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Resumo 

 

Sob o moderno pensamento gerencial, o nível desejado de desempenho das organizações é a 

excelência organizacional para que elas melhorem sua gestão. Assim, em 2007, a Marinha do 

Brasil - MB aderiu ao programa GESPÚBLICA e iniciou o seu programa de excelência em 

gestão sob o nome “Programa Netuno”. O objetivo deste Relatório é contribuir com sugestões 

de ações que aperfeiçoem a utilização da cultura organizacional que atua como facilitadora ou 

elemento de resistência às mudanças decorrentes da implementação do referido programa, 

com a formação de paradigmas de governança favoráveis com base na análise de como as 

Organizações Militares - OM aderem ao Programa Netuno e utilizem ferramentas que 

proporcionam melhorias nas práticas de gestão buscando a excelência;  

 

Palavras-chave: Programa Netuno, Excelência em Gestão e Avaliação e Processo. 

 

 

1 - Introdução 
 

A modernização da gestão nos órgãos governamentais, como resultado da aplicação de 

boas práticas voltadas à qualidade dos serviços prestados à sociedade, atua como um indutor 

estratégico que contribui para o desenvolvimento nacional. 

A Marinha do Brasil, cumprindo sua missão constitucional, percebeu que era 

importante se adaptar a essa lógica democrática, contribuindo para uma maneira efetiva, 

eficiente e eficaz para o desenvolvimento do Brasil. Para tanto, inspirada em sua própria 

probidade e consciência social, adaptou sua política de governança para a qualidade no 

serviço público. A partir desse processo, surgiu o Programa Netuno, que vem se integrando à 

rotina de suas organizações militares. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um exame panorâmico e relatar as 

atividades desenvolvidas sobre o Programa Netuno criado pela Marinha do Brasil – MB. 

 Devido às notórias dificuldades no sentido de transformar a administração pública, 

várias ações foram tomadas no sentido de buscar facilitar a vida da sociedade brasileira. A 

necessidade de ter Forças Armadas bem equipadas em busca de suas missões, não é suficiente 

para atender as expectativas da sociedade atual. As Forças Armadas são apenas provedores de 

serviço, “defesa”, para a sociedade e, nesse contexto, devem fazer este papel da melhor 

maneira possível, mesmo em tempo de paz. Neste sentido, visando entregar serviços de 

qualidade para o público interno e externo, a Marinha implantou o Programa Netuno em 
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2007, através da Secretaria-Geral da Marinha (SGM), certificando a aderência da Marinha do 

Brasil ao GESPÚBLICA. 

O Programa Netuno, que tem suas iniciativas referidas no Modelo de Excelência em 

Gestão Pública (MEGP) e seus critérios de excelência, fornece alternativas concretas para 

melhorar as práticas de gestão das Organizações Militares - OM e para a modernização da 

Força. 

            Desta forma, o Programa Netuno estabeleceu sua própria ferramenta de avaliação de 

gestão, que como método é o ciclo de avaliação e melhoria e o objetivo da melhoria contínua 

de processos e rotinas que contribuem para a busca pela excelência em gerenciamento. 

            A MB como parte da administração pública brasileira, é um centenário de organização 

militar e está distribuída por vários estados da federação, tendo cultura organizacional com 

características especiais e diferenciada das demais organizações ora existentes. Esta cultura, 

através da sua lente interpreta o Programa Netuno e ao mesmo tempo derivando dessa 

avaliação, aceita certos conceitos (aspectos da cultura que atua como facilitadores) e rejeita 

outros (aspectos da resistência cultural). 

As iniciativas do Programa Netuno visam, assim, estabelecer a formação de novos 

paradigmas de gestão na OM que contribuam para o desenvolvimento contínuo da gestão. No 

entanto, essas iniciativas em OM são recebidas como práticas que devem ser introduzidas em 

suas rotinas e processos para trazer benefícios e não causar distúrbios. 

 Os objetivos gerais deste Relatório Técnico é mostrar uma visão panorâmica das OM 

subordinadas à MB, com relação ao programa Netuno e também contribuir com ideias, quanto 

à aderência do referido programa manifesto à primazia em Gestão. Visa a cooperar também 

com a finalidade de promover o crescimento do Programa Netuno sugerindo medidas de 

práticas e desenvolvimento. 

A Marinha do Brasil, em 24 de maio de 2007, adotou ao Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, criado pelo Governo Federal em 2005 pelo 

Decreto nº. 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, com o objetivo de contribuir para melhor a 

qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade e aumentar a competitividade do País. 

Conforme é definido em (Brasil 2011ª, p.4-1), “O Programa Netuno é um processo 

administrativo destinado a aperfeiçoar a gestão das OM e, proporcionando à Marinha do 

Brasil as melhores condições para estar pronta e suficiente à estatura político-estratégica 

exigida pelo País.”, que segundo Brasil (2011c,p. 2-1), “consolida a chamada, vontade e 

envolvimento institucional com a melhoria da qualidade da gestão de nossas OM, refletindo 

na direção estratégica focada na  excelência gerencial.”  

De acordo com as Normas Gerais de Gestão da SGM, o Programa Netuno procura 

corresponder para a melhor implementação na MB, avaliando as características da cultura 

naval, sem sair dos fundamentos do Gespública (Brasil, 2011b,p.2-1). Sendo assim, o quadro 

conceitual do Programa Netuno é apresentado da mesma forma ao alicerce teórico do 

Gespública. 
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                                   Figura 1 - Logotipo do Programa Netuno. 

 
                             Fonte: <http://www.netuno.dadm.mb>. Acesso em: 17 out. 2018 

 

Levantam-se, portanto, os seguintes questionamentos para definição do problema: 

- Quais as alternativas para o estabelecimento de paradigmas de gestão, que propiciem 

avanços mais significativos para as OM da MB na caminhada rumo a excelência em gestão 

por meio da implementação do Programa Netuno, e a eventual conciliação de procedimentos 

representativos do tradicional e do novo? 

- Quais os mecanismos de replicação e adaptação ao Programa Netuno e ao processo 

da avaliação da Gestão nas OM da MB? 

Neste contexto, poder-se-á encontrar respostas que apresentem soluções ao problema 

proposto: “Como a cultura organizacional da MB atua como facilitadora ou elemento de 

resistência às mudanças decorrentes da implementação do Programa Netuno”? 

Desta forma, serão desvelados os eventuais entraves e potencialidades, bem como, 

poderão ser formuladas propostas que contribuam para o aumento da qualidade dos serviços 

produzidos pela MB à sociedade. 

 

2 - Apresentação do Caso 
  

A organização baseada nesse trabalho é a Marinha do Brasil. É a Força Armada mais 

antiga a atuar no país. A MB é uma instituição militar do Ministério da Defesa que defende a 

água marítima e fluvial nacional desde o século XVIII, à era colonial. 

Além da história, os interesses marítimos do Brasil são amplos. Possuidor da maior 

bacia hidrográfica do planeta, o país possui 4,5 milhões de km² do território marítimo e uma 

costa litorânea cuja extensão é de 7,4 mil quilômetros. (https://www.defesa.gov.br/forcas-

armadas/marinha-do-brasil, acesso em 29 ago2017). 

Ultimamente, a riqueza potencial do mar assumiu uma nova dimensão com a 

descoberta e exploração de campos de petróleo e de gás natural em águas profundas na área 

conhecida como pré-sal. 

Compete à Marinha potencializar uma estratégia geral de vigilância e controle para a 

Guarda Costeira do país e fortalecer o conhecimento do ambiente marinho e colocar recursos 

operacionais para responder rapidamente a crises ou emergências em águas territoriais 

brasileiras. 

http://www.netuno.dadm.mb/
https://www.defesa.gov.br/forcas-armadas/marinha-do-brasil
https://www.defesa.gov.br/forcas-armadas/marinha-do-brasil
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Além disso, a Marinha efetua inúmeras tarefas sociais em lugares isolados, como a 

Amazônia, expandindo procedimentos de saúde para populações ribeirinhas e implementam 

patrulhas fluviais em áreas de fronteira, prevenindo a criminalidade transfronteiriça e a 

exploração ilegal de recursos naturais. 

Atualmente, a Marinha brasileira possui mais de 70.000 homens e mulheres. 

É importante ressaltar que a Marinha brasileira pretende ser uma força moderna, 

estabilizada e equilibrada como visão de futuro e deve contar com recursos consistentes com a 

introdução politicamente estratégica de nossa nação na esfera internacional e em concordância 

com o desejo da sociedade brasileira. Ela encontrar-se-á constantemente pronta para 

desempenhar no mar e nas águas interiores, para servir aos propósitos estabelecidos em sua 

missão. 

O Programa Netuno possui instrumentos que regem a jornada rumo a excelência da 

gestão administrativa na MB, entretanto, não pretende ser uma quebra nos comportamentos 

administrativos e procedimentos navais. Sua direção de atuação é a melhoria do que já é feito 

na MB, com o objetivo de desenvolvimento contínuo dos sistemas e processos de gestão. 

(Brasil, 2011a) 

O Manual de Gestão Administrativa da Marinha, publicado pelo Estado-Maior da 

Armada (EMA) em 17 de janeiro de 2011, descreve que: (Brasil, 2011a, p.4-1). 

 
“a finalidade do Programa Netuno é contribuir para aprimorar a qualidade 

dos serviços e a gestão organizacional, regidos pelas seguintes diretrizes 

básicas:” 

- manter o treinamento da tripulação das OM, sempre procurando 

aperfeiçoar o uso de recursos humanos; 

- melhorar a estrutura administrativa para contribuir para a eficiência e 

eficácia dos procedimentos da OM; 

-valorizar o elemento humano, enfatizar o desenvolvimento e o 

aprimoramento das características profissionais, morais, culturais e 

intelectuais, bem como as condições psicofísicas e a melhoria das 

atividades assistenciais que podem ter consequências benéficas 

relacionadas com a vida social; e 

- combater e racionalizar gastos e perseguir a austeridade financeira em 

todos os pontos e funções.” 

 

Nesse caminho, os objetivos foram elaborados visando a determinar uma forma de 

gerenciamento para as OM da Marinha, com base nos preceitos do Decreto nº 5.378/05 – 

GESPÚBLICA: (Brasil, 2011a, p. 4-2). 

 
- operacionalizar as OM com técnicas para examinar e melhorar processos, 

promovendo eficiência através de uma melhor utilização de recursos; 

- Incentivar o treinamento e a participação da equipe por meio de 

treinamento contínuo e premiar iniciativas de destaque; e 
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- sensibilizar os diferentes níveis da estrutura da Marinha para a seriedade 

de atingir a excelência na gestão como valor fundamental em nossas vidas 

diárias e na preparação da Marinha que aspiramos no futuro. 
 

Assim, o Programa Netuno foi elaborado objetivando à instituição de boas práticas de gestão, 

possibilitando que as OM busquem a melhoria contínua dos processos inerentes às suas atividades. 
Os objetivos específicos nesta mesma linha de raciocínio têm a finalidade de apontar 

conhecimentos que irão assessorar a procura pela primazia da Gestão Pública nas seguintes 

especificações:  

- Detectar atinente aos costumes institucionais, quais relevantes embaraços foram 

descobertos pelas OM na execução do Programa Netuno; 

- Apurar se as OM estão no rumo certo em aderência do Programa Netuno, utilizando 

de maneira correta as técnicas e recursos que oferecem a evolução nos processos de gestão; e 

- Examinar quais as peculiaridades existentes na cultura organizacional que são 

utilizados como suavizadores e também, como componente de impasses as modificações 

conseqüentes da e implantação do Programa Netuno.  

A MB, ao optar pela implantação do programa Netuno, demonstrou claramente o 

alinhamento de seus objetivos com as intenções do setor público federal: buscar 

constantemente melhorias na gestão. No entanto, vários obstáculos foram encontrados, sendo 

exemplos: a resiliência às novidades do programa; alta rotatividade e falta de pessoal; falta de 

apoio da alta administração da OM; incompatibilidade do programa com a vida militar; o 

acúmulo de funções; entre outros. 

A partir da discussão mais ampla dos obstáculos acima, juntamente com seus 

elementos motivacionais, é possível propor ações para abordar as causas dos problemas, para 

potencializar a aplicação do programa com virtudes transformacionais direcionadas à 

qualidade gerencial.   

  

3 – Revisão Bibliográfica  

 

Este capítulo descreve os termos de relevância que suportam este documento como as 

definições do programa, o termo avaliação e gestão. É precisamente neste contexto que este 

estudo deseja percorrer. Como a funcionalidade do Programa Netuno é voltado para toda a 

Marinha, não apontando procedimentos específicos ou tipos de OM, buscar-se-á aumentar a 

harmonização entre inúmeras atividades e características da MB com os intentos e 

fundamentos do Programa Netuno.  

 

3.1 - Programa 

  

Programa é aquele que serve como um instrumento para mapear as prioridades da 

administração a ser estudada para a formulação de propostas com mais caracteres. Portanto é 

importante estabelecer uma referência teórica ao termo "programa", pois o presente relatório 
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estudará um programa denominado "Netuno". Para este propósito, foram selecionados e 

descritos os termos de alguns autores, conforme disposto a seguir. 

 

Calmon (1999, p. 17, 34), afirma que o termo programa refere-se a um grupo de 

projetos. As organizações exercem com base na sua estrutura de conhecimento, na investida 

de colocar em ação seus programas, planos ou projetos, ou seja, são os procedimentos 

sequenciais necessários para conquistar uma meta. Os programas são projetos específicos. São 

muito versáteis e podem abranger um conjunto agregado de planos menores. 

 

Lima (2007), diz que um programa constitui um importante instrumento de cidadania, 

permitindo que cidadãos e agentes públicos exercitem a prática de uma administração pública 

comunicativa, transparente, direcionada para resultados e pronta para responder às 

necesidades sociais. O referido autor também afirma que programa é uma intervenção 

planejada e constante buscando alcançar alguns resultados concretos em resposta a um 

problema de formação educacional, social ou comercial previamente descoberto.  

 

Diante dos termos mencionados anteriormente pelos diversos autores citados, pode-se 

concluir que programa é um instrumento que pode mudar com a introdução de pequenas 

melhorias graduais, adoção ou customização de projetos de demonstração que sejam mais 

eficazes do que os existentes e com mudanças radicais em valores e prioridades. 

 

3.2 - Avaliação 

 

Para que uma organização alcançe à eficiência se faz necessário estabelecer meios 

para avaliar e aferir resultados conforme diversos críterios de avaliações. A avaliação da 

gestão de uma organização pública pode ser entendida como a verificação do grau de 

conformidade com as práticas de gestão em relação ao ponto de referência de excelência. 

Verifica-se assim, que a definição da avaliação funcional é ampla e múltipla, conforme 

descrevem as seguintes fontes teóricas: 

 

A prática da avaliação pode gerar aprendizagem organizacional, permitindo a detecção 

de erros e sinais para opções concretas de ação que aumentam a eficácia e a eficiência. 

(Calmon, 1999, p. 6). 

  

Koontz (1981) afirma que a avaliação é, provavelmente, o principal instrumento da 

administração e é, ao mesmo tempo, considerado um ponto polêmico na educação 

administrativa. É importante para o desenvolvimento administrativo conhecer as fraquezas e 

os pontos fortes, pois o movimento para seguir na direção certa, sem uma avaliação prévia da 

realidade, seria apenas aleatório. A avaliação é, ou deveria ser parte integrante da própria 

administração. Conhecer a capacidade de um chefe planejar, organizar, nomear funcionários, 

gerenciar, controlar e tomar medidas para corrigir deficiências é, na verdade, a única maneira 

de garantir que os ocupantes dos cargos administrativos gerenciem com eficiência. Para que 
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uma organização atinja seus objetivos de forma eficaz e eficiente, é necessário descobrir e 

planejar maneiras de medir cuidadosamente os resultados administrativos. 

 

Diante dos obstáculos exigidos pelo livre comércio e pela globalização, algumas 

questões atinentes ao desempenho das administrações públicas dos países trouxeram 

iniciativas para desenvolver e implementar novos processos de avaliação. Ela é o processo de 

monitorar as atividades para determinar se as entidades individuais e a própria organização 

alcançam e usam os recursos de forma eficiente e eficaz para alcançar seus objetivos e quando 

isso não é alcançado devem ser implementadas ações corretivas. (Robbins, 1986, p. 451). 
 

Diante do exposto, nota-se que a avaliação é uma ferramenta importante para detectar 

a circunstância da organização em relação aos propósitos determinados, pois, diante das 

prováveis deficiências do administrador na elaboração, implementação ou controle de ações 

corretivas ou preventivas, tomando as medidas necessárias evitar ou corrigir erros, a avaliação 

é um meio de verificar a eficácia da administração. 

 

3.3 – Gestão 
 

A gestão é aquela que define claramente metas, recruta os melhores elementos através 

de processos seletivos públicos competitivos e concursos, treina permanentemente o pessoal, 

desenvolve sistemas de motivação, não só pela natureza material, mas também de caráter 

psicossocial, dando autonomia aos responsáveis e, afinal, exige os resultados. 
 

Para Lima (2007a, p. 2) Gestão é a capacidade que uma organização tem para fazer o 

que deve ser feito da melhor maneira possível. Em outras palavras, a gestão é a capacidade de 

obter a melhor relação entre recursos, ações e resultados.  

 

A gestão, por definição, é o ato de gerir recursos financeiros, materiais e humanos, 

com a finalidade de atender a determinado propósito, conforme Brasil (2011c, p. 1-2). É, 

portanto, um método gerencial que proporciona a aptidão de fazer o que deve ser feito 

objetivando conduzir a organização ao cumprimento da sua missão, por meio ciclo de análise 

e melhoria contínuas, conhecido como ciclo PDCA, elaborado na década de 1930 nos Estados 

Unidos da América e difundido na década de 1950 pelo estatístico W. E. Deming. Em inglês 

Plan, Do, Check e Action (Planejar, Executar, Verificar e Agir). Conforme demonstra a 

Figura 2.  

O ciclo PDCA é uma metodologia para exame e melhoria de processos e é usada 

facilmente em processos e serviços de produção. É quando se quer definir, planejar ou 

introduzir um processo.  

O ciclo representado na figura abaixo começa na fase de planejamento, que é definido 

por método e metas. Em seguida, há uma fase de implementação em que a força de trabalho é 

treinada e educada no sentido de uma determinada atividade ou desempenho e, em última 

instância, realiza a coleta de dados. O próximo passo é identificar seus objetivos e obter 
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resultados. Finalmente, eles são criados como uma entrada para a administração e são 

descritos como medidas preventivas para o plano. Medidas de desenvolvimento para a 

continuidade dos processos. 

 
                                       Figura 2- Ciclo PDCA. 

                                          Fonte: Adaptado de BRASIL (2010c, p. 20). 

 

Pode-se afirmar que o programa netuno é uma ferramenta administrativa destinada a 

melhorar a gestão de organizações militares da MB através de avaliação, verificando o grau 

de cumprimento de suas práticas de gestão para um referencial de gestão de qualidade 

aplicado à administração pública através de planejamento, gestão, coordenação e controle de 

seus processos para atingir metas organizacionais de maneira eficiente e eficaz, gerenciando 

recursos econômicos, materiais e humanos. Em outras palavras, é a capacidade de alcançar o 

melhor relacionamento entre recursos, ações e resultados para cumprir um propósito 

específico. 

 

4 - Plano de Ação 

 

O estudo é classificado como descritivo, pois é proposto descrever conceitos 

relacionados ao GESPÚBLICA, ao Programa Netuno na MB, Cultura Organizacional, por 

meio de levantamento e seleção bibliográfica, leitura analítica da documentação selecionada, 

observações, análise comparativa, interpretação dos dados e conclusão. 

Gil (2007) Afirma que as pesquisas descritivas têm como finalidade essencial o 

detalhamento das qualidades de determinado fenômeno ou população ou o estabelecimento de 

ligação entre variáveis. Existem muitos estudos que podem ser classificados sob este título, e 

uma das características mais importantes é o uso de ferramentas padronizadas de colheita de 

informações, como questionário e observação sistemática. 

O procedimento de pesquisa empregado foi o estudo de campo, utilizando um 

questionário estruturado e fechado, utilizando técnicas indiretas. Técnicas diretas também têm 

sido utilizadas, tais como: comparações, observações e análises de ações e fatos, bem como 

sua relação e sua dependência mútua. 

A coleta de dados foi realizada com base na leitura de bibliografia especializada, sobre 

os assuntos abordados, da documentação normativa específica sobre os assuntos estudados e 

de dados obtidos pela aplicação de questionários. 
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Assim, a coleta de dados contribuiu para o alcance dos objetivos da pesquisa, 

conforme descrito na tabela do Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Objetivos e métodos sobre a percepção do perfil cultural das OM. 

Objetivo (o que): Método (como): 

Ajudar a utilizar o desenvolvimento 

do Programa Netuno com propostas 

de medidas que aumentarão a 

participação do programa nas OM. 

- Analisando o feedback sobre os resultados agora 

proporcionados pelo Programa Netuno, através da 

verificação da adesão das OM ao referido Programa, 

utilizando as ferramentas que melhoram as práticas de 

gestão em busca da excelência, segundo o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública; e 

- Identificando os principais problemas nas OM na 

implementação do Programa Netuno. 

Ajudar a utilizar o desenvolvimento 

do Programa Netuno com propostas 

de medidas que otimizem o uso da 

cultura organizacional. 

 

Ao identificar quais as características na cultura 

organizacional da MB funcionam como facilitadores, e 

também, como elementos de oposição as mudanças 

resultantes da inserção do Programa Netuno. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Os dados mencionados, que se destinam a auxiliar na análise do cumprimento das OM 

ao Programa Netuno, foram realizados de forma estruturada e fechada, ou seja, com perguntas 

e respostas predeterminadas conforme descrição no Quadro 2 e 3 a seguir.  

O questionário que trata sobre o conhecimento e participação na implantação do 

Programa Netuno, foi distribuído para 400 Oficiais-Alunos, matriculados, neste ano, nos 

cursos de carreira ministrados pela Escola de Guerra Naval (EGN) e pelo Centro de Instrução 

Almirante Wandenkolk (CIAW), foram solicitados as respectivas OM pela Diretoria de 

Administração da Marinha (DAdM) por meio eletrônico e, recebeu a resposta de 161 (40,25% 

de retorno) Oficiais-Alunos, segundo a distribuição apresentada. 

Nessa parte do questionário também foi analisado qual a participação do Oficial-

Aluno respondente no processo de implantação do Programa Netuno, sendo registradas as 

frequências dispostas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Participação na implantação do Programa Netuno 

ITEM DESCRIÇÃO Frequência Percentual 

1 Nenhuma. 99 61,49% 

2 Pouca – participei de poucas reuniões. 34 21,11% 
3 Regular – participei de reuniões com regularidade. 14 8,70% 

4 
Intensa – participei de algumas reuniões, assumi 

alguma função e trabalhei com as ferramentas 

relacionadas ao Programa Netuno. 

14 8,70% 

 TOTAL 161 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Demonstrando uma pequena participação dos Oficiais-Alunos respondentes nas 

atividades relacionadas no Programa Netuno, uma vez que apenas 14 (8,7%) dos 161 

utilizaram de forma intensa as ferramentas relacionadas ao Programa Netuno. Constata-se que 

Oficiais-Alunos não estavam engajados nas atividades de melhoria da gestão por meio do 

Programa de Excelência da Marinha do Brasil. 

Com relação ao conhecimento que os respondentes possuem a respeito do Programa 

Netuno foram registradas as frequências dispostas no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Conhecimento dos participantes do questionário sobre o Programa Netuno 

ITEM DESCRIÇÃO Frequência Porcentagem 

1 Não sei. 12 7,45% 
2 Já ouvi falar ou li sobre isso em Boletins de Ordens e 

Notícias. 

45 27,95% 

 

3 

Conheço superficialmente, por ter lido a respeito em 

publicações que regulamentam o assunto ou participado de 

algum evento do Programa. 

 

53 
 

32,92% 

4 Conheço por meio de cursos realizados na MB sobre o 

assunto. 

16 9,94% 

 

5 

Conheço na prática, por ter desempenhado atividades 

relacionadas na OM, mesmo sem fazer um curso sobre o 

assunto. 

 

18 
 

11,18% 

 

6 

Conheço na teoria e na prática, por ter realizado algum 

curso sobre o assunto e desempenhado atividades 

relacionadas na OM. 

 

17 
 

10,56% 

 TOTAL 161 100,00% 
Fonte: Elaboração Própria. 

Disto pode-se afirmar que dos 161 respondentes apenas 51 Oficiais-Alunos (31,68%), 

representados por aqueles que assinalaram os itens 4, 5 e 6, possuem conhecimento 

expressivo sobre os conceitos do Programa Netuno. 

Entretanto na análise da pesquisa de campo as constatações sobre as dificuldades 

encontradas na implantação do Programa Netuno na perspectiva dos Oficiais-Alunos foram as 

descritas adicionalmente no questionário conforme a seguir: 

"Ausência de mentalidade mais suscetível à mudança na cultura existente na MB"; 

“Falta de compreensão aos militares sobre a importância do programa Netuno como 

uma ferramenta de gerenciamento, não como um complicador para os processos"; 

"Não houve motivação para completar totalmente o programa Netuno. O que foi feito 

foi pela obrigação de fazer"; 
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"O programa Netuno foi deixado em segundo plano, devido à execução de atividades 

de rotina." 

Assim, com base nas informações descritas na coleta de dados, a fim de otimizar a 

implementação do Programa Netuno nas OM e minimizar as resistências encontradas, 

recomenda-se a adoções de medidas como a capacitação de militares em cursos de instituições 

de ensino externa à MB, nas áreas de conhecimentos relacionadas ao conceito cultura 

organizacional a fim de multiplicar este conhecimento. Deverá promover também uma 

avaliação da cultura organizacional das OM onde existem iniciativas relacionadas ao 

Programa Netuno, a fim de possibilitar uma correta descrição do perfil cultural destas OM. A 

razão desta recomendação é proporcionar à MB um maior conhecimento sobre as diferenças e 

semelhanças culturais de suas organizações e contribuir para o assessoramento das lideranças 

na gerência e transformação destas culturas organizacionais e também para a implementação 

do Programa Netuno.  

 

5 – Conclusão 

 

O presente relatório Tecnico procurou descrever os resultados efetivos motivados 

pela implantação do Programa Netuno nas OM, em prol da MB. Além disso, buscou-se 

verificar a evolução, bem como seus resultados, além de procurar evidenciar as abordagens 

práticas que fundamentam a excelência em gestão nas OM da MB. 

Percebe-se que os resultados sobre a aderência do programa devem ser realizados de 

forma mais efetiva e para que isso se concretize é necessário à capacitação das pessoas, visto 

que no universo da pesquisa em lide existe um número insuficiente de militares capacitados 

para desenvolver as atividades relacionadas ao Programa Netuno. Outro fator preponderante 

diz respeito à participação, constatou-se que existe pouco (21%) ou nenhum (61%) 

envolvimento nas atividades. 

Através dos fatos mencionados nota-se que alguns militares continuam exercendo 

suas funções formalmente, não se preocupando com os serviços prestados à sociedade, 

pautados no princípio da legalidade, onde o administrador atua conforme os ditames da lei, 

com a obrigação de fazer uma boa gestão para seu cliente final, a sociedade brasileira. 

Cabe destacar ainda que as ações administrativas realizadas através da MB devem 

estar a serviço dos cidadãos, garantindo qualidade ao eliminar os excessos burocráticos que, 

prejudicam a agilidade dos serviços prestados à sociedade. 

Por fim, cabe ressaltar que para a erradicação do elemento de resistência às 

mudanças decorrentes da implementação do referido programa, será sempre necessário uma 

efetiva conscientização por parte dos militares sobre a importância dos valores intrínsecos 

como pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança e 

controle de propósitos, orientação por processos e informações, visão de futuro, geração de 

valor, comprometimento com as pessoas, foco no cidadão e na sociedade, e gestão 

participativa.  
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