreciação acumulada é responsável pelo 
registro da diminuição do valor de elementos 
do ativo devido ao desgaste pelo uso, à 
ação da natureza ou à obsolescência. E não 
se pode ignorar a importância para as três 
Forças Armadas da manutenção dos seus 
equipamentos e dos materiais operacionais em 
plenas condições de uso, de forma a estarem 
aptas a promover a defesa da pátria. 

Neste sentido, será efetuada uma análise 
interna, sob a ótica contábil, acerca dos ativos 
operacionais dos Comandos da Aeronáutica, 
do Exército e da Marinha, de forma a verificar 
o nível de depreciação em que se encontram, 
bem como se existe relação entre esta 
depreciação e os investimentos realizados no 
ano subsequente. 

1 - Disponível em: <www.ipsasb.org>. Acesso em: 03 de abril de 2017.
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A partir dessa análise, espera-se responder 
a seguinte questão de pesquisa: No período 
compreendido entre 2012 e 2016, os 
investimentos realizados nos ativos operacionais 
das Forças Armadas possuem correlação com 
os níveis de depreciação registrados?

Assim, pode-se caracterizar como 
objetivo geral do presente estudo verificar 
se os investimentos realizados nos ativos 
operacionais das Forças Armadas possuem 
correlação com os níveis de depreciação 
registrados no ano anterior, considerando o 
período de 2012 a 2016.

Quanto aos objetivos específicos, podem 
ser descritos como:

 i. mensurar a representatividade dos 
ativos operacionais das Forças Armadas 
em relação ao total dos bens móveis 
permanentes;

 ii. verificar a representatividade da 
depreciação operacional, bem como 
o nível de depreciação de cada classe 
de ativos operacionais das Forças 
Armadas; e

 iii. quantificar a representatividade dos 
investimentos em ativo operacional nos 
últimos cinco anos.

De forma resumida, o presente artigo foi 
estruturado da seguinte forma: inicialmente 
são trazidos conceitos referentes ao ativo 
operacional e às Forças Armadas, à 
depreciação e aos investimentos, de forma 
a permitir a compreensão das análises 
efetuadas; o segundo capítulo evidencia a 
metodologia utilizada no estudo; o terceiro 
capítulo faz a apresentação e análise dos 
resultados, primeiramente em relação aos 
ativos, seguido pela depreciação e pelos 
investimentos; por fim, a conclusão evidencia 
os resultados encontrados, relacionando-os a 
possíveis consequências.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Ativo Operacional e as Forças 
Armadas

 Para Iudícibus (2010, p. 124), “é tão 
importante o estudo do ativo que poderíamos 
dizer que é o capítulo fundamental da 

Contabilidade [...] é crítico o entendimento da 
verdadeira natureza do ativo”. Tendo em vista 
a riqueza e a variedade de definições sobre 
o ativo, este trabalho se restringirá àquelas 
relacionadas aos equipamentos e aos bens 
móveis necessários à atividade produtiva.

Hendriksen (2007) afirma que um objetivo 
na descrição da mensuração das instalações e 
dos equipamentos de uma empresa é fornecer 
uma indicação de sua capacidade produtiva. 
Ou seja, não se pode pensar na efetividade 
no cumprimento da missão da empresa sem 
um pleno e profundo conhecimento sobre seus 
equipamentos.

Neste sentido, Iudícibus (2010) destaca a 
importância do papel do administrador neste 
cenário. Segundo o autor, é fundamental que 
o administrador tenha conhecimento sobre 
o conjunto de meios materiais dos quais ele 
dispõe para que a empresa atinja os objetivos 
almejados. Do exposto, percebe-se que não 
basta à empresa ter os melhores equipamentos. 
É crucial que o responsável pelo gerenciamento 
conheça sua capacidade produtiva, de forma 
a alcançar os melhores resultados.

Outro ponto importante para o presente 
estudo é trazido por Iudícibus (2010, p. 191), 
que ressalta que “desde que todos os ativos 
têm características básicas comuns, diferenciá-
los quanto a um tipo específico ou outro fator 
torna-se sutil e difícil”. Mesmo diante de um 
cenário de dificuldades de diferenciação, o 
presente trabalho busca analisar a parte do 
ativo operacional, que são os bens e direitos 
utilizados na sua atividade empresarial, sem 
os quais a empresa perde a sua capacidade 
produtiva.

Assim, é possível concluir que tais definições 
são baseadas em empresas privadas. Ao 
buscar uma relação com as atividades do Setor 
Público, encontra-se a definição  de Magliano 
Junior (2015, p. 46):

[...] de forma diferente do setor privado, a maioria 
dos Órgãos Públicos não possuem um produto 
único e facilmente mensurável. Entretanto, 
podemos assumir que o pleno cumprimento 
da destinação legal de qualquer Órgão 
Público seja o produto esperado por todos os 
brasileiros (MAGLIANO JUNIOR, 2015, p. 46, 
grifo nosso).

Traçando-se um paralelo a partir desta 
definição, para as Forças Armadas o ativo 
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operacional são aqueles bens e direitos 
diretamente relacionados ao cumprimento de 
sua missão institucional.

A missão institucional das Forças Armadas 
está prevista no artigo 142 da Constituição 
Federal de 1988: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 
são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988, 
grifo nosso).

Buscando compreender melhor a atuação 
das Forças Armadas, é importante destacar o 
que traz o Livro Branco de Defesa Nacional, 
publicação do Governo Federal que visa a 
dar transparência às ações na área de defesa, 
que afirma que “sem comprometer sua 
destinação constitucional, as Forças Armadas 
realizam atividades conhecidas como ações 
subsidiárias e complementares, com o objetivo 
de contribuir para o desenvolvimento nacional 
e a defesa civil” (BRASIL, 2012, p. 174, grifo 
nosso). Ou seja, ainda que atuem em outras 
atividades em conjunto com a sociedade 
civil, como empregando sua engenharia na 
construção de estradas, realizando apoio 
aos transplantes de órgãos, prestando apoio 
de saúde às populações carentes e atuando 
em situações de calamidade pública, não se 
pode olvidar que sua atividade finalística é o 
cumprimento de sua missão constitucional, que 
é zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa desses, 
pela garantia da lei e da ordem.

Reunindo-se o conceito de ativo operacional 
ao citado artigo da Constituição Federal, 
depreende-se que podem ser considerados 
como ativos operacionais das Forças Armadas 
os bens que possibilitam a defesa da pátria e as 
demais determinações constitucionais.

Para atingir o pleno cumprimento de 
sua atividade finalística, as Forças Armadas 
necessitam de uma série de bens específicos. 
O Livro Branco de Defesa Nacional relaciona 
uma série de meios disponíveis às Forças para 
garantir a defesa da pátria, como, por exemplo, 
aeronaves, veículos blindados, navios e peças 
de artilharia (BRASIL, 2012).

Considerando que o presente trabalho 
tem por objetivo fazer uma análise contábil 
sobre a situação das Forças Armadas, no 
que tange aos seus equipamentos e seus 
materiais permanentes, parte-se para a 
análise do plano de contas. Desta análise, 
foram selecionadas para compor o conceito 
de ativo operacional as contas contábeis 
que registram os seguintes itens: carros de 
combate, aeronaves, embarcações, veículos 
de tração mecânica, equipamentos, peças e 
acessórios marítimos; equipamentos, peças 
e acessórios aeronáuticos; equipamentos, 
peças e acessórios de proteção ao voo; e 
armamentos.

Ressalta-se que tais contas foram 
selecionadas pela especificidade de seus bens, 
característicos das Forças Armadas, e pela 
relação clara e direta com a defesa da pátria, 
o que não significa que os bens registrados em 
outras contas contábeis, como equipamentos 
de processamento de dados, mobiliário, 
aparelhos diversos e outros, não contribuam 
para o cumprimento da missão constitucional.

1.2 Depreciação

De acordo com Diógenes e Slomski (2008), 
a depreciação é a alocação sistemática do 
valor depreciável de um ativo ao longo de sua 
vida útil. Ou seja, entende-se por depreciação 
o registro da perda de valor do bem por 
ocasião do seu uso, no decorrer do tempo.

Seguindo a mesma linha de pensamento, 
Hendriksen (2007) traz que a depreciação 
se refere ao processo de alocação do valor 
de entrada, geralmente o custo original ou 
corrigido, de instalações e de equipamentos, 
aos vários períodos durante os quais se espera 
obter os benefícios resultantes de sua aquisição 
ou de seu emprego.

A partir das definições da depreciação, 
fica claro que se trata da perda de valor de 
determinado bem devido ao seu uso. E esta 
perda de valor precisa ser registrada pela 
Contabilidade, a fim de demonstrar a situação 
real dos ativos, seja de empresas privadas ou 
de órgãos públicos.

Unindo os conceitos de depreciação 
e de ativo operacional, torna-se possível 
a apresentação do termo “depreciação 
operacional”, ainda não encontrado 
na literatura contábil. Dessa forma, por 
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depreciação operacional compreende-
se a perda de valor dos ativos diretamente 
relacionados à capacidade produtiva da 
empresa. 

Diferentemente de uma empresa privada, 
onde a depreciação é importante para cálculos 
monetários que influenciam diretamente na sua 
rentabilidade, no Serviço Público a depreciação 
é vista sob outra ótica. Nascimento (2008) 
afirma que a contabilização da depreciação 
dos bens públicos tem por finalidade a 
correta mensuração do ativo, uma vez que 
se refere ao reconhecimento sistemático da 
desvalorização do mesmo, seja pelo uso ou 
pela obsolescência, e que tem como principal 
objetivo demonstrar quando deverá ocorrer a 
reposição do bem.

No Serviço Público Federal, conforme 
estabelecido pelo MCASP, a depreciação 
dos bens móveis fica registrada em uma 
conta contábil específica. Tais registros 
ocorrem dentro de contas correntes, que são 
detalhamentos das contas contábeis (BRASIL, 
2012). No caso específico da conta contábil 
de depreciação, suas contas correntes são as 
próprias contas contábeis do ativo. Ou seja, 
é possível identificar, do total depreciado, as 
parcelas referentes a cada tipo de ativo.

Como descrito no plano de contas, 
resumidamente, a conta de depreciação é 
creditada pelas perdas de valores de bens 
físicos sujeitos a desgastes ou em virtude 
do uso, ação da natureza ou considerados 
obsoletos. E é debitada pela reversão dos 
valores da depreciação acumulada, por 
alienação, doação, transferências e outras 
baixas de bens do ativo imobilizado.

Importante destacar que, de acordo com 
Silva (2014), o reconhecimento, mensuração 
e evidenciação da depreciação teve início 
de forma facultativa a partir do exercício de 
2010, e de forma obrigatória a partir de 
2012. Tal fato é fundamental para a definição 
do período da presente pesquisa.

1.3 Investimentos

Conforme o Manual Técnico do 
Orçamento (MTO) 2015, são considerados 
investimentos as despesas de capital, ou seja, 
aquelas que contribuem, diretamente, para a 
formação ou aquisição de um bem de capital. 
Ou seja, percebe-se que as despesas de 

capital impactarão diretamente nas contas de 
ativo (BRASIL, 2015b).

Como exemplo de investimentos, pode-
se destacar o Manual da Despesa Nacional 
(2008), que afirma que investimentos são 
despesas orçamentárias com o planejamento 
e a execução de obras, e com a aquisição 
de instalações, equipamentos e materiais 
permanentes (BRASIL, 2008).

A fim de limitar o espaço amostral, 
o presente trabalho ficará restrito aos 
investimentos em equipamentos e em material 
permanente, de forma a tornar possível a 
verificação da existência, ou não, de relação 
com os valores registrados de depreciação.

Neste estudo foram considerados os 
valores da despesa empenhada, uma vez que, 
de acordo com o MCASP 2015, considera-se 
despesa orçamentária executada a despesa 
empenhada. Pode haver questionamentos 
sobre o motivo pela não escolha do conceito 
de despesa liquidada, uma vez que esta 
corresponde aos bens efetivamente recebidos 
pela Administração (BRASIL, 2015a). Em 
resposta, vale destacar que os valores de 
despesa liquidada dependem de fatores 
externos à vontade da Administração, como a 
entrega dos bens por parte dos fornecedores. 
A vontade da Administração, sob a forma 
do cumprimento do seu planejamento, 
é representada pelos valores da despesa 
empenhada, e não da liquidada. Dessa 
maneira, com a despesa empenhada, verificar-
se-á se a depreciação tem sido considerada 
como fator de planejamento dos novos 
investimentos.

Dentro deste universo, serão detalhados 
os investimentos realizados nas naturezas 
de despesa detalhadas correspondentes aos 
ativos operacionais, conforme detalhado no 
item 1.1.

2  METODOLOGIA

A presente pesquisa, de natureza 
qualitativa, caracteriza-se como uma 
pesquisa descritiva, pois, de acordo com o 
entendimento de Gil (1991), tem por objetivo 
a descrição de determinado fenômeno e o 
estabelecimento de relações entre as variáveis. 
Mais especificamente, a relação entre os 
investimentos realizados e os registros de 
depreciação do ano imediatamente anterior.
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No presente estudo foram analisados os 
dados referentes aos ativos do tipo bens móveis, 
à depreciação acumulada correspondente e 
aos investimentos em equipamentos e materiais 
permanentes dos três Comandos Militares. 
Foi estabelecido como período de análise o 
quinquênio 2012 – 2016, por compreender 
o primeiro ano do registro obrigatório da 
depreciação no Serviço Público Federal e o 
último que possui informações referentes ao 
ano completo.

Os dados foram obtidos junto ao Sistema 
Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAFI), que consiste no 
principal instrumento para registro da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial. 
Para extração dos dados, foram elaboradas 
consultas no Sistema Tesouro Gerencial.

A fim de permitir a comparabilidade entre 
valores registrados em cinco anos distintos, 
as tabelas originais, extraídas do Tesouro 
Gerencial, foram submetidas ao processo 
de correção pela inflação, tendo por base 
os valores anuais acumulados do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Desse 
modo, todos os valores foram atualizados ao 
valor da moeda real em dezembro de 2016.

As análises foram efetuadas por estatística 
descritiva, utilizando a correlação. Este método 
foi realizado entre os dados de depreciação 
de um ano e os dados de investimentos do 
ano posterior, por Força Armada, de forma 
a verificar se as informações de depreciação 
influenciaram os investimentos do ano 
subsequente. Foi utilizado o coeficiente de 
correlação de Pearson, cuja fórmula apresenta-
se a seguir: 

Onde:
r = coeficiente de correlação de Pearson;
i = valores das variáveis;
x = valor de depreciação do ano 

presente, e
y = valor de investimento do ano 

subsequente.
Importante trazer uma breve explicação 

sobre o coeficiente de Pearson. Segundo 
Lira (2004), este método é utilizado para 

medir a correlação entre duas variáveis, e a 
interpretação de seus resultados é feita da 
seguinte forma: se o coeficiente encontrado 
for igual a 1, existe correlação linear perfeita 
positiva entre as variáveis; se for igual a -1, 
existe correlação linear perfeita negativa; e 
quando o coeficiente encontrado for igual a 0, 
não existe correlação linear entre as variáveis. 
Ou seja, quanto mais próximo a | 1 | mais 
forte a correlação. Se o sinal encontrado for 
positivo, a relação entre as variáveis é direta, 
o aumento de uma variável causa aumento na 
outra. Já se o sinal for negativo, uma variável é 
reduzida na medida em que a outra aumenta. 
Segundo Calleragi-Jacques (2003, p. 90, 
apud LIRA, 2004), o coeficiente de correlação 
pode ser avaliado qualitativamente da seguinte 
forma:

se 0,00 < | r | < 0,30, existe correlação 
linear fraca;

se 0,30 < | r | < 0,60, existe correlação 
linear moderada;

se 0,60 < | r | < 0,90, existe correlação 
linear forte; e

se 0,90 < | r | < 1,00, existe correlação 
linear muito forte.

 
Para operacionalizar os cálculos, foi 

utilizada a função CORREL do Excel. Para 
exemplificar, foram relacionadas informações 
da depreciação de 2012 com investimentos 
realizados em 2013. As relações foram 
verificadas no âmbito de cada Força Armada, 
separando-se as informações referentes à parte 
operacional das informações sobre os totais.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

3.1 Ativos

O primeiro ponto a ser estudado no 
presente trabalho diz respeito aos ativos. Para 
uma primeira análise, no âmbito interno do 
Ministério da Defesa, foram consolidados os 
valores registrados nas oito contas contábeis 
diretamente relacionadas ao cumprimento 
da missão institucional, o chamado Ativo 
Operacional. Com a finalidade de permitir 
uma análise interna comparativa, foram 
trazidos também os valores totais das contas 
de bens móveis, ora chamadas de Ativo Total.
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Importante destacar que os valores 
originais, obtidos do Tesouro Gerencial, foram 
corrigidos pela inflação com base no IPCA 
registrado no período e trazidos ao valor em 
reais de 2016. Os valores estão expressos em 
milhões de R$.

TABELA 1
Ativos

Ano Comando 
Militar

Ativos 
Opera-
cionais

Ativos 
Totais

Ativo 
Oper / 
Ativo 
Total

2012

Aeronáutica 10.728 18.373 58%

Exército 2.808 8.171 34%

Marinha 6.384 19.508 33%

2013

Aeronáutica 10.597 18.626 57%

Exército 4.334 10.680 41%

Marinha 6.636 21.135 31%

2014

Aeronáutica 9.528 19.770 48%

Exército 6.125 12.854 48%

Marinha 7.409 23.029 32%

2015

Aeronáutica 9.328 21.288 44%

Exército 6.398 13.509 47%

Marinha 7.241 26.741 27%

2016

Aeronáutica 7.979 22.318 36%

Exército 6.075 13.064 47%

Marinha 7.271 24.382 30%

Ao iniciar a análise da TAB. 1 pelos 
valores dos ativos operacionais, percebem-se 
comportamentos completamente distintos entre 
os três Comandos Militares. A Aeronáutica 
perde mais de um quarto do valor dos seus 
ativos operacionais em um período de cinco 
anos. No extremo oposto, observa-se que os 
valores do Exército são duplicados durante o 
mesmo período. Já o Comando da Marinha 
mantém-se praticamente estável, apresentando 
um aumento de pouco mais de 10% no período.

Ao passar para a análise do ativo total, onde 
são considerados os valores da consolidação 
das contas de bens móveis, o comportamento 
observado é mais regular. Os três Comandos 
Militares apresentam crescimento em seus 
bens móveis, distinguindo-se apenas na 
intensidade. Enquanto os Comandos da 
Aeronáutica e da Marinha crescem em pouco 
mais de 20%, o Exército apresenta crescimento 
de praticamente 60%, em cinco anos.

Após as análises individualizadas do 
ativo operacional e do ativo total, torna-se 
possível a verificação da representatividade 
do ativo operacional. Neste sentido, também 
são observados comportamentos divergentes 
entre os Comandos Militares. A Aeronáutica 
inicia o período com praticamente 60% do 
seu ativo de bens móveis composto por ativos 
operacionais, e apresenta queda em todos 
os anos, encerrando o período com uma 
representatividade de pouco mais de um 
terço do valor total. Já no Exército observa-se 
tendência ascendente nos três primeiros anos 
e estabilidade nos dois últimos, pois parte de 
uma representatividade de pouco mais de 
um terço do total, e chega-se a praticamente 
50% em três anos, permanecendo constante 
até o término do período da análise. E o 
Comando da Marinha, diferentemente do 
comportamento das demais, mantém-se com 
seus ativos operacionais representando cerca 
de 30% do total de bens móveis.

3.2 Depreciação 

Após a percepção da importância dos bens 
móveis relacionados à defesa da pátria, um 
questionamento natural vem à mente: Em que 
grau estes ativos estão depreciados? Antes de 
responder a essa pergunta, faz-se necessária 
uma análise sobre o comportamento da 
depreciação nos cinco últimos anos, de forma a 
evidenciar a representatividade da depreciação 
operacional perante à depreciação dos bens 
móveis em geral. 

Ao seguir o mesmo raciocínio da 
definição do Ativo Operacional, realizada 
neste trabalho, conclui-se que a Depreciação 
Operacional corresponde aos registros de 
depreciação efetuados nas contas correntes 
correspondentes às respectivas contas 
contábeis do ativo operacional, conforme 
detalhado no referencial teórico.

Com o objetivo de possibilitar uma melhor 
análise, foram consolidadas as informações 
referentes à depreciação registrada no SIAFI. 
Na sequência, os valores foram corrigidos pela 
inflação tomando por base o IPCA no período, 
de forma a apresentar todos os valores em reais 
de 2016. Por fim, foi elaborada a tabela a seguir, 
que apresenta os valores em milhões de R$. 
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TABELA 2
Depreciação nas Forças Armadas

Ano Comando 
Militar

Dep. 
Opera-
cional

Dep. 
Totais

Dep. 
Oper 
/ Dep. 
Total

2012

Aeronáutica 533 686 78%

Exército 72 224 32%

Marinha 138 153 90%

2013

Aeronáutica 657 991 66%

Exército 163 447 36%

Marinha 275 350 79%

2014

Aeronáutica 745 1.257 59%

Exército 358 806 44%

Marinha 2.057 2.187 94%

2015

Aeronáutica 605 1.134 53%

Exército 592 1.235 48%

Marinha 2.040 2.264 90%

2016

Aeronáutica 575 1.150 50%

Exército 798 1.593 50%

Marinha 720 1.007 71%

Ao iniciar a análise da TAB. 2 pela 
depreciação operacional, notam-se 
comportamentos distintos entre os Comandos 
Militares no período. Na Aeronáutica observa-
se um crescimento até 2014, seguido por 
duas quedas nos valores, mantendo o 
valor praticamente inalterado no período. 
Em sentido oposto, o Exército apresenta 
sucessivas elevações no valor da depreciação 
operacional, totalizando um aumento de mais 
de 10 vezes em cinco anos. Já o Comando 
da Marinha apresenta um comportamento 
bastante peculiar, com um aumento de quase 
10 vezes entre 2012 e 2013, e uma brusca 
redução no último ano, tendo seu valor sido 
reduzido a um terço do anterior.

Ao analisar os valores de depreciação 
do total de bens móveis, os comportamentos 
são bastante parecidos, diferenciando-se nos 
valores. Comparativamente, o Comando da 
Aeronáutica apresenta o menor crescimento 
nos valores, com 70% de aumento no período. 
Já o Exército aumenta em mais de seis vezes 
a sua depreciação, seguido de perto pela 
Marinha, cujo aumento apresentado ultrapassa 
o quíntuplo do valor inicial.

Representativamente, os valores de 
depreciação operacional apresentam 

comportamentos distintos. Na Aeronáutica 
a depreciação operacional inicia o período 
correspondendo à quase quatro quintos 
do valor total e, após cinco anos, esta 
representatividade é reduzida à metade. O 
Exército inicia a série com pouco menos de um 
terço de representatividade e, após sucessivos 
aumentos, chega à metade da depreciação 
total. Por fim, a Marinha é a que apresenta 
os maiores percentuais de depreciação 
operacional, mesmo com a redução de 90% 
em 2012 para aproximadamente 70% em 
2016.

3.2.1 Nível de Depreciação Operacional

Após as análises sobre os ativos e a 
depreciação, torna-se indispensável a análise 
sobre cada uma das contas contábeis que 
compõem o conceito de operacional, de 
forma a verificar o nível de depreciação de 
cada tipo de ativo. Dessa forma, espera-se 
que esta possa ser uma ferramenta gerencial 
na definição dos investimentos futuros. Nesta 
análise específica são utilizados os dados 
referentes ao ano de 2016, objetivando a 
evidenciação dos níveis atuais de depreciação 
dos ativos operacionais. 

Para possibilitar uma análise mais objetiva, 
foi elaborada a tabela a seguir, que utiliza os 
valores das contas correntes de depreciação 
relacionados aos totais de ativos de cada 
conta contábil. Dessa maneira foram obtidos 
os valores referentes ao Nível de Depreciação 
Operacional, conforme segue: 
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Da análise da TAB. 3 se observa que, no 
Comando da Aeronáutica, os maiores níveis 
de depreciação operacional são verificados em 
seus veículos de tração mecânica, embarcações 
e equipamentos, peças e acessórios marítimos. 
Observa-se que as referidas contas têm baixa 
representatividade no valor total dos ativos de 
bens móveis, correspondendo a pouco mais 
de 5%. Considerando as oito contas contábeis 
que compõem o ativo operacional, observa-se 
um nível de depreciação de aproximadamente 
7%. Em contrapartida, a conta contábil 
Aeronaves, que concentra a maior parte dos 
ativos operacionais, apresenta um nível de 
depreciação de aproximadamente 6%. Ou seja, 
apesar de apresentar um nível de depreciação 
relativamente baixo, esta conta contábil 
demandará grande atenção e investimentos 
por parte do Órgão, visando à manutenção do 
valor do ativo ao longo do tempo. 

No Comando do Exército, são observados os 
três maiores níveis de depreciação operacional 
nas seguintes contas: equipamentos, peças 
e acessórios marítimos, veículos de tração 
mecânica e equipamentos, peças e acessórios 
de proteção ao voo. Estas três contas possuem 
elevada representatividade, respondendo por 
aproximadamente 70% do valor total dos 
ativos. Ao verificar a depreciação operacional 
total, observa-se que esta se encontra em 

aproximadamente 13% do total do ativo 
operacional.

Ao analisar os dados do Comando da 
Marinha, verificam-se as seguintes contas 
contábeis como detentoras dos maiores níveis 
de depreciação: veículos de tração mecânica, 
embarcações e carros de combate. Estas três 
contas respondem por cerca de 70% do total 
de ativos operacionais, o que proporciona 
elevada representatividade à amostra. Ao 
analisar o nível de depreciação do total das 
contas consideradas operacionais, observa-se 
o nível de depreciação na ordem de 10%.

É importante destacar que o “índice de 
depreciação operacional” considera apenas o 
valor percentual obtido da divisão dos valores 
de depreciação pelos valores dos ativos 
operacionais. Porém, é importante que seja 
observada a representatividade de cada conta 
do ativo operacional em relação ao total do 
ativo. Ou seja, ainda que comparativamente 
com outras contas contábeis, o nível de 
depreciação seja relativamente baixo, deve-
se observar o valor do ativo. Caso este seja 
alto, demandará elevados investimentos no 
futuro para recompor o valor perdido pela 
depreciação. Tal fato pode ser observado 
no parágrafo que trata sobre a depreciação 
operacional no Comando da Aeronáutica, 
especificamente em relação à conta Aeronaves.

TABELA 3
Nível de Depreciação Operacional

Conta Contábil - 
Descrição

Ativo Operacional* Depreciação Operacional* Nível de Depreciação
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CARROS DE COMBATE 3,63 527.823,35 247.078,67 0,00 40.717,28 25.896,87 0,0% 7,7% 10,5%

AERONAVES 5.802.821,41 655.287,40 1.654.390,23 328.879,18 36.239,08 140.848,13 5,7% 5,5% 8,5%

EMBARCAÇÕES 7.662,05 63.361,96 4.418.638,26 1.582,42 4.263,63 482.054,12 20,7% 6,7% 10,9%

VEÍCULOS DE TRAÇÃO 
MECÂNICA

421.674,06 4.058.966,89 405.349,36 109.459,79 672.891,61 69.189,71 26,0% 16,6% 17,1%

EQUIPAM., PEÇAS 
E ACESSÓRIOS 

MARÍTIMOS
949,45 13.525,05 36.303,64 188,95 2.286,01 348,26 19,9% 16,9% 1,0%

EQUIPAM., PEÇAS 
E ACESSÓRIOS 

AERONÁUTICOS
403.206,25 191.807,40 134.572,89 284,94 3.830,21 1.558,51 0,1% 2,0% 1,2%

EQUIPAM., PEÇAS 
E ACESSÓRIOS 

PROTEÇÃO AO VOO
1.092.108,45 70.148,66 19.725,44 132.443,59 10.076,44 852,52 12,1% 14,4% 4,3%

ARMAMENTOS 250.567,79 494.338,28 354.904,60 2.978,19 28.300,03 0,00 1,2% 5,7% 0,0%

TOTAL 
OPERACIONAL 7.978.993,09 6.075.258,99 7.270.963,09 575.817,05 798.604,27 720.748,13 7,2% 13,1% 9,9%

*Valores expressos em milhares de R$.
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3.3 Investimentos

Com o objetivo de possibilitar uma melhor 
análise, foram consolidadas as informações 
do SIAFI referentes aos investimentos em 
equipamentos e em materiais permanentes, 
realizados no período de 2012 a 2016 (TAB. 
4). Os valores foram corrigidos pela inflação 
com base no IPCA do período e trazidos ao 
valor em reais de 2016. Os mesmos estão 
expressos em milhões de R$.

TABELA 4
Investimentos em equipamentos e em material 

permanente nas Forças Armadas.

Ano Comando 
Militar

Invest. 
Opera-
cional

Invest. 
Totais

Invest. 
Oper/ 
Invest. 
Total

2012

Aeronáutica 1.546 1.812 85%

Exército 3.770 4.474 84%

Marinha 1.162 1.428 81%

2013

Aeronáutica 889 1.175 76%

Exército 563 1.425 40%

Marinha 1.011 1.172 86%

2014

Aeronáutica 1.252 1.473 85%

Exército 433 1.218 36%

Marinha 498 813 61%

2015

Aeronáutica 2.251 2.377 95%

Exército 313 746 42%

Marinha 326 459 71%

2016

Aeronáutica 1.031 1.171 88%

Exército 321 716 45%

Marinha 243 335 73%

Com base na TAB. 4, ao analisar 
primeiramente o comportamento dos 
investimentos operacionais, são evidenciadas 
situações críticas. No Comando da 
Aeronáutica, observa-se uma redução de um 
terço nos investimentos realizados em 2016 
em relação ao primeiro ano na análise. Na 
Marinha, fica evidente uma redução ainda 
mais severa, onde os investimentos no final 
do período apresentam uma redução de 
aproximadamente 80% em relação ao primeiro 
ano da série. Por fim, no Comando do Exército 
observa-se a situação mais extrema, pois os 
valores investidos no último ano correspondem 
a menos de 10% do valor de 2012.

A situação observada nos investimentos 
totais em equipamentos e em materiais 

permanentes não se difere da análise dos 
investimentos operacionais, apresentando 
severas reduções no período. Novamente, 
ressalta-se que as comparações foram feitas 
considerando o valor do real em 2016, uma 
vez que os valores originais foram atualizados 
com base no IPCA do período.

Importante destacar também que os 
investimentos realizados pelos Comandos 
Militares não dependem única e exclusivamente 
das suas gerências. Os orçamentos aprovados 
pelo Governo Federal são os grandes 
delimitadores, pois estabelecem os valores 
máximos a serem empenhados anualmente.

Ao efetuar a análise da representatividade 
dos investimentos operacionais, observa-se 
comportamentos de faixas bastante semelhantes 
entre as três Forças, porém, em níveis diferentes. 
Enquanto os valores do Comando da 
Aeronáutica mantém-se entre 76% e 95% no 
período, os valores do Comando da Marinha 
permanecem um pouco abaixo , entre 61% e 
86%. Já os dados do Comando do Exército, 
após sofrerem uma forte redução entre 2012 
e 2013, permanecem em uma terceira faixa, 
entre 36% e 45%.

Tal análise permite verificar a priorização 
dos investimentos na parte operacional de cada 
Força. Em um ambiente de recursos cada vez 
mais escassos, esta análise deveria ganhar mais 
importância a cada dia, sendo uma importante 
ferramenta gerencial no apoio à decisão.

3.4 Investimentos x Depreciação

Após as análises dos ativos, das 
depreciações registradas e dos investimentos, 
torna-se possível a análise fundamental do 
presente trabalho, cujo objetivo principal é 
verificar se os investimentos realizados em 
equipamentos e em materiais permanentes 
possuem relação com a depreciação 
registrada no ano anterior, nas respectivas 
contas contábeis.

A fim de exemplificar, foram relacionados 
os dados da depreciação acumulada no ano 
de 2012 aos investimentos realizados no 
ano de 2013. E o mesmo procedimento de 
associação foi feito até a depreciação de 2015 
aos investimentos de 2016, por ser 2015 o 
último ano com informações completas.

Ao consolidar os dados referentes 
às depreciações nos anos (x-1) com os 
investimentos realizados nos anos x, foi obtido 
o seguinte GRÁF. 1:
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GRÁFICO 1 – Depreciação x Investimentos. 

Ao consolidar os dados referentes aos 
bens móveis operacionais, relacionando 
os valores das depreciações operacionais 
e os investimentos no ano subsequente, no 
período de 2012 a 2016, foram encontrados 
comportamentos distintos entre as três Forças 
Armadas. Enquanto na Aeronáutica observa-
se uma correlação positiva muito forte, no 
Exército e na Marinha observam-se fortes 
correlações negativas.

Ao verificar os dados referentes aos bens 
móveis totais, considerando-se também as 
depreciações no ano (x-1) e os investimentos 
no ano x, observa-se uma forte correlação 
positiva no Comando da Aeronáutica, 
enquanto no Comando do Exército e da 
Marinha são observadas duas correlações 
muito fortes, porém negativas.

Pela análise do resultado, pode-se inferir que 
a questão de pesquisa é respondida de maneira 
afirmativa no Comando da Aeronáutica, onde 
se observam uma correlação forte, em relação 
à depreciação total, e outra correlação muito 
forte, em relação à depreciação operacional. 
Ou seja, conclui-se que os investimentos em 
equipamentos e em materiais permanentes são 
diretamente influenciados pelas depreciações 
registradas nos anos anteriores.

Já no Comando do Exército e no Comando 
da Marinha, são observadas correlações 
negativas fortes em relação à parte operacional, 
e correlações negativas muito fortes em relação 
aos totais. O que significa que, apesar das 
depreciações terem aumentado gradualmente 
ao longo do período, os investimentos foram 
reduzidos.

Do exposto infere-se que, no âmbito do 
Exército e da Marinha, apesar de terem sido 
encontradas fortes correlações negativas, 
não se pode afirmar que quanto maior a 
depreciação, menor o valor de investimento. 
Tal fato indica que outros fatores tem sido 
condição determinante nos investimentos, 
e não os registros de depreciação. Porém, 
para tal afirmação, seriam necessários novos 

estudos sobre o tema, com outras possíveis 
variáveis.

CONCLUSÃO

Em um cenário contábil repleto de 
mudanças, ocasionadas pelo processo de 
convergência aos padrões internacionais, 
o presente trabalho buscou evidenciar a 
importância da informação de depreciação. 
Apesar desta informação ser algo comum e há 
muito tempo utilizada em empresas privadas, 
apenas a partir de 2012 ela começa a ser 
registrada de maneira obrigatória no Setor 
Público.

Considerando que mais de um quarto 
da depreciação registrada no Serviço 
Público Federal concentrou-se, em 2016, no 
Ministério da Defesa; e considerando também 
a importância da manutenção dos seus 
equipamentos e seus materiais operacionais 
em plenas condições de uso, a fim de promover 
a defesa da pátria, o presente estudo objetiva 
verificar se os registros de depreciação tiveram 
influência na definição dos investimentos, no 
âmbito das Forças Armadas.

Dessa forma, com a finalidade de verificar 
se os registros de depreciação dos ativos das 
Forças Armadas influenciaram os investimentos 
realizados, no período de 2012 a 2016, o 
presente trabalho analisou três grupos de 
informações: os ativos, as depreciações e os 
investimentos.

As análises sobre os citados grupos    
mostram-se eficazes, pois foram capazes de 
evidenciar a situação dos ativos operacionais, 
seus níveis de depreciação e os investimentos 
realizados. Foram evidenciados os 
comportamentos de cada um desses grupos 
no período de 2012 a 2016. Destacam-
se os crescentes valores de depreciação 
registrados no período e as severas reduções 
nos investimentos. Tais questões precisam 
ser consideradas nos investimentos dos 
exercícios futuros, sob pena de redução 
da operacionalidade das Forças Armadas, 
podendo até mesmo vir a comprometer o 
cumprimento de sua missão constitucional.

Na busca pela resposta da questão de 
pesquisa, uma surpresa: ao serem efetuadas 
correlações entre os valores investidos no ano e 
as depreciações registradas nos anos anteriores, 
foram encontrados comportamentos distintos 
entre as três Forças Armadas. No Comando 
da Aeronáutica foram observadas correlações 
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positivas, respondendo afirmativamente à 
questão de pesquisa. Já no Exército e na 
Marinha foram observadas correlações 
negativas, o que indica que outras variáveis, 
e não os valores registrados de depreciação, 
tem influência na definição dos investimentos.

A partir desta pesquisa, e das informações 
por ela geradas, sugere-se estudos que tratem 
sobre outras variáveis, além da depreciação, 
e possíveis correlações com os investimentos. 
Ou, por outro caminho, sugere-se estudos 
que busquem verificar se a informação de 
depreciação tem influência nos investimentos 
dos demais Órgãos do Serviço Público.

Como limitadores desse estudo, 
destacam-se as restrições de acesso aos 
sistemas de controle analítico de bens, por 
não se tratarem de informações públicas, e a 
confiabilidade dos saldos disponíveis no SIAFI. 
A fidedignidade das informações produzidas 
está diretamente relacionada à qualidade dos 
registros contábeis na base de dados.

O presente estudo mostra-se inovador 
ao efetuar análises e considerações sobre a 
situação das Forças Armadas baseadas em 
valores contábeis de ativos operacionais, de 
depreciação e de investimentos registrados no 
SIAFI. Dessa forma, contribui como ferramenta 
de apoio para o processo de tomada de 
decisão, principalmente no que tange à 
definição de investimentos futuros.

Por fim, é fundamental destacar que o 
presente estudo não tem a pretensão de 
analisar o mérito sobre a suficiência, ou 
não, dos investimentos nas Forças Armadas. 
Essa é uma decisão que depende de outros 
aspectos, como decisões políticas e fatores 
externos ao Ministério da Defesa. O que se 
buscou foi verificar a influência da informação 
de depreciação sobre os investimentos em 
equipamentos e em materiais permanentes.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 abr. 
2017
BRASIL. Manual da despesa nacional: aplicado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios a partir da elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2009. Brasília, 2008. 
Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/
orcamento-e-financas/manuais/Manual_
Despesa_Nacional.pdf/view>. Acesso em: 13 
dez. 2016.

BRASIL. Ministério da Defesa.  Livro Branco de 
Defesa Nacional. 2012. Disponível em: <http://
www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/
livro_branco/livrobranco.pdf>. Acesso em: 03 
mar. 2017.
BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual 
de contabilidade aplicado ao setor público: 
MCASP. 6. ed. Brasília. 2015a.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Manual Técnico de Orçamento (MTO). 
Brasília: SOF, 2015b. Disponível em <http://
www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-
orcamentarias/manual-tecnico/mto_2015-1a-
edicao-05-08.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016
DIÓGENES, Eder de Souza; SLOMSKI, Valmor. 
Depreciação de bens de infraestrutura: um estudo 
realizado na rodovia nova imigrantes. Revista 
Associação Brasileira de Custos. v. 3, n. 3 p. 
91-110, set/dez. 2008. Disponível em: <http://
abcustos.emnuvens.com.br/abcustos/article/
view/60>. Acesso em: 28 dez. 2016.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de 
pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991.
HENDRIKSEN, Eldon S. Teoria da contabilidade. 
São Paulo: Atlas, 2007.
LIRA, Sachiko Araki. Análise de correlação: 
abordagem teórica e de construção dos 
coeficientes com aplicações. 2004. 195 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. 
Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/
biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.pdf>. Acesso 
em: 01 ago. 2017
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 
10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MAGLIANO JUNIOR, Giovanni. O custo da 
aeronáutica para o Brasil. $EIVA: Revista 
da Secretaria de Economia e Finanças da 
Aeronáutica, Brasília, ano 6, n. 8, p. 42-48, out. 
2015.
NASCIMENTO, Leonardo Silveira do. A 
contabilidade patrimonial integral no 
setor público: os parâmetros, desafios e 
benefícios de sua implementação no Brasil. 
[Monografia vencedora do III Prêmio TN 
de Monografias – 3º lugar no tema 3: 
Orçamentos e sistemas de informação sobre 
a administração financeira pública]. 2008. 
Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br/documents/10180/137713/Premio2008_
Tema_3_3.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2016.
NIYAMA, Jorge Katsumi. Teoria da 
contabilidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
SILVA, Edson Luiz da. Depreciação no setor 
público: uma análise nas Forças Armadas 
brasileiras. 2014. 53 f., il. Monografia 
(Bacharelado em Ciências Contábeis) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014.



33

Revista $EIVA

INTRODUÇÃO

Nos últimos quarenta anos, tem-se assistido 
a transformações profundas nas Administrações 
Públicas de diversos países, orientadas por 
objetivos como a simplificação, a eficiência 
e a transparência para prestar melhores 
serviços aos cidadãos (POLLITT; BOUCKAERT, 
2011). Seguindo essa tendência mundial, a 
Administração Pública brasileira passou por 
relevantes alterações, principalmente a partir 
de 1995, com o objetivo, entre outros, de 
aumentar a capacidade administrativa do 
Estado de governar com efetividade e eficiência 
(BRASIL, 1995).

Como consequência, o enfoque das 
práticas de controle mudou, passando da 
conformidade documental para a gestão dos 
resultados, com ênfase na eficiência, atingida 
quando se obtém o maior volume de produtos 
possível com uma determinada quantidade de 
insumos. As práticas tradicionais de controle, 
dirigidas principalmente aos meios, não foram 
dispensadas, entretanto se transformaram 
em instrumentos de avaliação dos resultados 
econômicos e sociais da ação governamental 
(GIACOMONI, 2012). 

No setor público, onde os recursos 
financeiros são escassos e limitados, o 
acompanhamento contínuo dos resultados 
e do desempenho das organizações pode 
proporcionar preciosas informações para apoiar 
a tomada de decisão, orientar os processos de 
planejamento e controle, diminuir o grau de 
incerteza e aumentar o domínio sobre o curso 
dos acontecimentos que afetam as organizações 
(POLLITT; BOUCKAERT, 2011).

Nessa linha, Bjornholt (2002) sustenta que 
o processo de avaliação do desempenho pode 
ter diferentes vertentes, como a avaliação 

interna e a avaliação comparada. Na avaliação 
interna, o foco exclusivo nos resultados da 
própria organização propicia a aferição do 
nível de eficácia e efetividade dos processos de 
trabalho e do gasto dos recursos disponíveis. 
No entanto, esse processo se torna completo 
com a comparação dos próprios resultados 
com aqueles obtidos por outras organizações 
similares, por encorajar a criação de um foco 
externo para a avaliação das práticas internas 
e, assim, ampliar conhecimentos e incorporar 
novas técnicas que permitam produzir melhores 
resultados (BJORNHOLT, 2002; MILOSEVIC et 
al., 2013).

A partir de um quadro teórico relacionado 
aos movimentos de reforma administrativa 
ocorridos no Brasil e no exterior e aos novos 
conceitos desenvolvidos a partir desses 
movimentos, este estudo buscará conhecer o 
nível de eficiência de organizações militares na 
gestão de recursos orçamentários, por meio 
de um benchmarking entre unidades com 
atividades similares. 

1 A REFORMA DO ESTADO E O 
NEW PUBLIC MANAGEMENT

O período que sucedeu a Segunda 
Guerra Mundial foi marcado pelas altas 
taxas de crescimento econômico de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, onde 
cabia ao Estado garantir a prosperidade 
econômica e o bem-estar social. Nesse 
momento, o modelo burocrático weberiano, 
pautado na impessoalidade, neutralidade, 
profissionalismo, formalidade e racionalidade 
do aparato governamental, foi responsável 
por impulsionar e instituir a igualdade, a 
universalidade, a regularidade e a estabilidade 
dos serviços públicos (ABRUCIO, 1997; 
SECCHI, 2009).

Eficiência da gestão: análise 
comparativa de organizações

Autora: Luciana do Amaral Correa – Ten Cel Int
Mestre em Administração Pública - UMINHO 
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Entretanto, a partir de meados da década 
de 70, a crise do Estado contemporâneo levou 
à mudança do consenso social a respeito do 
papel do Estado. Os cidadãos exigiam não 
apenas que suas demandas fossem atendidas 
satisfatoriamente, mas que o fossem da forma 
mais eficiente e eficaz possível e o modelo 
burocrático, na prática, acabou por apresentar 
disfunções, como excesso de formalismo, 
morosidade, estilo autorreferencial e 
descolamento das necessidades dos cidadãos 
(SECCHI, 2009).  

A solução encontrada foi buscar, no setor 
privado, práticas de sucesso que pudessem 
tornar a Administração Pública mais ágil e 
eficiente. Assim, reformas na estrutura e na 
forma de gestão dos serviços públicos tornaram-
se prioridade em vários países (HOOD, 
1991; ABRUCIO, 1997), cujas doutrinas 
administrativas foram denominadas por Hood 
(1991) como New Public Management (NPM). 
Essas doutrinas podem ser resumidas em sete 
componentes: profissionalização da gestão no 
setor público; definição de padrões e medidas 
explícitas de desempenho; maior ênfase no 
controle dos resultados; desagregação de 
unidades do setor público; mudança para 
maior competição no setor público; adoção 
de modelos e práticas gerenciais oriundas do 
setor privado e ênfase na maior disciplina e 
parcimônia na utilização dos recursos.

No Brasil, o Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho de Estado (PDRAE) teve como 
proposta inaugurar a chamada administração 
gerencial (COSTA, 2008), onde se pretendia 
reforçar a capacidade de governo do 
Estado pela transição de um modelo de 
administração pública burocrática, voltada 
para si própria e para o controle interno, para 
uma administração pública gerencial, eficiente 
e voltada para o atendimento do cidadão 
(BRESSER-PEREIRA, 1997). 

A transição para o modelo gerencial não 
representou o abandono total dos preceitos 
da administração pública burocrática, pois 
são conservados fundamentos desse modelo 
como, por exemplo, a admissão segundo 
critérios de mérito e a existência de um sistema 
estruturado e universal de remuneração. 
Entretanto, a administração pública gerencial 
volta-se para a definição precisa dos objetivos 

que o administrador público deverá atingir em 
sua unidade, para a garantia de autonomia 
do administrador na gestão dos recursos 
humanos, materiais e financeiros à sua 
disposição e para o controle ou cobrança a 
posteriori dos resultados (BRASIL, 1995).  

Na prática, a aplicação das ideias oriundas 
do novo paradigma nas organizações públicas 
não foi simples e imediata. A interface entre os 
conceitos teóricos e a sua implementação gerou 
tensões internas e dilemas, que foram sendo, 
gradualmente, contornados e superados, a 
partir da acomodação dos novos ideais com 
os papéis e os propósitos das organizações 
(NEWMAN, 2005).

As Forças Armadas também estão 
inseridas nesse processo de transição para 
uma perspectiva gerencial, em que, as 
organizações são orientadas a atuar em busca 
de resultados que devem ser apresentados à 
sociedade. Essas instituições têm regimentos 
e legislação próprios, são estruturadas com 
base na hierarquia e na disciplina e possuem, 
como características inerentes, a rigidez 
e a formalidade de princípios, normas e 
regulamentos e a diferenciação vertical, com 
clara delimitação da autoridade, distinguindo-
se, assim, das organizações civis (NORHEIM-
MARTINSEN, 2016). 

Ao mesmo tempo, como parte da 
Administração Pública, as Forças Armadas 
são regidas pelos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, tendo como objetivo 
atender aos interesses de Defesa Nacional, 
em tempos de paz e de guerra, e pelas suas 
atividades finalísticas e subsidiárias (BRASIL, 
1988). A observância destes princípios 
reflete diretamente na dinâmica gerencial e 
operacional das organizações militares e exige 
alinhamento constante dos agentes públicos 
envolvidos.

Deste modo, o Ministério da Defesa 
tem realizado esforços, por intermédio das 
diretrizes da Política Nacional de Defesa (PND), 
da Estratégia Nacional de Defesa (END) e 
do Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), 
de aproximação com as novas tendências 
administrativas. 

No contexto do Comando da Aeronáutica, 
os esforços de modernização também merecem 
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destaque. A partir da sua missão constitucional 
e dos demais instrumentos legais orientadores 
apresentados (PND, END e LBDN), o Comando 
da Aeronáutica estabeleceu seu planejamento 
estratégico a médio e longo prazos (2010-
2031), por meio do Plano Estratégico Militar 
da Aeronáutica (PEMAER). 

A determinação de objetivos e a elaboração 
de um planejamento institucional visam 
assegurar a necessária unidade de pensamento 
e de ação, instrumentos indispensáveis para a 
eficiência operacional e para a continuidade 
administrativa no âmbito da Aeronáutica 
(BRASIL, 2010). A viabilização do PEMAER, 
obtida pela implementação das diretrizes da 
Sistemática de Planejamento Institucional, deve 
permitir ao COMAER exercitar um processo de 
planejamento orientado a resultados, dotando 
a Força de ferramentas suficientemente flexíveis, 
para que as respostas aos estímulos externos e 
internos sejam oportunas e consistentes e para 
integrar as funções de planejamento, orçamento 
e gestão por meio de um sistema corporativo 
que permita realizar a programação das ações a 
serem desenvolvidas e o controle dos resultados 
alcançados (BRASIL, 2010).

Desta forma, a caracterização das 
mudanças ocorridas no Ministério da Defesa e 
no Comando da Aeronáutica indicam que essas 
instituições mantêm seus valores essenciais, 
típicos do modelo burocrático weberiano, e, 
simultaneamente, adotam práticas trazidas 
pelo movimento do NPM, com o propósito de 
se tornarem aptos a cumprir suas missões e 
atribuições com maior eficiência, transparência 
e responsabilidade (NORHEIM-MARTINSEN, 
2016).  

Na próxima seção, os conceitos de governo 
competitivo e benchmarking, disseminados 
com vigor a partir do movimento do NPM, 
serão abordados com mais profundidade.

2  GOVERNO COMPETITIVO E 
BENCHMARKING

O conceito de governo competitivo foi 
apresentado dentro do movimento norte-
americano de reinvenção do Governo. Esse 
movimento, considerado uma vertente do 
NPM, propõe a propagação do espírito 
empreendedor no setor público (OSBORNE; 

GAEBLER, 1992). Neste caso, o entendimento 
quanto ao emprego do termo empreendedor 
não está limitado ao setor privado, pois sua 
definição está ligada à utilização dos recursos 
disponíveis de formas novas com o objetivo 
de maximizar a produtividade e a efetividade 
(OSBORNE; GAEBLER, 1992). 

No entanto, os governos e as empresas são 
instituições fundamentalmente diferentes. As 
empresas são financiadas pelos consumidores 
e, usualmente, são movidas pela concorrência. 
Já os governos são subsidiados pelos 
contribuintes e, frequentemente, trabalham em 
regime de monopólio (BORINS, 2005).

Diante dessas diferenças, foram propostas 
alternativas para tornar o governo mais 
eficiente na prestação direta dos serviços 
públicos ou na indução ao fornecimento 
desses serviços pelo setor privado, sintetizadas 
em 10 princípios, que servem como uma lista 
de verificação para transformar as ações dos 
governos.

O governo competitivo é uma das 
estratégias propostas e consiste na inserção do 
conceito de concorrência no interior do setor 
público, como mecanismo fomentador de 
melhores resultados, maior consciência sobre 
custos e entrega de serviços de qualidade 
superior (BORINS, 2005).

Este princípio tem como fundamento 
a ideia de que as organizações públicas, 
em ambientes competitivos, geralmente se 
comportam como as organizações privadas. 
Na verdade, a distinção não está entre o 
público e o privado, mas entre o monopólio e 
a competição. Em um ambiente de monopólio, 
as organizações naturalmente acomodam-se 
e deixam de tentar implementar melhorias em 
seus processos internos, reduzir seus custos de 
produção e incrementar o nível de qualidade 
da gestão. Por outro lado, a competição 
estimula a inovação, encoraja a criatividade e 
a busca pela excelência organizacional. Assim, 
além da competição entre empresas privadas, 
típica do mercado, o Estado pode estimular a 
competição entre organizações públicas versus 
privadas ou, até mesmo, entre organizações 
públicas (BORINS, 2005; ALONSO, 1998).

As competições que envolvem o setor 
privado têm como balizadores da eficiência, 
essencialmente, o fator preço (ALONSO, 1998). 
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Entretanto, no setor público, a determinação 
de preço pelo clássico mecanismo de oferta 
e demanda torna-se difícil, principalmente no 
caso dos bens públicos fornecidos pelo Estado 
em regime de monopólio, pelas características 
que impedem o seu fornecimento pelo 
mercado (STIGLITZ, 2000), como é o caso da 
segurança nacional (HARTLEY; SOLOMON, 
2015).  

Nesse caso, a competição “via preços” 
poderia ser substituída pela comparação 
de performances, que envolveria unidades 
prestadoras de serviços similares ou processos 
de trabalhos semelhantes, por exemplo 
(ALONSO, 1998). Assim, ainda que não seja 
viável aplicar a regra de mercado, é possível 
otimizar resultados no setor público com a 
utilização de uma estratégia de comparação 
de performances. O benchmarking é uma 
dessas estratégias de comparação e pode 
ser definido como o processo sistemático e 
contínuo de medição de produtos, serviços ou 
práticas internas, confrontando-se com as dos 
concorrentes ou das empresas líderes do setor 
(MILOSEVIC et al., 2013).

A utilização do benchmarking é justificada 
por estimular a autoavaliação, permitir o contato 
com diferentes realidades organizacionais, 
que facilitam o estabelecimento de pontos de 
referência para a medição do desempenho, 
criar uma cultura de incentivo à mudança e 
à melhoria permanentes, com foco na maior 
eficiência e qualidade (KOUZMIN et al., 
1999).

Como o benchmarking é um instrumento 
passível de utilização em mercados imperfeitos, 
torna-se uma ferramenta apropriada para 
introduzir a competição administrada entre 
as organizações públicas (MILOSEVIC et al., 
2013) e, assim, obter a cooperação em prol 
do bem público coletivo. KOUZMIN et al. 
(1999) destacam, ainda, que a aplicação 
dessa ferramenta no setor público é possível, 
principalmente, pela constatação da duplicação 
de funções de execução que possibilita diversas 
oportunidades de comparação.

Nesse sentido, têm-se assistido, à 
nível internacional, um crescente uso do 
benchmarking como meio de impulsionar a 

eficiência e racionalizar a despesa pública em 
um cenário de fraco crescimento econômico 
e fortes restrições orçamentárias, que obriga 
os governos a uma maior disciplina e 
transparência no uso dos limitados recursos 
públicos (HELGASON, 1997; KOUZMIN et 
al., 1999).

Helgason (1997) identificou que os países 
membros da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
aplicam o benchmarking em seus setores 
públicos, por meio de diferentes métodos, de 
acordo com o objeto de análise (processos 
ou resultados), com o parâmetro estabelecido 
para comparação (outras organizações ou 
padrões de referência/modelos de qualidade) 
e com a sua finalidade (melhoria contínua ou 
avaliação de caráter esporádico). Por exemplo, 
de acordo com a pesquisa de Helgason 
(1997), se uma organização pretende realizar 
um benchmarking de resultados, comparando-
se com outras organizações, com o objetivo 
de melhoria contínua, pode utilizar, como 
instrumento, os indicadores de desempenho e, 
como técnica, a comparação de desempenho. 

Como o benchmarking é uma ferramenta 
estratégica e gerencial que utiliza informações 
e parâmetros para avaliar o desempenho, a 
sua aplicação prática está associada à adoção 
de métodos de mensuração de desempenho, 
que geram informações sobre a execução das 
atividades organizacionais.

Neste escopo, para que seja realmente 
proficiente, a mensuração de desempenho deve 
gerar informações úteis e relevantes para os 
gestores públicos que permitam, por exemplo, 
auxiliar a tomada de decisão e a elaboração 
do planejamento e do orçamento (JACKSON, 
1993; POLLITT; BOUCKAERT, 2011). Sendo 
assim, as medidas de desempenho não 
são padronizadas para todos os tipos de 
organizações e devem ajustar-se aos objetivos 
pretendidos com a avaliação, às características 
das organizações e ao contexto em que estão 
inseridas (JACKSON, 1993).

No caso do serviço público, as organizações 
são naturalmente mais complexas quando 
comparadas às empresas privadas, já que 
possuem múltiplos objetivos, atendem a 
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uma diversidade de clientes, oferecem uma 
ampla gama de serviços e estão inseridas em 
ambientes sociopolíticos complexos e incertos 
(JACKSON, 1993). Como exemplo destas 
diferenças, é possível citar que a atividade 
pública é financiada com recursos oriundos 
de contribuições compulsórias de cidadãos e 
empresas, os quais devem ser direcionados 
para a prestação de serviços públicos e a 
produção do bem comum, enquanto o setor 
privado é financiado com recursos particulares 
que têm legítimos interesses capitalistas 
(CARTER; KLEIN; DAY, 1993).

Boyne (2002) identifica, ainda, que o 
desempenho pode ser medido sob diferentes 
dimensões, como a quantidade de resultados 
(outputs); a qualidade desses resultados, 
medida em função de critérios como a rapidez 
e a fiabilidade do serviço; a eficiência e a 
equidade (justiça na distribuição dos custos e 
benefícios).

 Neste artigo, o alvo da mensuração de 
desempenho será a dimensão eficiência, cujo 
conceito e aplicação da Administração Pública 
serão abordados na próxima seção. 

3 EFICIÊNCIA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Desde a publicação dos primeiros trabalhos 
sobre Administração Pública, a eficiência é 
citada como critério de avaliação do trabalho 
das organizações públicas. Na literatura sobre 
Administração Pública, de forma geral, a 
eficiência é definida em termos de eficiência 
técnica, ou seja, considera a melhor relação 
entre outputs (quantidade e qualidade de 
bens e serviços) e inputs (recursos) (MIHAIU; 
OPREANA; CRISTESCU, 2010).

Entretanto, a aplicação prática da sua 
mensuração é um processo difícil quando 
aplicado ao setor público pela dificuldade de 
reconhecer diferenças de qualidade na provisão 
de certos serviços públicos, de ponderar os 
outputs (MIHAIU; OPREANA; CRISTESCU, 
2010) e de estabelecer adequados parâmetros 
de comparação ou medidas padrão (CARTER; 
KLEIN; DAY, 1993). 

No setor da defesa, os resultados 
envolvem um complexo conjunto de conceitos 

que compreende segurança, proteção e 
gerenciamento de risco, incluindo ameaças 
evitadas, a paz e a estabilidade. Por isso, 
algumas soluções encontradas para mensurar 
os outputs são: a) considerar que o valor 
dos outputs é igual ao dos inputs, ou seja, 
os produtos originários desse setor são, 
aproximadamente, equivalentes às despesas 
realizadas para produzí-los; e b) contabilizar 
os outputs em termos de equipamentos e 
instalações militares apoiados (HARTLEY; 
SOLOMON, 2015). 

A identificação dos inputs também é uma 
tarefa complexa e, normalmente, os inputs 
são tratados em termos financeiros (JONES; 
PENDLEBURY, 2000). Jones e Pendlebury 
(2000) sugerem, ainda, que o orçamento 
alocado à organização para custeio de suas 
despesas pode ser considerado como um 
input, pois limita os gastos e tem grande 
reflexo nos resultados alcançados. Seguindo 
essa tendência, Hartley e Solomon (2015) 
apontam, em seus estudos, que os insumos do 
setor de defesa são frequentemente medidos 
em termos de orçamento anual. 

Considerando as limitações para 
mensuração da eficiência técnica no setor 
público, a literatura aponta métodos mais 
apropriados, como será melhor detalhado na 
próxima seção. 

4  PESQUISA

Para mensuração da eficiência técnica, 
foram desenvolvidos métodos baseados 
na chamada “fronteira de eficiência”. 
Essa fronteira é composta pelas unidades 
organizacionais classificadas tecnicamente 
como eficientes, ou seja, aquelas que 
apresentam a melhor relação verificada 
entre inputs e outputs. Atualmente, dentre 
os métodos existentes, o Data Envelopment 
Analysis (DEA) é internacionalmente aceito 
pelo sucesso de sua aplicação em diversos 
estudos práticos relacionados ao setor público 
(MIHAIU; OPREANA; CRISTESCU, 2010). 

O DEA permite avaliar o grau de eficiência 
técnica relativa entre várias organizações, 
denominadas Unidades Tomadoras de 
Decisão (Decision Making Units – DMU), 
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comparando entidades homogêneas, que 
realizam tarefas similares e que se diferenciam 
pela quantidade de recursos utilizados e de 
bens produzidos. As DMU são comparadas de 
acordo com o conceito de eficiência de Farrell, 
que consiste na razão entre a soma ponderada 
dos outputs e a soma ponderada dos inputs 
de cada DMU. Além disso, esta ferramenta 
possibilita o estabelecimento de metas para 
as unidades consideradas ineficientes, tendo 
como referência as unidades com melhor 
desempenho (THANASSOULIS, 2003). 

Desta forma, o estudo quantitativo com 
o método DEA foi conduzido em três fases: 
definição e seleção das DMU, determinação 
dos inputs e outputs e definição do modelo 
DEA a ser aplicado.   

Para seleção das DMU, inicialmente foram 
identificadas todas as unidades militares que 
são contempladas, no Orçamento Anual 
de 2014, com recursos, já que a análise da 
eficiência proposta é realizada em torno dos 
valores recebidos. A partir dessa informação, 
as OM foram agrupadas de acordo com as 
suas características e o tipo de  atividade 
que executam, de acordo com o Decreto nº 
6.834/2009, que estabelece a estrutura do 
Comando da Aeronáutica, e o Regimento 
Interno do COMAER, que discrimina as 
organizações por tipo de atividade exercida.

Neste cenário, a escolha recaiu sobre um 
conjunto de 18 unidades, que apresentavam 
a homogeneidade necessária à aplicação do 
método DEA.

Concluída a seleção das DMU, a próxima 
fase compreende a determinação dos inputs 
e outputs adequados para estabelecer a 
eficiência relativa. O input correspondeu aos 
valores efetivamente utilizados pelas DMU 
para alcançar os respectivos resultados. 

A identificação e seleção dos outputs 
baseou-se, principalmente, no respectivo 
Regulamento de Organização do Comando 
da Aeronáutica (ROCA), documento onde as 
competências e atribuições das DMU estão 
descritos e padronizados. Desta forma, a partir 
da finalidade e dos objetivos das organizações, 
foram selecionados três indicadores como 
dados para os outputs. 

Na terceira etapa foi identificado o modelo 
do DEA mais adequado para aplicação na 
pesquisa. Como a análise é realizada sobre 
organizações públicas, o modelo apropriado é 
o BCC, que considera a medição da eficiência 
para retornos variáveis de escala, ou seja, um 
acréscimo nos inputs poderá promover um 
acréscimo no output, não necessariamente 
proporcional, ou até mesmo um decréscimo 
(THANASSOULIS, 2003). 

A análise quantitativa foi, ainda, em uma 
primeira etapa, orientada aos inputs, onde 
foi observada a possibilidade de reduzir os 
insumos utilizados (neste caso, os recursos 
financeiros), mantendo os resultados constantes 
(THANASSOULIS, 2003), o que pode levar, na 
prática, a uma economia de meios. 

Em uma segunda etapa, foi realizada a 
aplicação do BCC orientada para outputs, 
com o objetivo de identificar as possibilidades 
de maximização dos resultados, sem elevar o 
nível de recursos utilizados. Essa interpretação 
se justifica porque, no setor público, os recursos 
financeiros são oriundos do orçamento de 
Estado sendo, portanto, difícil promover 
aumentos em seu valor. Assim, a orientação 
para outputs permite analisar a possibilidade 
de aumento dos resultados das DMU em um 
cenário de limitação dos inputs. 

5 RESULTADOS DA PESQUISA

A aplicação do método DEA permitiu 
identificar os níveis de eficiência relativa das 
DMU, bem como classificá-las de acordo com 
os graus obtidos. As unidades que apresentaram 
resultado igual à 1 (ou 100%) alcançaram o 
nível máximo de eficiência sendo, por esse 
motivo, consideradas referências para as 
demais DMU. 

Na aplicação do modelo BCC orientado 
para inputs sete DMU alcançaram o índice 
máximo. As unidades que apresentaram 
pontuações inferiores a 1 são consideradas 
menos eficientes em relação àquelas que 
obtiveram resultado igual à 1. Nesta situação 
foram identificadas 11 organizações, o que 
corresponde a 61,11% da amostra estudada. 
Cada uma dessas unidades obteve um grau 
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diferente de ineficiência, relacionado ao índice 
apurado, que variou dentro do intervalo entre 
0,243 e 0,981. Em geral, tomando por base 
as 18 DMU analisadas, a média de eficiência 
alcançou o valor de 81%.

O GRAF. 1 torna mais fácil a visualização 
dos índices das unidades que não alcançaram 
níveis máximos de eficiência e as respectivas 
oportunidades de melhoria.

GRÁFICO 1 – Relação níveis de eficiência e oportunidades de 
redução dos inputs

Nas partes superiores de cada coluna 
estão destacados os índices obtidos pelas 
organizações.  A área verde, representa o 
montante de inputs efetivamente necessário 
para que essas organizações produzam 
os mesmos outputs, tendo como base os 
métodos de produção das unidades de 
referência. Como o método DEA fornece 
um índice para a unidade em análise que 
equivale ao desvio observado em relação às 
unidades eficientes, a diferença calculada, na 
cor vermelha, corresponde à oportunidade 
de reduzir os insumos e alcançar os mesmos 
resultados. 

Após a apresentação dos resultados 
de eficiência calculado pelo método BCC 
orientado para inputs, será aplicado o mesmo 
método orientado para outputs com o objetivo 
de identificar as possibilidades de maximização 
dos resultados, sem elevar o nível dos recursos 
utilizados. Nesta situação, sete DMU também 
alcançaram o índice máximo. As demais 
unidades apresentaram resultados que variam 
entre 0,223 e 0,982. Os resultados inferiores 
a 1 indicam que essas DMU podem alcançar 
melhores resultados com os recursos a elas 
disponibilizados, o que pode ser visualizado 
no GRAF. 2

GRÁFICO 2 – Relação níveis de eficiência e oportunidades de 
acréscimo dos outputs

 Neste caso, as colunas representam 
os volumes máximos possíveis de serem 
produzidos por cada DMU com os insumos a 
ela disponibilizados, se utilizarem processos 
tecnicamente eficientes. As áreas vermelhas 
representam os outputs efetivamente 
produzidos com os inputs recebidos por cada 
DMU.  Como consequência, as áreas verdes 
indicam as possibilidades de acréscimo de 
resultados possíveis para chegar ao nível 
máximo de eficiência, com os mesmos inputs, 
tendo como base os métodos de produção das 
DMU de referência.  

Concluída a análise dos resultados, foi 
possível constatar que a maior parte das 
organizações avaliadas não atingiu o nível 
máximo de eficiência relativa no emprego dos 
valores financeiros disponibilizados. Portanto, 
existem oportunidades de melhoria que podem 
levar as organizações menos eficientes a 
obterem melhores resultados com os recursos 
a ela disponibilizados, tendo como referência 
as unidades com maiores índices de eficiência 
o que, consequentemente, levará a um ganho 
de qualidade da gestão do COMAER como 
um todo.  

CONCLUSÃO

Seguindo as proposições do Governo 
Federal, o Comando da Aeronáutica elaborou 
diretrizes e implementou medidas para 
adequação de sua estrutura e de seus processos 
às modernas práticas de gestão. No cenário 
descrito, este estudo destacou a possibilidade 
de mensurar o desempenho de organizações 
de forma comparada, explorando os conceitos 
de benchmarking, governo competitivo e 
eficiência.
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Entretanto, importa destacar que uma 
comparação de performances não visa a 
avaliação em termos absolutos, pois existem 
outros fatores sociais e estratégicos que 
influenciam e condicionam certas ações 
dos gerentes e gestores. Estes fatores não 
são suscetíveis de inclusão no processo 
de mensuração. Ao optar por manter uma 
organização militar em uma determinada 
localidade, por exemplo, fatores estratégicos 
de defesa também precisam ser levados em 
consideração, além dos fatores econômicos. 
Isso significa que as medidas comparadas de 
desempenho são relevantes para o processo 
de monitoramento e ajuste dos fatores 
operacionais e estratégicos por permitem a 
visualização de resultados. Entretanto, estes 
indicadores não são as únicas condicionantes 
a serem consideradas para a tomada de 
decisões nos mais altos escalões, já que o 
Estado tem como papéis fundamentais, dentre 
outros, manter a segurança e a soberania 
nacionais. 

Por fim, este trabalho mostra-se importante 
por trazer uma nova abordagem sobre a 
eficiência aplicada a uma Força Armada. 
Apesar de existirem estudos aplicados a 
essas instituições no Brasil e no exterior, estes 
enfatizam o cumprimento de suas atribuições 
constitucionais como um todo, sendo a 
mensuração da eficiência técnica de forma 
comparada, levando em consideração as 
suas unidades internas, um tema ainda pouco 
explorado. Desta forma, este novo enfoque 
pode contribuir como uma ferramenta de 
auxílio à tomada de decisão, por parte dos 
dirigentes e gestores públicos, além de permitir 
um processo de aprendizagem organizacional, 
maximizando os resultados com os recursos 
financeiros disponíveis.
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Framework para avaliação das 
parcerias público-privadas (PPP) 

do COMAER

INTRODUÇÃO

Agregar valor à organização e melhorar 
o desempenho de sua gestão. Com esse 
propósito, a SEFA tem procurado elevar o 
nível de especialização de seu efetivo para 
patamares iguais ou superiores aos de seus 
interlocutores lotados em órgãos e entidades 
públicas e instituições privadas, por intermédio 
da obtenção de conhecimento acadêmico 
de vanguarda na Naval Postgraduate School 
(Estados Unidos da América), na University 
of Westminster (Reino Unido) e, desde 2007, 
na Universidade do Minho (Portugal). Dentre 
outros critérios e desde 2013, a indicação 
para cumprir missão de ensino no exterior, pela 
SEFA, passou a ser precedida de apresentação 
formal do tema da pesquisa, sob a forma de 
defesa de projeto perante seus dirigentes e 
assessores, para análise de sua adequação ao 
Plano Estratégico do COMAER. Consoante os 
critérios relatados, após a defesa do projeto de 
pesquisa que versava sobre economicidade1 
da gestão, fui incumbido de realizar estudo 
sobre a economicidade das Parcerias Público-
Privadas (PPP).

Durante a realização do Mestrado em 
Administração Pública, ao examinar as diversas 
experiências internacionais, aprendi que o 
principal objetivo de uma PPP é a “obtenção 
da melhor relação custo-benefício – Value 
for Money (VfM) – para o gasto público, por 
intermédio da redução de custos e aumento 

da qualidade dos bens e serviços prestados” 
(APPUHAMI; PERERA; PERERA, 2011, p. 
64; BING et al., 2005, p. 126), concepção 
que guarda estreita correlação com a 
economicidade (brasileira). A partir dessa 
congruência conceitual e da necessidade 
de apresentar um produto adequado às 
necessidades atuais do COMAER, aprofundei 
a pesquisa sobre o VfM das PPP, suas causas e 
eventos intervenientes.

Como qualquer outro ativo da instituição, o 
conhecimento adquirido necessita ser utilizado 
e disseminado (ROBINSON et al., 2010, p. 124) 
e, com tais propósitos, foi produzido este artigo 
que sintetiza ideias e conceitos relacionados 
ao processo de PPP no Setor de Defesa e que 
está subdividido em três partes: a primeira 
delas procura destacar os principais tipos de 
Estado, por meio da tradicional dicotomia 
público/privado. Na segunda, discute-se os 
conceitos e se estabelece correlação entre 
o New Public Management (NPM), a PPP e 
a Defesa Nacional. A terceira parte trata da 
governança, detalhando os parâmetros para 
se avaliar, direcionar e monitorar a gestão dos 
processos de PPP do COMAER.

1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A dicotomia público/privado, embora 
tradicional, é tema atual e relevante que os 
diversos campos do conhecimento, dentre eles 
a Administração Pública, examinam e buscam 

1 - No âmbito acadêmico brasileiro, poucos autores estudaram o assunto e deram sua interpretação ao princípio da 
economicidade. Em 1991, o Professor Ricardo Lobo Torres tratou do assunto no artigo “O Tribunal de Contas e o controle 
da legalidade, economicidade e legitimidade” e, somente em 2004, Paulo Soares Bugarin, tendo como referência o artigo 
de Torres, publicou o livro “O Princípio Constitucional da Economicidade na Jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União”, onde defende que economicidade “é princípio vetor da atuação do controle externo, [...] racionalidade econômica 
e justiça na melhor relação custo-benefício [do gasto público]” (BUGARIN, 2004, p. 123). Para o TCU, economicidade 
significa “minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos 
padrões de qualidade” (BRASIL, 2000, p. 107).
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explicar. Ao longo do tempo, essa dicotomia 
sofreu variações que caracterizaram os tipos 
de Estado e conhecê-los, torna-se necessário 
para melhor compreensão da complexidade 
da sociedade atual e seus fenômenos.

Segundo Arendt (2007, p. 82), foi na 
polis ateniense da Antiguidade que houve 
a primeira discriminação do que viria a ser 
considerado público ou privado. Séculos 
depois, o “ideal liberal”, o “advento do modo 
capitalista de produção”, a “industrialização e a 
modernização das sociedades” transformaram 
profundamente a relação entre sociedade civil 
e Estado, e o “domínio do privado” caracterizou 
o chamado “Estado Liberal” (PINTO, 2003, 
p. 36; ARRETCHE, 1995, p. 5). Contudo, a 
crítica ao modo capitalista de produção, a luta 
institucional de classes oriunda da organização 
de setores da sociedade em sindicatos 
profissionais, a eclosão de movimentos 
revolucionários na Europa e as doutrinas de 
caráter socialista fizeram surgir o Estado Social 
(Welfare State), caracterizado pela hipertrofia 
do Setor Público (PINTO, 2003; ARRETCHE, 
1995; KOTIOS; GALANOS, 2012). 

Nos anos 70, o cenário de crise e a 
rejeição ao Estado Social (enorme e ineficiente) 
tornou-se ambiente propício ao surgimento do 
New Public Management (NPM), o “conjunto 
de doutrinas administrativas semelhantes que 
dominou a agenda da reforma burocrática” em 
vários países, e que representou não apenas 
a “introdução de novos métodos de gestão”, 
mas uma “nova ideologia sobre o papel do 
Estado e do gestor público”, dando origem à 
forma gerencial de atuação do Estado, cujas 
características são: a) redução da despesa 
pública; b) automação na prestação de 
serviços públicos; c) gerência desempenhada 
por especialistas; d) normas e medidas de 
desempenho explícitas; e) maior ênfase no 
controle dos resultados; f) privatização; g) 
outsourcing (terceirização); h) descentralização 
administrativa; e i) aplicação, no Setor Público, 
das práticas de gestão do Setor Privado 
(GRUENING, 2001, p. 18; HOOD, 1991, 
p. 4-5; VAN DE WALLE; HAMMERSCHMID, 

2011, p. 191). De fato, com a crise do Estado 
Social “a relação público-privado passa por 
nova transformação”, pois ambas esferas 
(pública e privada) passam a ser vistas como 
complementares (PINTO, 2003, p. 45).

No Brasil, houve “sucessivas tentativas 
de reforma” sendo a de 1967, por meio do 
Decreto-Lei nº 200, a mais significativa e que 
pode ser considerada como “um primeiro 
momento da Administração Gerencial no 
Brasil” (BRASIL, 1995, p. 19). Contudo, foi 
somente em 1995 que o Estado brasileiro, sob 
a influência do NPM e na tentativa de reduzir 
o tamanho da Administração Pública por 
intermédio do Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado, “mudou estruturalmente 
a relação público-privada no país, mas não 
solucionou os problemas de cunho fiscal e 
orçamentário” que legitimaram tais mudanças 
(PECI; SOBRAL, 2007, p. 8). Naquele contexto 
institucional, buscou-se modificar as relações 
de longo prazo entre Governo, Administração 
Pública e Mercado, por intermédio de 
alterações significativas na legislação afeta 
às concessões e permissões de serviços 
públicos, além da adoção de novos modelos 
de cooperação entre o Setor Público e o Setor 
Privado, dentre os quais estão as Parcerias 
Público-Privadas (PPP).

Considerada pelo Estado brasileiro como 
“alternativa indispensável ao crescimento 
econômico, em face das enormes carências 
sociais e econômicas do país”2, a PPP 
foi instituída pela Lei n° 11.079/2004 e 
passou a ser uma nova forma de captar 
recursos financeiros e de atingir os objetivos 
estabelecidos nas diversas Políticas Públicas, 
“mediante a colaboração dos setores público 
e privado e o aproveitamento da eficiência da 
gestão” empresarial3.

2  NPM, PPP e Defesa Nacional

De acordo com a lógica do NPM, a 
eficiência na produção da segurança coletiva 
é assegurada pelos melhores preços obtidos a 
partir da elevada competição entre empresas, 

2 - Excerto do texto da Exposição de Motivos nº 355/2003/MP/MF, que acompanhou o Projeto de Lei nº 2.546/2003, tendo 
sido convertido na Lei nº 11.079/2004, que instituiu normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-
Privada no âmbito da Administração Pública brasileira.

3 - Idem
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constituindo “alternativa mais eficiente do que 
a provisão pública exclusiva” (ORTIZ, 2010, 
p. 36). Entretanto, nem sempre é possível 
atingir a eficiência, pois fatores diferentes 
do econômico afetam o processo aquisitivo 
de forma proporcional ao grau de perigo 
envolvido. Assim, a agregação ou a separação 
estratégica de bens e serviços, a decisão sobre 
quais bens e serviços de defesa devem ser 
produzidos pela iniciativa privada, a clara 
definição de termos e incentivos contratuais 
adequados, a compreensão dos custos 
operacionais e a adoção de mecanismos de 
governança eficazes são fatores que podem 
maximizar os benefícios do outsourcing 
envolvendo a Defesa Nacional (FRANCK; 
MELESE, 2008, p.108-109; ORTIZ, 2010, p. 
37).

Numa análise específica do outsourcing 
envolvendo projetos de defesa, Glas et al. 
(2013, p. 98) relatam que “aproximadamente 
70% do dinheiro gasto em um sistema de armas 
é usado para a logística e manutenção”, pois 
no âmbito da defesa, a logística pode enfrentar 
desafios que vão desde “infraestruturas 
danificadas a ataques inimigos” (GLAS et al., 
2013, p. 98). Traçando-se um paralelo, pode-
se dizer que “a primeira milha da logística de 
defesa é muito semelhante à logística do Setor 
Privado, mas a última milha é completamente 
diferente”, o que enseja o alinhamento de 
empresas que visam ao lucro com organizações 
de defesa focadas no cumprimento de sua 
missão (GLAS et al., 2013, p. 98). 

A introdução da unicidade conceitual 
e organizacional proporcionada pelas PPP 
pode resolver, de maneira mais efetiva, “os 
problemas e imperfeições que afetam o NPM 
no Setor de Segurança e Defesa” (ORTIZ, 
2010, p. 40). Embora exista certa dificuldade 
para identificar atividades a “terceirizar”, isso 
não significa que é impossível fazê-lo. Esta 
dificuldade é ampliada pelo ambiente hostil 
em que as atividades de defesa poderão ser 
executadas e, também, pela própria estrutura 
do “setor de defesa”, entendido como o 
“conjunto de atividades que contribuem direta 
ou indiretamente para a organização da defesa 
nacional” (BELLAIS; OUDOT, 2009, p. 264-

269). Principalmente na França e no Reino 
Unido, as parcerias aumentaram o escopo de 
atuação do Setor Privado nas atividades de 
defesa associadas ao desenvolvimento, suporte 
e manutenção de equipamentos, juntamente 
com a respectiva formação técnica, além de 
transcenderam os limites tradicionais do NPM 
aplicado ao Setor Público, penetrando funções 
ligadas à soberania nacional (ORTIZ, 2010, p. 
40). Com efeito, desde 1996, o Ministério da 
Defesa britânico tem sido um usuário líder das 
PPP, incrementando o “apoio à base industrial 
de defesa do Reino Unido” (PARKER; HARTLEY, 
2003, p. 102).

Característica distintiva dos negócios 
no setor de defesa britânico, o requisito de 
que a PPP deve fornecer uma capacidade 
operacional em tempos de paz, crise e 
guerra aumenta a dificuldade de se redigir 
um contrato de longo prazo compreendendo 
todas as possíveis contingências. Como 
consequência desses contratos incompletos, 
houve a adoção de acordos de parceria 
baseados na confiança e na reputação 
(contratos relacionais), em substituição 
aos controles contratuais detalhados. Para 
além disso, riscos e incertezas em torno 
da defesa de um país geram problemas 
numa contratação de longo prazo, tanto na 
perspectiva da oferta quanto da demanda. 
Do lado da oferta, temos riscos envolvendo 
alta tecnologia e rápida obsolescência dos 
sistemas de defesa, bem como a natureza 
plural da prestação de serviços “de defesa”. 
Na demanda, há riscos e incertezas em torno 
do “quando” e “de que modo” as forças 
de defesa serão empregadas. Em outras 
palavras, o setor de defesa como um todo 
parece ser extremamente propenso a falhas 
e assimetrias de informação quando os 
contratos de PPP são negociados. Contudo, a 
transferência dos riscos e a partilha de tarefas 
entre os setores público e privado conduzem 
ao “sucesso operacional” das parcerias na 
Defesa Nacional, marcadas em particular 
por resposta rápida à necessidade expressa 
e excelente disponibilidade de sistemas 
correspondentes, inclusive em ambientes 
hostis (PARKER; HARTLEY, 2003, p. 100-101). 
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Datta e Roy (2013) ressalvam que “há 
sérios desafios culturais” numa solução que 
é partilhada, pois militares e os profissionais 
da contratada “trabalham juntos, mas têm 
diferentes atitudes e formas de pensar sobre a 
manutenção e sobre os processos relativos à 
entrega do equipamento/serviço contratado”. 
Dessa forma, consideram ser “absolutamente 
essencial” a incorporação de “mecanismos de 
governança”, o próximo tópico a ser discutido 
(DATTA; ROY, 2013, p. 367-370).

3  A GOVERNANÇA DAS PPP

Neste artigo, considera-se governança 
no Setor Público o “conjunto de mecanismos 
de liderança, estratégia e controle postos em 
prática para avaliar, direcionar e monitorar a 
atuação da gestão, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços 
de interesse da sociedade” (BRASIL, 2013, p. 
18). Dessa forma, para sair de uma “situação 
particular” e atingir o “estado desejado”, 
agentes públicos utilizam diversos instrumentos, 
sendo um deles a PPP (ROBINSON et al., 
2010, p. 17).

De acordo com alguns autores e com 
a Comunidade Europeia4 (APPUHAMI; 
PERERA; PERERA, 2011, p. 64; CARBONARA; 
COSTANTINO; PELLEGRINO, 2014, p. 
7; JENSEN; STONECASH, 2005, p. 770; 
ROBINSON et al., 2010, p. 17; WILLIAMSON, 
2013, p. 226; YUAN et al., 2009, p. 254), 
um projeto típico de PPP é concebido para 
atender a uma necessidade coletiva com a 
melhor relação custo-benefício possível (VfM) 
do gasto público, apresentando as seguintes 
fases: a) identificação das necessidades e 
concepção das possíveis soluções/projeto; b) 
aquisição (negociação, seleção, financiamento 
e contratação); c) construção; d) operação; e 
e) conclusão. Entretanto, é importante registrar 
que nem sempre os resultados planejados 
para uma PPP são atingidos, pois problemas 
neste tipo de contratação são causados por 
múltiplos eventos como os custos de transação, 

os riscos endógenos e exógenos ao processo 
e os fatores estáticos e dinâmicos. Tais eventos 
afetam o VfM da PPP e não ocorrem somente 
na fase de planejamento ou operação, mas 
se fazem presentes em todo o processo, pois 
deficiências nas políticas públicas, estratégias 
ineficazes, concepção errônea de projetos, 
falta de coordenação e altos custos de 
transação assim o exemplificam (YUAN et al., 
2009, p. 254).

Num estudo comparativo das PPP da 
Noruega e do Reino Unido, Williams et al. (2010, 
p. 49-50) verificaram que, “especialmente nas 
fases iniciais de projetos, possuir estruturas de 
governança é particularmente importante”, indo 
ao encontro do posicionamento de Robinson 
et al.,(2010, p. 215) de que “normas gerais 
de governança” constituem “fator crítico de 
sucesso”, pois somadas à “sustentabilidade” da 
solução, refletem a “necessidade de equilibrar 
os objetivos econômicos com o ambiente e 
as obrigações sociais”. No mesmo sentido, 
mas iniciando em momento mais recente 
(2012), a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) passou a 
recomendar, como uma das ações integrantes 
das melhores práticas de governança das 
parcerias, o estabelecimento de “um quadro 
institucional claro, previsível e legítimo” (OCDE, 
2012, p. 2). Em síntese, as experiências 
exitosas de PPP, nelas incluídas as parcerias “de 
defesa”, indicam que são necessárias políticas 
adequadas, estruturas de planejamento 
estratégico, processos consistentes e quadros 
institucionais de governança.

Sendo assim, buscou-se um quadro cujos 
níveis de sofisticação e profundidade analítica 
correspondessem “à presença de complexas 
condições econômicas, financeiras e políticas” 
durante o ciclo de vida de uma PPP (YUAN et 
al., 2009, p. 268). Atendendo a esses critérios, o 
quadro de avaliação das “iniciativas financiadas 
pela União Europeia” proposto por Mateus 
(2005, p. 5)5 serviu de referência à construção 
do framework para avaliação das PPP do 
COMAER, que está representado na Fig. 1.

4 - Livro verde sobre as parcerias público-privadas e o direito comunitário em matéria de contratos públicos e 
concessões. Publicação da COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, Bruxelas, 2004. p. 3.

5 - MATEUS, Augusto. Atualização da avaliação intercalar do programa operacional da região de Lisboa e Vale do 
Tejo. Lisboa: [s. n.], 2005, 46 p. Relatório Metodológico.
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Na parte superior do framework tem-se a 
PPP (solução adotada) representada em forma 
de ciclo de vida processual (identificação das 
necessidades, concepção e projeto, aquisição, 
construção, operação e conclusão) com a 
finalidade de se atingir o melhor VfM, bem 
como a representação dos custos de transação, 
riscos endógenos e exógenos e fatores estáticos 
e dinâmicos que se fazem presentes em todo o 
processo, tanto na fase ex ante, quanto na fase 
ex post da contratação. No ciclo de vida das PPP, 
ocorrem etapas de cunho estratégico e outras 
relativas à execução/operação propriamente 
dita. A dimensão estratégica do framework 
permite a avaliação das etapas de identificação 
das necessidades, concepção da solução e seu 
projeto, enquanto que a dimensão operacional 
abrange a avaliação das etapas afetas à 
aquisição, construção e operação da PPP. Ao 
final do fluxo do processo, as avaliações do 
ambiente de atuação permitem examinar a 
etapa de conclusão da PPP e se a iniciativa, 
como um todo, foi ou não exitosa. Ressalte-
se que as avaliações das etapas ensejam a 
adoção de medidas que podem ser corretivas 
de rumo ou de manutenção do mesmo, fiéis 
aos propósitos da boa governança. Já na parte 
inferior da FIG. 1, temos os parâmetros de 
avaliação de todas as dimensões da PPP, bem 
como dos impactos no ambiente de atuação, 
com tópicos de avaliação agrupados em 
quatro componentes fundamentais, a seguir 
listadas:

A)  Avaliação da concepção do projeto e 
confirmação da respectiva relevância, 
pertinência e coerência estratégica da 
solução;  

B)  Articulação das dimensões de eficácia 
e de eficiência com base numa 
medição de realizações, resultados 
e impactos específicos no referencial 
da quantificação de objetivos 
operacionais e específicos;  

C) Análise do sistema de execução, 
acompanhamento e controle, numa 
perspectiva de contribuição para 
formas de otimização e melhoria do 
processo, centrada na avaliação do 
modelo e desempenho de gestão, da 
qualidade do sistema de informação e 
na eficácia do sistema de controle; e

D) Articulação das dimensões de utilidade 
e sustentabilidade com base numa 
medição de resultados e impactos 
globais no referencial da quantificação 
de objetivos globais da PPP.

Dessa forma, examinando o contexto em 
que o COMAER desenvolve suas atividades, 
tem-se um framework conceitual que permite 
avaliar, direcionar e monitorar a atuação 
da gestão, com a finalidade de se atingir o 
melhor VfM ou, em termos brasileiros, realizar 
a governança da gestão para se atingir a 
economicidade do processo de PPP. Além 
dessa finalidade, pode-se utilizar a ferramenta 

FIGURA 1 - Framework para avaliação das PPP do COMAER
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proposta para se analisar a terceirização 
de atividades e as políticas desenvolvidas 
no âmbito da Defesa Nacional, agregando 
conhecimento e servindo de apoio à tomada 
de decisão.

CONCLUSÃO

Inicialmente e de forma breve, buscou-se 
evidenciar o modo criterioso com que a SEFA 
tem buscado agregar valor ao COMAER e 
melhorar o desempenho de sua gestão, por 
intermédio da aquisição de conhecimento 
acadêmico de vanguarda. Numa espécie de 
accountability da missão de ensino realizada 
no exterior, e com o propósito de disseminar 
o conhecimento adquirido, neste artigo 
discorreu-se sobre a governança do processo 
de PPP no Setor de Defesa.

A ideologia do Estado Gerenciador leva 
instituições públicas, dentre elas o COMAER, 
a buscar novas formas de gestão, de captação 
de recursos e de negociação com o Setor 
Privado, sendo uma delas a PPP. Nesse tipo 
de contratação, nem sempre os resultados 
planejados são atingidos, pois eventos como 
custos de transação, riscos endógenos e 
exógenos ao processo, e fatores estáticos e 
dinâmicos afetam o seu resultado.

Considerando as experiências internacio-
nais e o contexto em que o COMAER 
desenvolve suas atividades, construiu-
se um framework para avaliação de suas 
PPP, vislumbrando-o como ferramenta de 
governança desse complexo processo, de 
análise afeta à terceirização de atividades e 
de apoio à tomada de decisão.
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INTRODUÇÃO

O condicionamento físico é condição sine 
qua non para as práticas operacionais militares. 
É inegável que um bom condicionamento 
físico é uma das ferramentas necessárias para 
realização das diversas atividades operacionais 
nas unidades militares, tanto em voo quanto 
em terra (PALMA, 1999; MORELLI JÚNIOR, 
2008; MAIOR & LIMA, 2008). Sem um bom 
condicionamento físico, dificilmente tais 
atividades se sustentariam de forma prolongada 
ou de forma intermitente (intervalada) sem que 
houvesse uma queda no desempenho. 

De fato, o hipocinesismo é uma das 
principais causas de problemas na saúde 
que impedem os militares de realizarem 
diversas missões e os afastam das tarefas 
operacionais. Tanto assim que, já no início da 
década de 2000, a 3ª Força Aérea (III FAE) 
observou que a carência de atividade física 
nas Unidades Aéreas Subordinadas, gerou 
ocorrências como: torcicolo, cervicalgia, 
lombalgia, estresse, fadiga, tendência à 
obesidade, hipercolesterolemia e outras 
manifestações clínicas que poderiam ser 
evitadas, ou minimizadas, com a prática 
regular de exercícios físicos. Para solver tais 

intercorrências, a Comissão de Desportos da 
Aeronáutica (CDA) elaborou um programa de 
treinamento, que teve por objetivo o preparo 
dos pilotos para enfrentar as exigências tanto 
por parte da máquina, quanto pelo desgaste 
da missão que realizavam. Desta forma, foi 
publicada a Recomendação de Segurança n° 
32/A/97 – III FAE, destinada aos Comandantes 
das Unidades Subordinadas para que 
adotassem um Programa de Condicionamento 
Físico (PCF) para as equipagens de combate.

Além de propiciar condições à realização 
de atividades operacionais, um bom 
condicionamento físico possui estreita relação 
com a saúde (FENTEM, 1994; FAULKNER; 
TAYLOR, 2005; MURPHY; BLAIR; MURTAGH, 
2009), exercendo um papel indispensável 
também para as atividades diárias de todo 
contingente militar. No âmbito do Comando 
da Aeronáutica (COMAER), diversos 
regulamentos respaldam e legitimam a prática 
da educação física para todos militares, como: 
a Lei 6.8801; o RCA (regulamento do comando 
da aeronáutica) 34-12; a NPA (norma padrão 
de ação) 15/CPO3; a NSCA (norma do 
sistema do comando da aeronáutica) 54-14; 
a ICA (instrução do comando da aeronáutica) 
54-5 e a ICA 54-36. 

Benefícios da prática regular 
de exercício físico e o impacto no 

dispêndio financeiro

Autores: Alini Schultz Moreira - 1° Ten QOCON MDS
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Ainda assim, muito se questiona sobre a 
relação custo-benefício da prática regular 
da atividade física por meio do treinamento 
físico profissional militar (TFPM) nas unidades 
militares, já que uma parte do tempo do 
expediente precisa ser dedicada para a 
realização do treinamento. Além disso, 
são necessários investimentos diretos para 
custeio de material, adequação de espaços e 
ambientes propícios, aquisição e manutenção 
de aparelhos necessários para a sua realização. 
Estudos apontam que o investimento em 
atividade física promove, na verdade, uma 
economia nos gastos com saúde, como 
redução do número de internações hospitalares 
e de gastos com medicamentos, redução do 
absenteísmo e aumento da produtividade em 
menor tempo de trabalho efetivo em suas 
atividades operacionais.

O objetivo do presente trabalho é 
apresentar argumentações técnico-científicas 
a respeito da importância da prática regular 
de atividades físicas para o efetivo militar 
do COMAER, visando a redução dos custos 
financeiros para Força Aérea Brasileira, a 
promoção da qualidade de vida e o aumento 
das capacidades operacionais. 

DESENVOLVIMENTO

1 ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

A inatividade física é um fator preditor de 
diversos tipos de doenças. Dados recentes 
mostram que, independente do gênero, 
50% da População Brasileira encontra-se 
sedentária (HALLAL et al., 2012). Por outro 
lado, evidências científicas são contundentes 
e apontam diversos efeitos positivos do 
emprego de exercícios físicos na prevenção 
e tratamentos de disfunções, principalmente 
do sistema cardiovascular e metabólicas, 
incluindo a obesidade (FEBBRAIO, 2017). 
A doença arterial coronariana é responsável 
por altas taxas de mortalidade em todo 
mundo (MANSUR; FAVARATO, 2012). Essa 
enfermidade é caracterizada pelo depósito de 
lipídios (gordura) nas artérias coronárias que, 

a médio e longo prazo, formam placas de 
ateroma (gordura), diminuindo ou bloqueando 
o fluxo de sangue para o coração, sendo 
uma das causas de infarto do miocárdio. 
Situações de estresse, concomitantes ou não 
com o aumento da pressão arterial, aliadas à 
redução do fluxo sanguíneo para o coração, 
podem induzir o “ataque cardíaco” ou o 
infarto do miocárdio. Grande parte dos óbitos 
relacionados à doença arterial coronariana 
poderia ser evitada se a prática de exercício 
físico fosse regular. A atividade física, realizada 
de forma regular, leva a uma melhora do sistema 
cardiovascular, reduzindo a formação da placa 
de ateroma, aumentando a revascularização 
cardíaca e modificando a arquitetura cardíaca 
de modo a melhorar a eficiência funcional do 
coração. Essas modificações morfofuncionais 
reduzem as ocorrências de infarto agudo do 
miocárdio (AENGEVAEREN et al., 2017).

Outra doença diretamente relacionada 
a inatividade física é a hipertensão arterial. 
O exercício físico, por sua vez, atua como 
regulador da pressão arterial, ativando 
mecanismos responsáveis pelo relaxamento 
dos vasos e pela redução da pressão no 
entorno de suas paredes (KIRINUS, 2009).

Já o diabetes mellitus é uma doença 
metabólica que apresenta, entre tantas 
outras manifestações, o aumento da glicose 
(açúcar) no sangue, podendo ser contínua ou 
intermitente. Existem dois tipos de diabetes: o 
do tipo I e o do tipo II. O primeiro tem causa 
genética e normalmente tem início na infância. 
É caracterizado pela falta da produção do 
hormônio insulina, produzido no pâncreas, 
e responsável por transportar a glicose para 
dentro das células do organismo. Já o segundo 
é o mais prevalente e se dá pela redução da 
eficiência da insulina em transportar glicose 
para as células. Acomete pessoas que 
possuem hábitos alimentares inadequados 
(dietas ricas em açúcares e gordura) e não 
praticam exercícios físicos de forma regular, e 
normalmente vem associado a outros fatores 
de risco, como a obesidade. A Organização 
Mundial de Saúde aponta que, em todo 
mundo, são 422 milhões de indivíduos com 
diabetes mellitus numa proporção de 1 a cada 
3 indivíduos com sobrepeso e 1 a cada 10 
indivíduos com obesidade7.

7 - WHO – World Health Organization (organização não governamental que busca uma melhora na saúde da população 
mundial, realizando trabalhos junto a diferentes governos de mais de 150 países). Global Report on Diabetes, 2016. 
Esse trabalho da WHO sobre diabetes é uma tentativa de alertar os perigos da doença e seu crescimento alarmante nos 
últimos anos.
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O exercício físico tem um papel significativo 
sobre o controle e o tratamento do diabetes tipo 
II. Além de reduzir a obesidade, o colesterol, 
controlar a pressão arterial sanguínea, os 
exercícios físicos regulares promovem o 
aumento da captação da glicose pelas células 
de todo organismo e ajudam a restabelecer 
a concentração adequada de açúcar no 
sangue. A reeducação alimentar somada à 
atividade física são os dois principais métodos 
de prevenção e de tratamento da doença, 
juntamente com a utilização de medicamentos, 
se necessário (CAI et al., 2017). 

Além das doenças cardiometabólicas 
citadas, diversas outras podem ser evitadas e 
controladas pela prática regular do exercício 
físico. A maior parte das recomendações 
publicadas por instituições médico-científicas 
inclui o exercício como ferramenta não 
farmacológica para o tratamento de doenças 
do aparelho cardiovascular e metabólicas.

Em 2011, o Colégio Americano de 
Medicina do Esporte (American College 
of Sports Medicine – ACSM), referência 
internacional na prescrição de exercícios, 
publicou as recomendações em termos de 
quantidade e qualidade do treinamento para 
desenvolver e manter o condicionamento 
cardiorrespiratório, muscular e de flexibilidade 
em adultos saudáveis. Outras sociedades 
fazem recomendação de exercício para o 
tratamento de diferentes patologias, como 
insuficiência cardíaca e síndrome metabólica 
(CLEROUX, FELDMAN PETRELLA, 1999; 
NELSON et al., 2007; PONIKOWSKI et al., 
2016). Dessa forma, são inegáveis os efeitos 
exercidos pelo o exercício físico na prevenção 
e no tratamento de doenças, bem como na 
melhoria do condicionamento físico.

Foi com base no ACSM e em estudos 
realizados pelo Instituto de Ciências da 
Atividade Física – ICAF, que a CDA, no início nos 
anos 2000, determinou os parâmetros vigentes 
do Teste de Avaliação do Condicionamento 
(TACF) e estabeleceu um programa básico de 
treinamento físico disponibilizado por meio 
do Laudo de Treinamento Físico Profissional 
Militar (TFPM). Até os dias atuais, o militar 
que realiza o TACF pode receber o Laudo de 
TFPM e executar por conta própria sua prática 
regular de exercícios físicos.

2  ATIVIDADE FÍSICA E 
ECONOMIA FINANCEIRA 

Com base no exposto anteriormente, nota-
se a estrita relação entre a prática de atividade 
física e a melhora da saúde, sendo razoável 
supor que a promoção de saúde do efetivo 
militar venha a reduzir os custos relacionados 
com tratamento de diversas doenças ligadas 
ao sedentarismo, à reabilitação física ou à 
pratica de atividade física inadequada. 

Estudos comprovam efetivamente que 
a inatividade física promove um impacto 
econômico substancial nos cofres de uma 
empresa e que a implementação de programas 
de exercício contribui para a redução dos seus 
gastos, principalmente no que diz respeito 
aos custos relativos aos tratamentos de saúde 
(KATZMARZYK, GLEDHILL; SHEPHARD, 2000; 
BAICKER et al., 2010; CADILHAC et al., 2011; 
ZHANG; CHAABAN, 2013). Baicker et al. 
(2010) demonstrou que, em média, empresas 
de médio-grande porte de diversos setores da 
indústria gastam anualmente de US$144,00 
por empregado para implementação de 
programas de atividade física laboral. Em 
contrapartida, esse investimento proporciona 
uma economia de aproximadamente US$ 
358,00 por indivíduo ao ano, referente aos 
recursos que seriam gastos no tratamento 
de doenças ligadas à inatividade física. Em 
outros termos, os autores calcularam que, 
para cada dólar investido na implementação 
nos programas de atividade física laboral, 
há uma economia de US$ 3,37 em gastos 
relacionados à saúde. Da mesma forma, os 
autores observaram que programas laborais 
promoveram impacto positivo sobre o 
absenteísmo. Esse impacto foi calculado por 
meio da relação entre o número de dias em 
que os funcionários se ausentaram do ofício 
e sua remuneração média total. O estudo 
demonstrou que, para cada dólar investido 
nos programas laborais, por volta de outros 
US$ 3,17 foram poupados pelas empresas. 

O impacto econômico da inatividade física 
nos gastos de empresas privadas também 
pode ser observado nos sistemas públicos de 
saúde (BAICKER et al., 2010). Este parece ser 
um fenômeno que ocorre em todo o mundo 
e independe de época. Por exemplo, um 
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estudo realizado no Reino Unido na década 
de 90 estimou que de 6,5 bilhões de libras 
gastas no sistema de saúde, 16% (1,06 
bilhão de libras ou aproximadamente R$4,4 
bilhões e US$1,7bilhão) seriam gastos com 
inatividade física no início dos anos 2000. Já 
no Canadá, a estimativa foi um pouco menor. 
Ainda assim, cerca de 2,5% dos gastos médios 
com o tratamento das principais doenças 
crônicas foram atribuídos à inatividade física 
no ano de 1999 (KATZMARZYK, GLEDHILL; 
SHEPHARD, 2000). Na Austrália, esse valor 
chegou a algo em torno de 10% do gasto 
total com tratamento de doenças crônicas 
não transmissíveis (CADILHAC et al., 2011), 
enquanto na China as cifras chegaram a 15% 
(ZHANG; CHAABAN, 2013). 

No Brasil, o panorama não é diferente. 
Um estudo da cidade de Londrina, na Região 
Sul do País, demonstrou que no ano de 
2007 foi gasto um total de R$ 4.250.000,00 
com internações decorrentes de doenças 
do aparelho cardiovascular (DAC) e R$ 
300.000,00 com medicamentos. A economia 
obtida caso um programa de exercícios físicos 
fosse implementado seria de aproximadamente 
R$ 2.100.000,00 (49,4%) e R$ 100.000,00 
(33,3%), referentes às internações hospitalares 
e aos medicamentos para o tratamento das 
DAC, respectivamente. Porém, em relação 
ao diabetes mellitus, a economia seria de R$ 
100.000,00 (gasto total de R$ 300.000,00) 
com internações e de R$ 14.000,00 (gasto 
total de R$ 40.000,00) com medicamentos. 
Ou seja, cerca de 50% e 13% dos valores 
empregados (BIELEMANN et al., 2015).

Mais recentemente, um estudo similar, 
abrangendo todo território nacional e todas as 
doenças crônicas não transmissíveis, observou 
que o impacto econômico causado pela 
inatividade física foi em torno de 15% do valor 
total gasto no tratamento dessas doenças, 
valores esses muito próximos aos observados 
nos estudos anteriores. Esses dados suportam 
a hipótese de que a aplicação de recursos 
financeiros em programas de saúde, tendo 
como alicerce a prática de exercícios físicos, 
promove uma economia significativa para 
as empresas ou órgãos do estado, além de 
viabilizar o bem-estar dos indivíduos.

Infelizmente a escassez de estudos que 
relacionam os mesmos efeitos dentro das 
organizações militares ou, mais especificamente 
na Força Aérea Brasileira, impede uma 
comprovação direta da relação causal entre 
“Atividade Física-Economia Financeira”. No 
entanto, trabalhos demonstrando a eficácia 
do treinamento físico sobre o desempenho 
e a saúde de militares da FAB sugerem que 
o mesmo efeito deve ser observado dentro 
das organizações militares. Bonfim e Dantas 
(2002), por exemplo, comprovaram a 
efetividade do método de treinamento físico 
AEROFIT, desenvolvido para as necessidades e 
particularidades da vida dos aeronautas, sobre 
o condicionamento físico de aeronavegantes 
da Força Aérea Brasileira. Palma e Paulich 
(1999) demonstraram a importância da 
aptidão física para a redução do desgaste 
em voo de pilotos da Força Aérea Brasileira. 
Gillingham (1988) recomendou a utilização 
de programas de condicionamento físico com 
intuito de aumentar a tolerância dos pilotos a 
altas cargas de força G.

Paralelamente, Muniz e Bastos (2010) 
observaram alta taxa de prevalência de 
obesidade em militares da Força Aérea 
Brasileira e sugeriram o desenvolvimento 
de um programa de controle de peso, 
objetivando a melhoria da saúde dos militares. 
Dall et al. (2007) calcularam que os gastos 
com obesidade para o sistema de saúde 
americano militar (TRICARE) foi em torno 
de U$ 1.100.000.000,00 no ano de 2006, 
confirmando a alta prevalência de doenças 
crônicas dentro do âmbito das Forças Armadas, 
e ratificando a importância do emprego de 
condicionamento físico para os militares. 
Esses programas atuariam na melhora da 
capacidade operacional do contingente e 
ainda reduziriam a incidência e prevalência de 
doenças ocasionadas pelo sedentarismo. Com 
base nesses estudos, é razoável supor que a 
Força Aérea Brasileira teria uma considerável 
economia relacionada aos gastos empregados 
para a manutenção da saúde e tratamento 
do seu efetivo. No entanto, os valores ainda 
necessitam ser investigados e quantificados de 
maneira precisa.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo 
discutir a importância da prática regular de 
exercício físico para as organizações militares 
do ponto de vista financeiro, da saúde e 
da realização das atividades operacionais. 
O trabalho buscou elencar evidências 
que comprovam que a implementação de 
programas de saúde baseados na prática de 
exercício promove uma economia de recursos 
financeiros significativa em um curto período 
de tempo. A escassez de dados relativos à 
Força Aérea Brasileira impede uma discussão 
mais direta e profunda sobre a magnitude 
desse efeito para a Instituição. 

No entanto, estudos periféricos indicam 
que esse fenômeno também existe no ambiente 
da Força Aérea, restando saber apenas qual 
seriam os reais valores absolutos desse benefício 
econômico. Essa questão salienta, portanto, a 
necessidade da realização de pesquisas que 
busquem elucidar essa questão, permitindo 
com isso promover um melhor direcionamento 
dos investimentos da Instituição em saúde 
(prevenção x tratamento) e ainda aprimorar 
as estratégias de condicionamento físico para 
que este consiga abranger o maior número 
possível do contingente militar. Dessa forma, 
os valores investidos em condicionamento 
físico e treinamento específico para o trabalho 
operacional certamente trariam uma grande 
economia financeira para a Força Aérea 
Brasileira.
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INTRODUÇÃO

Embora já se tenha avançado a segunda 
década do século XXI, ainda se observam 
claramente as consequências da New Public 
Management (NPM) (HOOD, 1991, 1995) 
para os Estados que, além de dar uma nova 
perspectiva para a accountability, aproximam a 
contabilidade do setor público à realidade do 
setor privado (FATEMI; BEHMANESH, 2012; 
HOOD, 1991, 1995). Como evidência dessa 
aproximação, encontram-se as International 
Public Sector Accounting Standards, as 
IPSAS (CHAN, 2003; GROSSI, 2015), que 
se apresentam como uma solução (MEYER; 
ROWAN, 1977) de problemas contábeis para 
a máquina pública, diante de um processo 
isomórfico de convergência internacional 
(DIMAGGIO; POWELL, 1983; RODRIGUES; 
CRAIG, 2007), nomeadamente em países em 
desenvolvimento (CHAN, 2006).

As IPSAS abordam as boas práticas 
contábeis do setor privado, das quais se 
insere a prática da consolidação de contas. 
No Brasil, país com características latentes de 
desenvolvimento e que passa por um processo 
de convergência às IPSAS desde o ano de 
2008 (CHAN, 2006), ratifica a citada prática 
contábil para as esferas da União, dos Estados 
e dos Municípios por meio dos seus Manuais 
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
(MCASP).

Acontece que logo após a publicação, 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

da 6ª edição do MCASP (BRASIL, 2014c), em 
dezembro de 2104, é publicada a IPSAS 35 
– Demonstrações Financeiras Consolidadas 
(IPSASB, 2015), normatização mais atual sobre 
a temática de consolidação de contas, esta 
com a possibilidade de causar divergências 
diante do então recém publicado MCASP.

Diante da atualidade do tema, é justificável 
o estudo do cenário brasileiro quanto à 
consolidação de suas contas públicas, sob 
a luz do processo de convergência às IPSAS. 
Diante do tamanho territorial brasileiro e da 
gama variada de atividades governamentais 
desenvolvidas, para se viabilizar a pesquisa, 
escolhe-se o Comando da Aeronáutica 
(COMAER) como objeto de estudo de caso, 
Órgão Militar de alcance à toda extensão 
continental brasileira e que possui igualmente 
diversos ramos de atividades dentro de 
um propósito único de defesa e soberania 
estatal, além de se destacar contabilmente, 
sendo reconhecido pela própria STN (BRASIL, 
2014b).

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa 
é analisar o processo de consolidação de 
contas no setor público brasileiro, utilizando 
como método de estudo o caso particular 
do Comando da Aeronáutica, de forma a 
tornar tácita a avaliação da aderência por 
parte do governo brasileiro às IPSAS emitidas 
pelo International Public Sector Accounting 
Standards Board (IPSASB). Esse objetivo é 
atingido no alcance dos seguintes objetivos 
específicos:

A consolidação de contas públicas 
no âmbito federal brasileiro diante 

do processo de convergência às IPSAS: 
O estudo de caso do Comando 

da Aeronáutica
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a) caracterizar a adoção da IPSAS 35 
(IPSASB, 2015) no Brasil e a opinião 
dos agentes responsáveis pela sua 
convergência no cenário brasileiro;

b) caracterizar o modo como o normativo 
internacional está a ser aplicado no 
processo de consolidação de contas 
no COMAER;

c) caracterizar de que forma os 
procedimentos e os sistemas de 
gestão adotados pelo COMAER 
conseguem acomodar a necessidade 
de elaboração de contas consolidadas 
e seus objetivos;

d) averiguar a opinião dos agentes 
organizacionais do COMAER quanto 
às necessidades, abrangendo 
questões de eficiência e de eficácia 
dos procedimentos de consolidação 
de contas.

A presente pesquisa é relatada na 
dissertação de Mestrado em Contabilidade 
na Contabilidade do Minho, resumida 
e estruturada, para fins deste artigo, em 
cinco seções, sendo a primeira destinada 
à uma síntese da revisão de literatura. A 
segunda à aplicação do isomorfismo como 
desdobramento da Teoria Institucional, seguida 
da terceira seção destinada à apresentação 
da metodologia utilizada. Já na quarta seção, 
dá-se início a parte empírica, partindo da 
gênese da contabilidade pública brasileira 
até a utilização da prática da consolidação 
de contas, altura onde se aborda o estudo de 
caso, propiciando a discussão de dados na 
seção posterior, viabilizando assim a conclusão 
do presente estudo.

1 REVISÃO DE LITERATURA

1.1 New Public Management e 
Accountability

A falência do modelo de Estado totalmente 
provedor após a 2ª Guerra Mundial, o Welfare 
State (ESPING-ANDERSEN, 1995; HARVEY, 
2005), constatada com as crises do petróleo, 
nos anos de 1973 e de 1979, e com a revolta 
dos contribuintes americanos e ingleses, bem 

como na associação à globalização, no 
enfraquecimento do poder estatal sobre fluxos 
financeiros e comerciais e na orientação sobre 
políticas macroeconômicas, faz com que o 
Estado busque uma reformulação das suas 
organizações burocráticas (ABRUCIO, 1997).

Esse cenário de incapacidade estatal 
somado ao reconhecimento da superioridade 
do setor privado e da competição de mercado 
na prestação de serviços faz surgir um conjunto 
de doutrinas administrativas adotadas pelos 
Estados visando uma reforma burocrática, 
conjunto este denominado de NPM (ABRUCIO, 
1997; HOOD, 1991, 1995).

Uma das consequências da NPM é dar 
uma nova perspectiva à accountability, que 
passa a ser interpretada como a manutenção 
da responsabilização de indivíduos e 
de organizações pelas medidas de seus 
desempenhos da forma mais objetiva possível. 
A accountability pública deve ser compreendida 
como o conjunto de abordagens, mecanismos 
e práticas usados pelos interessados nos 
serviços públicos para garantir um nível e um 
tipo desejado de desempenho (PAUL, 1992).

Para a contabilidade, em especialmente a 
pública, a NPM e a accountability colaboram 
no seu próprio aprimoramento, sendo a 
contabilidade importante na medida em que 
possibilita a evidência da quantificação e 
dos resultados (GRUENING, 2001; LAPSLEY; 
MUSSARI; PAULSSON, 2009).

Sendo assim, o conjunto de técnicas 
contábeis associadas com a NPM, onde se 
inclui a prática da consolidação de contas, 
receberam o nome de New Public Financial 
Management (NPFM), visando a evolução 
de estruturas e sistemas de gestão voltados 
para o lado comercial e mercantil, bem 
como o incentivo na utilização do regime de 
competência nos demonstrativos dos setores 
públicos e na utilização de normas contábeis 
(OLSON, GUTHRIE; HUMPHREY, 1998; 
POTTER, 2002).

1.2 Consolidação de contas

A origem da prática da consolidação 
de contas tem sua origem no setor privado 
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por volta dos anos de 1880, com o início 
das grandes combinações industriais, ou big 
business, o que posteriormente viria dar origem 
às holdings (HAWKINS, 1963). Pontualmente, 
apesar de indícios anteriores em território 
inglês, atribui-se a origem dessa prática à 
United States Steel Corporation, em 1901, nos 
Estados Unidos (EDWARDS; WEBB, 1984).

Devido à importância das divulgações 
financeiras corporativas, cada vez mais 
demandadas quanto à integralidade e à 
confiabilidade, somando-se à quebra da 
bolsa de 1929, a consolidação de contas é 
regulamentada pelas Securities Act de 1933 e 
de 1934 (HAWKINS, 1963).

Na atualidade, a normatização da 
consolidação de contas a nível internacional 
para o setor público está atrelada à IPSAS 35, 
influenciada diretamente pela International 
Financial Reporting Standards (IFRS) 10 – 
Demonstrações Financeiras Consolidadas, 
normativo equiparado para o setor privado, de 
responsabilidade do International Accounting 
Standards Board, o IASB (IPSASB, 2015).

Diante de uma sucinta análise, logo no 
§ 3 da IPSAS 35, observa-se que o critério 
de adoção do normativa está vinculado 
à utilização compulsória do regime de 
competência (IPSASB, 2015).

Quanto às definições utilizadas no § 14 da 
IPSAS 35, citam-se como os norteadores da 
pesquisa os conceitos de:

[...] Controle: Uma entidade controla outra 
entidade quando a entidade está exposta, ou 
tem direitos, em benefícios variáveis de seu 
envolvimento com a outra entidade e tem a 
capacidade de afetar a natureza ou o montante 
desses benefícios através do seu poder sobre a 
outra entidade.
Entidade controlada: é uma entidade que é 
controlada por uma outra entidade.
Entidade controladora: é uma entidade que 
controla uma ou mais entidades [...].
[...] Entidade econômica: é uma entidade 
controladora e suas controladas (IPSASB, 
2015).

Outrossim, dos métodos existentes para se 
consolidar contas, a IPSAS 35 adota o método 
de consolidação integral, metodologia que 

não difere conceitualmente da prática do setor 
privado (FIG. 1) e que melhor representa o 
sentido da prática contábil (BAXTER; SPINNEY, 
1975; IPSASB, 2015; LOPES, 2011).

FIGURA 1 - Consolidação de contas no setor privado
Fonte: GOMES; PIRES, 2011; LOPES, 2011 (Adaptado).

Sendo assim, ressaltadas as peculiaridades 
do setor público, a metodologia parte da 
premissa da existência de uma entidade 
econômica, onde há uma entidade controladora 
que exerce controle sobre as entidades 
controladas, admitindo-se a possibilidade 
desse controle ser estabelecido legalmente, 
sem necessariamente afetar a natureza ou 
o montante dos benefícios da entidade 
controlada (IPSASB, 2015). Deve ainda contar 
com uma uniformidade das políticas contábeis 
adotadas pelas entidades controladas, caso 
contrário, é crucial a realização de ajustes 
visando a homogeneização dessas políticas, 
onde citam-se as questões de depreciação dos 
bens móveis (IPSASB, 2015).

Acontece que para se obter demonstrativos 
consolidados no setor público, os Estados 
enfrentam vários problemas, muitos deles 
evidenciados pelo próprio IPSASB, na Basis 
for Conclusions da IPSAS 35, ou em estudos 
anteriores, estes considerados poucos diante 
dos cenários de convergência às IPSAS (IPSASB, 
2015; MATIŞ; CÎRSTEA, 2015).

Sendo assim, na Basis for Conclusions da 
IPSAS 35, dentre as problemáticas que envolvem 
a prática contábil no setor público, podem-se 
apontar, como exemplo, as dificuldades de se 
conhecer as entidades controladas integrantes 
do perímetro de consolidação, pois abrangem 
questões de obrigatoriedade de se apresentar 
contas consolidadas; de controles temporários 
de entidades; de definição de consolidação 
contábil por atividades/setores governamentais 
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ou por pleno interesse na accountability; e dos 
benefícios usufruídos diante dos custos elevados 
envolvidos no processo de consolidação, dada 
a gama de características, ora públicas, ora 
privadas, que envolvem um número cada vez 
maior de entidades (IPSASB, 2015).

A adoção do regime de competência 
também pode gerar problemas na formação 
de contas consolidadas, pois vai em sentido 
contrário a necessidade governamental de um 
regime contábil orçamentário que espelhe as 
características singulares de transferência de 
recursos aos seus entes (GROSSI; SOVERCHIA, 
2011; LAPSLEY, MUSSARI; PAULSSON, 2009).

Outro entrave pode estar relacionado 
à definição da entidade controladora ou 
relatadora, ou seja, à análoga função de 
“empresa-mãe” do setor privado, tendo em vista 
que essa definição pode resultar num aparente 
conflito de Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, pois se vislumbraria um desequilíbrio 
entre os mesmos diante da concentração do 
controle (MCLEAN; CLIFFORD1, 1996 citados 
por HEALD; GEORGIOU, 2000; ROBB; 
NEWBERRY, 2007).

Por último, menciona-se como problema 
a questão da negligência da capacidade 
de sistemas, sendo que estes devem possuir 
infraestruturas habilitadas para recolher, 
gravar e resumir dados, sendo a consolidação 
de contas baseada em normas sob o regime 
de competência, unicamente possível por 
meio de um sistema contábil com recursos 
sofisticados, tudo integrado a um conjunto 
software/hardware, suportado por recursos 
humanos e financeiros, com a viabilização 
por meio de fatores políticos e de liderança 
gerencial (CHAN, 2008).

Mesmo diante de tais dificuldades, a 
consolidação de contas tem a sua importância 
tanto na esfera pública como na privada, na 
medida em que busca fornecer informação 
contábil, consubstanciada e relevante, de 
grupos econômicos ou de Estados, além 
da necessidade de representá-la de forma 
fidedigna para seus usuários.

1 - MCLEAN, I.; CLIFFORD, C. The quest for taxonomy of goverment organisations. Oxford: Niffield College, mimeo. 
1996.

Apresentada a revisão de literatura, seguir-
se-á a seção destinada ao referencial teórico, 
o balizamento onde se sustenta o presente 
estudo.

2  TEORIA INSTITUCIONAL: A 
QUESTÃO DO ISOMORFISMO

De acordo com uma abordagem mais 
recente da Teoria Institucional, denominada 
de neo-institucionalismo, as organizações 
adotam formalmente produtos, serviços, 
técnicas, políticas e programas que funcionam 
como mitos, que por sua vez servem como o 
meio de legitimação da própria organização 
diante da sociedade, indo contra à concepção 
de estruturas organizacionais voltadas para a 
coordenação e o controle de atividades, para 
fins de eficiência (MEYER; ROWAN, 1977).

Consequentemente, há o surgimento 
de um ambiente homogeneizado, onde 
organizações são criadas mais facilmente 
devido, por exemplo, à mitificação das 
próprias estruturas institucionais, que em 
maior escala, começam a representar grupos 
organizacionais considerados prósperos, 
adequados, racionais e necessários, 
incorporando ainda novas organizações em 
busca de legitimação (BERGER; LUCKMANN, 
1968; MEYER; ROWAN, 1977).

Nesse contexto, quanto ao tema 
consolidação de contas, destaca-se o trecho 
a seguir que se alinha perfeitamente à prática 
contábil:

Conforme as empresas conglomeradas 
aumentam em tamanho e escopo, critérios de 
desempenho normais não são necessariamente 
impostos sobre as subsidiárias, mas é comum, 
subsidiárias estarem sujeitas a mecanismos 
de comunicação padronizados (Coser et al., 
1982). As subsidiárias devem adotar práticas 
contábeis, avaliações de desempenho e 
planos orçamentais que são compatíveis com 
as políticas da empresa-mãe (DIMAGGIO; 
POWELL, 1983, p. 151).

Sendo assim, o isomorfismo é o conceito 
que melhor explica esse processo de 
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homogeneização por parte das organizações, 
sendo dividido em isomorfismo competitivo, 
este presente em ambientes de concorrência 
entre as organizações, e o isomorfismo 
institucional, onde os poderes políticos e a 
legitimidade institucional, associados ao bem-
estar social e econômico, tornam-se objetos de 
competição nas organizações contemporâneas 
(DIMAGGIO; POWELL, 1983).

Considerando que o isomorfismo 
institucional é o que sustenta o presente estudo, 
devem ser identificados os três mecanismos 
em que se manifestam as mudanças 
institucionais, sendo compreendidos por meio 
de suas respectivas elucidações (DIMAGGIO; 
POWELL, 1983):

a) Isomorfismo coercitivo, no qual as 
organizações seguem obrigatoriamente 
diretrizes do Estado.

b) Isomorfismo mimético, no qual as 
organizações adotam características 
de outras mais sucedidas;

c) Isomorfismo normativo, no qual os 
profissionais são legitimados segundo 
um processo formatado de aquisição 
de conhecimento.

Diante desse contexto teórico, com o 
início do processo de convergência às IPSAS, 
o Brasil passa a fazer parte de um grupo de 
países que buscam nesses normativos uma 
melhor transparência e accountability, o que 
de certa forma, não deixa de ser um processo 
de busca de legitimação de suas contas num 
cenário global. Além do que, países em 
desenvolvimento, como é o caso brasileiro, 
tendem a adotar as IPSAS (CHAN, 2006). O 
estudo de caso do COMAER justifica-se na 
medida em que possibilita a identificação da 
influência desse processo de convergência, 
pois, como já mencionado, o COMAER 
também é uma organização, ou seja, um 
sistema aberto que recebe influência de 
seu meio, o que não o isenta de comportar 
estruturas, sistemas ou produtos mitificados 
(MAJOR; RIBEIRO, 2009; MEYER; ROWAN, 
1977).

Finalizada a parte contextual, seguir-se-á a 
estratégia utilizada para se coletar e interpretar 
os dados no âmbito desta pesquisa.

3  METODOLOGIA

Tendo por base que as regras de 
consolidação de contas orientadas pelo 
IPSASB e adotadas por países ou organizações 
consistem em eventos construídos socialmente 
(MAJOR; ROBALO; VIEIRA, 2009), o que torna 
importante a descrição da realidade do tema 
(ARAÚJO, 2012), de suas implicações e do 
cenário onde se insere, esta pesquisa adotou 
uma abordagem qualitativa interpretativa 
(GREEN; THORGOOD, 2004; MAJOR; 
ROBALO; VIEIRA, 2009).

Sendo assim, o instrumental metodológico 
utilizado foi o estudo de caso (YIN, 2003), de 
forma a investigar empiricamente a prática 
contábil da consolidação de contas públicas 
no COMAER como “unidade-caso” (GIL, 
2002, p. 138), por sua vez, dentro do contexto 
brasileiro, buscando relatos rigorosos dos 
dados empíricos (BARAÑANO, 2008), sendo 
caraterístico o grau de profundidade e de 
detalhamento (VERGARA, 2013) de forma a 
garantir o conhecimento amplo do objeto em 
estudo (GIL, 2008).

Admitiu-se também a possibilidade da 
generalização do estudo de caso (STAKE, 
1999), crítica ao método (GIL, 2008; GREEN; 
THORGOOD, 2004; MAJOR; ROBALO; 
VIEIRA, 2009; YIN, 2003), pois, ressalvadas as 
peculiaridades intrínsecas do COMAER, há a 
possibilidade de se generalizar, tendo em vista 
a sua gama de atividades desempenhadas 
e a sua abrangência territorial, aspectos 
que motivam a escolha dessa organização 
como objeto em estudo e que são comuns 
na execução da consolidação de contas dos 
Estados quanto à abrangência de todos os 
seus órgãos públicos.

Já os métodos empregados para a recolha 
dos dados foram os da documentação, 
do artefato físico e da entrevista (MAJOR; 
ROBALO; VIEIRA, 2009; YIN, 2003). 
Inicialmente, o suporte documental foi 
utilizado para se entender a utilização da 
prática contábil da consolidação de contas 
e o processo de convergência às IPSAS no 
ambiente do governo brasileiro. Assim, além 
da análise da própria IPSAS 35 (IPSASB, 
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2015), dentre as leis e os normativos que 
permeiam o tema, citam-se as análises da 
6ª edição do MCASP (BRASIL, 2014c) e do 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP) para o exercício de 2015 (BRASIL, 
2014d), bem como a análise das contas 
consolidadas, nos exercícios de 2014 e 
2015, constantes dos Balanços do Setor 
Público Nacional (BSPN) (BRASIL, 2015b), 
das Consolidações de Contas Públicas (CCP) 
(BRASIL, 2016b) e dos Balanços Gerais da 
União (BGU) constantes das Prestações de 
Contas do Presidente da República (PCPR) 
(BRASIL, 2015c, 2016a). Posteriormente, com 
vistas a conhecer o cenário do estudo de caso, 
foram analisados os Relatórios de Gestão 
do COMAER2, exercícios de 2014 e 2015, 
neste caso sendo observadas as respectivas 
Declarações do Contador, a Norma de Sistema 
do Comando da Aeronáutica (NSCA) 172-
1 (BRASIL, 2014a), que institui um Sistema 
de Contabilidade para a Administração do 
COMAER (SISCONTAER), e o Manual do 
Comando da Aeronáutica (MCA) 172-3 
(Digital) (BRASIL, 2007), que orienta quanto 
aos procedimentos contábeis a serem 
seguidos internamente pela organização na 
sua execução orçamentária, financeira e 
patrimonial.

Como artefatos físicos, foram analisados 
os demonstrativos consolidados do COMAER 
que sustentaram as supracitadas Declarações 
do Contador do COMAER e, por fim, como 
último método utilizado, no período de 
2 de junho a 11 de julho de 2016, foram 
realizadas entrevistas com a STN e com 
a Secretaria de Economia e Finanças da 
Aeronáutica (SEFA), não somente com o 
objetivo de se obter novas informações, mas 
com o objetivo de se esclarecer dúvidas ou de 
consolidar evidências levantadas por ocasião 
da análise documental e dos demonstrativos 
consolidados, conforme QUADRO 1.

QUADRO 1
Entrevistas

FASES ENTREVISTADOS PERFIS

I 1 (STN) – 50’ 13’’ Servidor indicado pela 
STN da área das normas 
de contabilidade pública 
aplicadas ao Brasil.

II 2 (SEFA) – 04’ 30’’ Oficial efetivo da 
Subsecretaria de Contratos 
e Convênios da SEFA.

3 (SEFA) – 14’ 43’’ Contador dentre os 
demais contadores efetivos 
da SEFA.

III 4 (SEFA) – 13’ 35’’ Oficial efetivo da Divisão 
de Contabilidade 
Gerencial, da 
Subsecretaria de 
Contabilidade da SEFA.

5 (SEFA) – 34’ 22’’ Oficial efetivo da Divisão 
de Acompanhamento 
Contábil e Suporte ao 
Usuário, da Subsecretaria 
de Contabilidade do SEFA.

4 A CONSOLIDAÇÃO DE 
CONTAS PÚBLICAS NO 
ÂMBITO FEDERAL BRASILEIRO 
E O CASO PARTICULAR DO 
COMAER

4.1  Breve origem e desenvolvimento 
da Contabilidade Pública 
Brasileira e seu envolvimento na 
consolidação de contas públicas

A origem da contabilidade pública brasileira 
está contextualizada como consequência da 
vinda da família real portuguesa para o Brasil, 
quando da necessidade da estruturação do 
governo português com vistas à se beneficiar 
dos tributos da legalização do comércio entre o 
Brasil e a Inglaterra (COSTIN, 2010; FAUSTO, 
1994). Sendo assim, no Rio de Janeiro, em 28 
de junho de 1808, o Rei Dom João VI publica 
o Alvará criando o Erário Régio e obrigando 
os Contadores Gerais da Real Fazenda a 
utilizarem o método das partidas dobradas 
em seus registros mercantis, fato que de 
acordo com o seu suporte legal e histórico, 
depreende-se a origem da contabilidade 

2 - Relatórios de Gestão do COMAER, Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/econtasWeb/web/externo/
listarRelatoriosGestao.xhtml>. Acesso em: 28 de jul. 2016.
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pública brasileira como a primeira tentativa de 
sistematização contábil a nível governamental 
(COSTIN, 2010; SANTOS; SCHMIDT; 
MACHADO, 2005; SCARPIN; SOARES, 2010; 
SLOMSKI, 2003). Já em 1821, o Erário Régio 
passa a se denominar Ministério da Fazenda, 
sendo ratificado pela Constituição de 1824 
(COSTIN, 2010).

A partir de 1850, a contabilidade retrocede 
e torna-se inativa, chegando a se abandonar 
as partidas dobradas no final do século XIX 
(COSTIN, 2010; SCARPIN; SOARES, 2010), 
mesmo diante da necessidade do maior 
controle dos bens públicos como consequência 
da proclamação da República em 1889 
(SLOMSKI, 2003). Somente após 1914, as 
partidas dobradas são retomadas com a 
criação de uma Comissão que originou a Seção 
Técnica da Diretoria Geral da Contabilidade 
(COSTIN, 2010). Citam-se, ainda, a criação 
da Contadoria Central da República, em 1921, 
e o Código de Contabilidade da União e o 
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, 
estes publicados em 1922 (COSTIN, 2010; 
SCARPIN; SOARES, 2010; SLOMSKI, 2003).

Já o ano de 1964 é considerado um 
marco no decorrer do desenvolvimento da 
contabilidade brasileira, pois além de separar 
a passagem da influência contábil italiana 
para a contábil norte-americana (SANTOS; 
SCHMIDT; MACHADO, 2005), marca a 
publicação da Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964), 
ícone legal da contabilidade pública brasileira 
(SCARPIN e SOARES, 2010), substituindo o 
então Decreto Lei nº 2.416, de 1940, vigendo 
até aos dias atuais (SLOMSKI, 2003). A Lei nº 
4.320 normatiza, de forma geral, as regras de 
direito financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
(BRASIL, 1964).

De 1964 a meados da década de 1980, 
devido à desordem nas finanças públicas e a 
clamores por ajustes fiscais, criou-se a STN em 
1986, atual Órgão Central da Contabilidade 
Pública Brasileira, de forma a estruturar 
o planejamento, a execução e o controle 
financeiro do Estado Brasileiro, bem como, 
no ano seguinte, a disponibilização e uso do 

Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI) como ferramenta 
informatizada (SCARPIN; SOARES, 2010).

Poucos anos depois, observa-se que, 
somente em 1995, por ocasião do Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado oriundo 
do Ministério da Administração e Reforma 
do Estado (MARE), o governo começou a se 
apoiar nas novas tendências internacionais 
de administração pública, a NPM (ABRUCIO, 
2007; PEREIRA, 1997).

No ano 2000, publica-se a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) (BRASIL, 2000), 
que além de funcionar como um código 
de conduta aos administradores públicos 
(SCARPIN; SOARES, 2010), estabelece o dever 
do Estado Brasileiro de apresentar contas 
consolidadas do exercício anterior, até o dia 
30 de junho de cada ano, o que hoje é feito 
pela STN.

Ainda no decorrer da década dos anos 
2000, diante da necessidade da contabilidade 
pública se desvencilhar de conceitos de 
natureza jurídica que resultavam numa forte 
contabilidade orçamentária e financeira, 
o que deixava de lado a contabilidade 
patrimonial e a não uniforme utilização de 
conceitos contábeis para assuntos em comum, 
faz com que o governo busque harmonizar 
internamente as suas normas contábeis para 
o setor público e dar início ao processo de 
convergência às IPSAS (SCARPIN, SOARES, 
2010; SILVA, 2008). 

Desse propósito, em 2008, o Ministério 
da Fazenda, Ministério que comporta a STN, 
edita a Portaria nº 184, de 25 de agosto, 
dispõe sobre as diretrizes a serem observadas 
pelo setor público visando o processo de 
convergência às IPSAS (BRASIL, 2008). Em 
2013, perante esse contexto de convergência, 
a STN edita, por meio da Portaria nº 634, as 
regras gerais que ditam as diretrizes, as normas 
e os procedimentos contábeis aplicados aos 
entes da Federação Brasileira objetivando a 
consolidação das contas públicas (BRASIL, 
2013b).

Em 2014, a 6ª edição do MCASP ratifica 
o mecanismo já previamente adotado para 
a consolidação de contas, onde o 5º nível 
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da rubrica da conta contábil é utilizado para 
se identificar os saldos recíprocos dentro da 
entidade econômica, no caso, do Governo 
Brasileiro (BRASIL, 2014c).

Mais recentemente, em 2015, a Portaria 
STN nº 548, trata da implementação do 
Plano de Implantação dos Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais (PIPCP), de forma 
a viabilizar gradualmente a consolidação 
de contas nacional sob a mesma base 
conceitual, compreendendo ações até 2025, 
abrangendo novas edições do MCASP cada 
vez mais inseridas nas IPSAS e abrangendo 
os Municípios de até cinquenta mil habitantes 
(BRASIL, 2015a).

4.2 Demonstrações consolidadas

Considerando conhecida a evolução 
histórica da contabilidade pública brasileira 
até se chegar ao processo de convergência 
às IPSAS, ainda sobre o assunto consolidação 
de contas governamentais, observam-se três 
produtos que envolvem os entes que compõem 
o perímetro de consolidação no Brasil (FIG. 2): 
o BSPN, o BGU e o Relatório de Gestão.

FIGURA 2 - Entes da República Federativa do Brasil

O BSPN, resultado de um processo à 
cargo da STN, altamente informatizado e 
de abrangência ampla de entes devido à 
internet, é o resultado mais tácito do processo 
de consolidação de contas do setor público 
brasileiro, visto o que expõe a própria LRF 
(BRASIL, 2000). O objetivo geral do BSPN é 
propiciar informações dos entes que compõem 
o setor público brasileiro, de natureza contábil, 
patrimonial, financeira e orçamentária, 
consolidadas nacionalmente e por esfera de 
governo, tudo dentro de uma mesma base 
conceitual e com vista ao embasamento de 

estudos e avaliações das contas nacionais, 
possibilitando assim eficiência no processo 
decisório dos gestores públicos, aumento 
da accountability e da transparência das 
informações perante a sociedade (BRASIL, 
2015b). Em 2015, surge a CCP, visando 
atender prontamente a LRF, fazendo parte do 
BSPN em momento posterior.

Já o BGU e o Relatório de Gestão não se 
propõem exclusivamente ao fim inicial e legal 
de se apresentar contas consolidadas, mas sim 
de atender a accountability e de transparência 
quanto ao patrimônio da União, ambos 
fazendo parte do processo do controle externo 
exercido com auxílio do Tribunal de Contas 
da União (TCU), conforme a Constituição 
(BRASIL, 1988).

O BGU, também de responsabilidade 
da STN, é uma das partes que compõem 
a Prestação de Contas do Presidente da 
República (PCPR), cuja elaboração é atribuída 
à Controladoria-Geral da União (CGU) 
(BRASIL, 2001, 2011). Suas demonstrações 
contábeis consolidadas, são extraídas do SIAFI 
(BRASIL, 2015c, 2016a). 

Finalmente, o Relatório de Gestão é um dos 
elementos que integram o Processo de Prestação 
de Contas, sendo composto por documentos, 
informações e demonstrativos visando avaliar 
o desempenho e a conformidade da gestão 
por uma ou mais unidades jurisdicionadas, 
estas definidas anualmente pelo TCU e 
compreendendo os sujeitos passíveis de prestar 
contas de acordo com a Constituição (BRASIL, 
1988, 1992, 2010). É de responsabilidade 
de cada unidade jurisdicionada, determinada 
anualmente pelo TCU, elaborar seu Relatório 
de Gestão, onde os demonstrativos contábeis 
devem consolidar as informações das unidades 
à ela subordinadas (BRASIL, 2013b, 2015d).

4.3 Unidade-caso: COMAER
O COMAER (FIG. 3) é o Órgão Militar da 

administração direta do Poder Executivo da 
entidade União, comporta uma estrutura de 
responsabilidade das Organizações Militares 
(OM), distribuídas no vasto território brasileiro 
e que atuam em várias áreas dentre estas, 
abrangendo a obtenção, a capacitação e a 
administração de recursos humanos; a saúde 
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convencional e aeroespacial; a pesquisa e 
desenvolvimento aeroespacial; e a aquisição 
e manutenção de aeronaves, armamentos e 
suprimentos. 

FIGURA 3 - Organograma resumido COMAER
Fonte: Portal da FAB na internet. Disponível em: <http://fab.mil.br/
organograma>. Acesso em: 24 maio 2016 (adaptado).

Assim, o estudo de caso do COMAER 
substancia o entendimento sobre o processo 
de consolidação de contas públicas na esfera 
da União, processo este ligado diretamente à 
prestação de contas e ao processo de tomada 
de decisões da própria instituição, tudo sob o 
reflexo do processo de convergência às IPSAS.

Verifica-se que as ações diretas dos 
agentes do COMAER, quanto à prática 
contábil, estão restritas ao Relatório de Gestão 
e ao seu próprio processo decisório, pois 
quanto ao BSPN/CCP e ao BGU, cabe a STN 
fazer a consolidação das suas contas junto aos 
demais órgãos, utilizando -se do SIAFI para a 
elaboração dos demonstrativos consolidados 
do ente União. Para fins de prestação de contas 
inseridas no contexto do BSPN/CCP e do BGU, 
o envolvimento do COMAER fica atrelado às 
Notas Explicativas, sejam elas demandadas 
pela STN, ou TCU ou CGU. Dessa maneira, 
o estudo de caso inclina-se sobre a formação 
das informações consolidadas que atendam o 
Relatório de Gestão e o auxílio ao processo 
decisório do COMAER.

Observa-se que dentre Órgãos de Direção 
Geral, Setorial e de Assistência (ODGSA), 
encontra-se a SEFA, que desempenha a função 
de Órgão Central do SISCONTAER (FIG. 
4), o que para efeitos de consolidação de 
contas, exerce na prática o papel de entidade 
controladora, que juntamente as demais OM 
do COMAER, compõem o seu perímetro de 
consolidação (FIG. 5).

FIGURA 4 - SISCONTAER

FIGURA 5 - Perímetro de consolidação do COMAER

O critério de formação desse perímetro 
atende a um requisito legal, devido à 
detenção de patrimônio público que, por sua 
vez, deve ser objeto de prestação de contas 
(BRASIL, 1988, 2010). Consequentemente, 
as Unidades Gestoras Executoras (UG EXEC) 
exercem um papel fundamental no processo 
de consolidação de contas, pois além de 
serem responsáveis pelos próprios registros no 
SIAFI quanto aos atos e aos fatos contábeis 
referentes à gestão do patrimônio e dos 
recursos creditícios ou financeiros, prestam 
apoio às Unidades Gestoras Credoras (UG 
CRED) quanto aos seus registros de igual 
natureza (BRASIL, 2007).

Outrossim, as Políticas Contábeis no 
COMAER merecem destaque diante de sua 
importância para a prática da consolidação 
de contas, atribuindo-se à estruturação da 
Subsecretaria de Contabilidade (SUCONT) da 
SEFA e ao MCA 172-3 (Digital) (BRASIL, 2007) 
os pesos dessa importância.

Quanto à estruturação da SUCONT 
(FIG. 6), esta é subdividida em três divisões, 
por sua vez responsáveis pela transcrição, 
numa linguagem mais próxima à realidade 
do COMAER, das normas de contabilidade 
estabelecidas pela STN por meio do MCASP 
(SUCONT-2); pela manutenção das políticas 



64

Revista $EIVA

contábeis dentro das regras do MCA 172-
3 (Digital) (BRASIL, 2007), acompanhando 
e analisando as operações contábeis, 
possibilitando a emissão de relatórios e 
mensagens para a correção das discrepâncias 
encontradas nas UG EXEC do país e do 
exterior (SUCONT-3); e pelo levantamento 
de informações, consolidadas ou não, que 
auxiliem no processo decisório do COMAER 
(SUCONT-1).

FIGURA 6 - SEFA

Quanto ao MCA 172-3 (Digital) (BRASIL, 
2007), o seu conteúdo é suportado pelo 
MCASP e pelo Manual WEB do SIAFI, que 
não deixam de refletir peculiaridades da 
legislação brasileira, das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnica - Setor Público (NBC T 
SP) e, gradualmente, das próprias IPSAS (FIG. 
7). Contudo, os procedimentos e as políticas 
contábeis do MCA 172-3 (Digital) (BRASIL, 
2007) são mais restritivas, onde citam-se, 
dentre outras, as regras de depreciação 
adotadas pelo COMAER. Ainda assim, merece 
citação a inciativa do COMAER de premiar a 
UG EXEC que melhor segue os parâmetros do 
seu manual, por meio do “Destaque Execução 
Contábil do Comando da Aeronáutica” 
(BRASIL, 2013a).

FIGURA 7 - MCA 172-3 (Digital)

É no âmbito do seu manual, que se 
identificam as operações intra-entidade 
econômica executadas pelo COMAER, sendo 
elas: a descentralização de créditos, o repasse 
de numerários e as transferências de materiais, 
todas elas executadas no SIAFI.

Por fim, observa-se o alto envolvimento 
da Tecnologia da Informação (TI) no processo 
de formação dos demonstrativos consolidados 
que servem de base para a elaboração do 
Relatório de Gestão do COMAER, onde o 
SIAFI assim os fazem automaticamente. Diante 
da prática contábil de consolidação de contas, 
o SIAFI não permite dobrar ativos e passivos 
nas operações intra-entidade econômica 
dentro do próprio COMAER e excluem as 
demais operações executadas com os demais 
órgãos por meio da identificação do 5º nível 
da rubrica da conta contábil (FIG. 8). Não há 
a questão do lucro nas operações envolvidas.

FIGURA 8 - Exclusão das Operações Intra-Entidade Econômica

Os demonstrativos consolidados gerados 
automaticamente pelo SIAFI servem de base 
para a Declaração do Contador, documento 
integrante do Relatório de Gestão, onde o 
Contador do COMAER atesta que os registros 
contábeis e os demonstrativos retratam 
adequadamente a sua situação orçamentária, 
financeira e patrimonial do órgão (BRASIL, 
2014e, 2015e).

5. DISCUSSÃO DOS DADOS

As evidências documentais mostram a 
evolução da prática da consolidação de 
contas públicas no cenário brasileiro para 
fins de transparência e accountability, muito 
evidente na comparação entre os exercícios de 
2014 e 2015. Por meio do CCP 2015 e do 
BGU 2015 (BRASIL, 2016a, 2016b), observa-
se que a prática contábil continua altamente 
dependente da TI, nestes casos, propiciando 
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o início das eliminações das operações intra-
entidade econômica. Também verifica-se 
a inclusão de todos os Estados e de 4.500 
Municípios pelo vínculo atribuído legalmente 
do patrimônio público em sentido amplo, 
onde se inclui o orçamento. Ressalta-se que o 
controle legal é admitido pela IPSAS 35 (IPSASB, 
2015), embora se perceba nesta norma o 
controle estabelecido sob a perspectiva do 
setor privado. No Brasil não há um problema 
de exclusão de entidades do perímetro de 
consolidação, mas sim um problema que trata 
da viabilização da inclusão, seja por questões 
culturais ou de compatibilização de sistemas 
contábeis, conforme evidenciado em entrevista 
(1). A presença da TI e a forma de composição 
do perímetro de consolidação são verificados 
e reforçados por meio das entrevistas (3, 4 e 5) 
no estudo de caso do COMAER.

Fica também evidente que o regime de 
competência no setor público brasileiro não 
é uma consequência da NPM e não é uma 
novidade, tendo em vista a sua previsão para 
as despesas na Lei nº 4.320 e na LRF (BRASIL, 
1964, 2000). Segundo a entrevista (1), a 
adoção do regime de competência ainda é um 
desafio por causa da máxima da capacitação 
de receita pelos impostos e da dificuldade na 
captura e registro dos seus fatos geradores. 
Tal problema não foi analisado no estudo de 
caso.

A entrevista (1) ainda evidencia que a 
convergência à IPSAS 35 não é uma prioridade, 
e sim a atualização da contabilidade 
governamental brasileira diante do que 
estabelece a Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964), 
melhorando a qualidade da informação 
contábil. Contudo, observa-se que o processo 
de convergência favorece à prática contábil 
inserida na IPSAS 35 (IPSASB, 2015), na 
medida em que as demais IPSAS influenciam 
nas políticas contábeis do MACASP, meio 
que padronizando tais políticas para todos os 
entes do perímetro. Tal fato é verificado no 
COMAER na medida em que o MCA 172-3 
(Digital) (BRASIL, 2007) restringe o universo 
das regras do MCASP, este refletindo cada vez 
mais as IPSAS à cada edição.

O estudo de caso também valida, por meio 
do SISCONTAER (BRASIL, 2014d), a prática 
da consolidação contas como atribuição de 
um sistema contábil, assim como ocorre com 
o Sistema de Contabilidade Federal, sendo a 
STN o topo da cadeia desse sistema. Dessa 
maneira, a dinâmica de consolidar contas 
não gera conflitos entre Poderes no cenário 
brasileiro.

Quanto à verificação do isomorfismo, 
observa-se a presença de um misto entre 
o isomorfismo mimético e coercitivo 
quanto ao processo de convergência às 
IPSAS. Em nenhum momento as evidências 
documentais sugerem alguma obrigação 
quanto à convergência às IPSAS, sugerindo 
um isomorfismo mimético reforçado pela 
tendência de outros países. Já em entrevista 
(1), na interpretação da percepção do agente 
da STN, observa-se o isomorfismo coercitivo, 
pois insere o Brasil no cenário internacional 
e a aproximação com entidades como, por 
exemplo, o Fundo Monetário Internacional, 
além de dar ao país amplo acesso às 
discussões contábeis.

Ainda há o isomorfismo coercitivo quando 
da observação compulsória do MCASP pelos 
entes da Federação, que tende a refletir cada 
vez mais as IPSAS, sendo da mesma forma 
observado no COMAER, quando o MCA 172-
3 (Digital) (BRASIL, 2007) é de observação 
compulsória para as suas UG EXEC.

Também há o isomorfismo normativo, 
na medida em que o Estado, além de criar 
ou regulamentar a profissão do contador, 
padroniza as políticas e práticas a serem 
exercidas na contabilidade no setor público, 
seja pelo MCASP ou pelo MCA 172-3 (Digital) 
(BRASIL, 2007).

Por fim, citam-se algumas questões que 
não podem ser generalizadas quanto ao estudo 
de caso do COMAER para os demais entes do 
perímetro de consolidação federal, como a 
utilização do SIAFI e da utilização de um manual 
específico de contabilidade e a estruturação 
interna de um sistema de contabilidade além 
do Sistema de Contabilidade Federal.
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QUADRO 2
Resumo da Consolidação de Contas no Brasil frente às IPSAS até Julho de 2016

IPSAS 35 BRASIL COMAER

REGIME DE 
COMPETÊNCIA

Adoção obrigatória 
para se convergir ou 
adotar as IPSAS de 
forma geral.

A observância do MCASP, 
do PCASP e do PIPCP 
ajudam no progresso 
da contabilização pelo 
regime de competência 
dos ativos e passivos, o 
que é evidenciado no BGU 
2015 e na CCP 2015. 
Contudo, permanecem 
as dificuldades na 
contabilização das 
receitas, que compõem o 
orçamento.

O COMAER insere-se nesse 
contexto como beneficáio 
do orçamento, embora 
tenha gestão sobre algumas 
receitas geradas no seu 
âmbito ou por atribuição, 
o que não foi verificado no 
estudo de caso.

ENTIDADE 
ECONÔMICA

Representado pela 
entidade controladora 
e suas controladas.

No BSPN ou na CCP, a 
entidade controladora 
é a STN, e as demais 
entidades são as entidades 
controladas.

É uma entidade controlada 
para fins do BSPN ou da CCP. 
Pode igualmente representar 
uma entidade econômica 
isolada, sendo a SEFA a 
entidade controladora e 
as UG EXEC as entidades 
controladas.

ENTIDADE 
CONTROLADORA 
E PERÍMETRO DE 
CONSOLIDAÇÃO

Forte influência 
da noção de 
controle extraída 
do setor privado 
para a definição 
do perímetro de 
consolidação, 
contudo admite-se o 
controle estabelecido 
legalmente.

Controle estabelecido 
legalmente para fins do 
exercício da transparência 
ou da accountability. O 
perímetro de consolidação 
é formado sobre a 
detenção do patrimônio 
público.

Reflete o cenário brasileiro. O 
controle reflete a necessidade 
de prestação de contas 
da SEFA. O perímetro de 
consolidação forma-se pela 
gestão e registro dos ativos 
e passivos  do patrimônio 
público.

POLÍTICAS 
CONTÁBEIS

Necessidade da 
realização de ajustes 
para haver uma 
homogeneidade nas 
políticas contábeis, 
de forma a atender 
a metodolgia de 
consolidação de 
contas, garantindo-se 
uma uniformidade.

O MCASP define os 
princípios contábeis a serem 
seguidos, possibilitando 
uma liberdade de ação 
dos gestores dentro 
desses mesmos princípios. 
Destaca-se a adoção de 
um plano de contas único 
para todos os entes da 
Federação, o PCASP.

Adota um manual interno de 
contabilidade, o MCA 172-
3 (Digital), restringindo a 
ação dos gestores quanto às 
políticas contábeis previstas 
no MCASP. Isso resulta na 
consolidação de contas mais 
fiel à metodologia.

ELIMINAÇÃO DAS 
TRANSAÇÕES 
INTRA-ENTIDADE 
ECONÔMICA

Exatamente 
conforme define 
a metodologia. O 
IPSASB admitindo sua 
não realização como 
estratégia sugerida 
na obtenção de 
contas consolidadas 
conforme a IPSAS 35.

Eliminação das transações 
por meio do 5º nível 
constante nas rubricas das 
contas contábeis. Destaca-
se a importância da TI na 
realização desse processo.

Constatou-se a prática da 
eliminação com o uso do 5º 
nível, contudo não elimina 
as transações dentro do 
próprio COMAER. O SIAFI é 
estruturado de forma a não 
duplicar ativos e passivos nas 
transações dentro órgão. Não 
há lucro nas transações, pois 
há a questão do processo 
licitatório na aquisição dos 
bens públicos.
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CONCLUSÃO

A consolidação de contas destaca-
se como uma das boas práticas contábeis 
no cenário decorrente da NPM e da busca 
pela accountability. Tal prática se encontra 
normatizada internacionalmente na IPSAS 35 
(IPSASB, 2015) que, junto às outras IPSAS, 
passam a ser referências contábeis para muitos 
países em desenvolvimento, como ocorre no 
Brasil, desde 2008.

Por meio de uma análise qualitativa 
interpretativa perante a própria IPSAS 35 
(IPSASB, 2015), utilizando-se o COMAER 
como facilitador do entendimento do cenário 
brasileiro, observa-se que este Órgão não 
percebe a sua convergência específica, o 
que não acontece com as demais IPSAS, 
que gradualmente influenciam, de maneira 
isomórfica, seu manual de contabilidade. O 
COMAER ratifica o controle e a formação 
do perímetro de consolidação estabelecido 
de forma legal com base na detenção do 
patrimônio público em sentido amplo, 
visando a necessidade de prestar contas no 
cenário brasileiro. O estudo também ratifica a 
importância de um sistema contábil que conte 

IPSAS 35 BRASIL COMAER

MÉTODO DE 
CONSOLIDAÇÃO

Método de 
consolidação integral.

Método de consolidação 
integral (controle legal ou 
>50%). Contudo, há o 
uso do MEP para empresas 
estatais não dependentes 
controladas. MEP para 
participações significativas 
(>20%), e de custo para as 
demais.

Método de consolidação 
integral, muito evidenciado 
no Relatório de Gestão, 
quando do controle integral 
(legal) da SEFA sobre suas 
UG EXEC exercido na prática 
da consolidação de contas. 
O COMAER ainda não aplica 
o MEP, pois ainda não tem 
participações significativas 
em outras empresas.

PERCEPÇÃO DA 
IPSAS 35 NO 
PROCESSO DE 
CONVERGÊNCIA

O IPSASB admite 
dificuldades na 
obtenção de contas 
consolidadas, mas 
diante dos seus 
benefícios, sugere 
estratégias para sua 
realização conforme 
a IPSAS 35.

Ainda não é uma 
prioridade, embora se 
perceba uma similiar 
aproximação no que é 
sugerido estrategicamente 
pelo IPSASB.

Não há percepção, ao 
contrário do processo de 
convergências às IPSAS sobre 
as políticas e procedimentos 
contábeis.

com TI para obtenção das contas consolidadas, 
bem como da uniformidade das políticas 
contábeis. Contudo, o estudo do COMAER 
não conseguiu demonstrar por si algumas 
dificuldades, como a adoção do regime de 
competência para as receitas e a inclusão de 
todos os entes na consolidação. Observa-se 
no contexto geral brasileiro, verificado também 
no COMAER, uma evolução no processo de 
consolidação, contudo uma preocupação mais 
imediata quanto à qualidade da informação 
do que a própria convergência à IPSAS 35 
(IPSASB, 2015). Demais conclusões de caráter 
geral são apresentadas no QUADRO 2.

O presente estudo apresenta como 
contribuição a afirmação da importância da 
estruturação de um Sistema de Contabilidade 
somado à TI para fins de consolidação de 
contas governamentais.

A limitação deste trabalho consiste na 
análise focada unicamente sob a perspectiva 
da própria IPSAS 35 (IPSASB, 2015), sem se 
abordar conjuntamente as IPSAS 34 a IPSAS 
38.

Por derradeiro, para investigação futura, 
sugere-se a mudança da perspectiva referente 
à NPM para a de Governança.
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