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RESUMO 

 

Este estudo versa sobre a possibilidade de promover a integração da gestão da manutenção das 

aeronaves no âmbito da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais. Trata-se de 

uma de uma pesquisa descritiva com viés verificativo, quanto ao objeto. Segundo o modelo 

conceitual operativo é: bibliográfica e documental. É quantitativa com viés qualitativo, visto 

que pretendeu reunir uma fundamentação conceitual e teórica a uma base de dados, o que 

permitiu analisar as gestões de manutenção de aeronaves dos órgãos e classificá-las com base 

em uma ferramenta gerencial de verificação de maturidade de processos. A realização desta 

pesquisa se justifica, pois a Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais possui, 

além do grupamento aéreo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), órgãos que dispõem 

de aeronaves como: Gabinete Militar do Governador (GMG), Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais (CBMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e Secretaria de Estado da Saúde (SES). Todos esses órgãos, 

com exceção da SEMAD - por meio de convênio com a PMMG - e da SES - por intermédio de 

convênio com o CBMMG - atuam de forma estanque e dispersa na gestão da manutenção de 

suas aeronaves e possuem um corpo administrativo que atua de forma isolada em termos de 

gerência do serviço de manutenção.  De outro lado, a PMMG, por meio do Comando de Aviação 

de Estado (COMAVE), detém uma equipe de mecânicos de manutenção de aeronaves, 

qualificada, com dois representantes habilitados e autorizados pela Agência Nacional de 

Aviação Civil para parte das intervenções decorrentes dos manuais específicos da aeronave 

Esquilo (H125). O GMG e o grupamento do CBMMG possuem mecânicos de aeronaves, os 

quais, todavia, podem executar apenas inspeções primárias de pré, inter e pós-voo. A 

problematização se torna evidente diante de órgãos ou agências que exercem atividades 

correlatas, com sobreposição de esforços e recursos, o que implica um aporte de gastos maior 

para o estado e, consequentemente para o contribuinte. Concluiu-se que a integração da gestão 

de manutenção de aeronaves no âmbito dos órgãos citados pode promover o aperfeiçoamento 

da qualidade do gasto público, aliado à estratégia de realizar mais com menos recursos e sem 

perda da qualidade, com o consequente aprimoramento da eficiência da gestão pública para o 

atendimento da demanda social, que se apresenta cada vez mais premente e infinita. 

 

Palavras chave:  Administração Pública. Gestão integrada. Aviação de Estado. Eficiência.   

Gasto público. 
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ABSTRACT 

 

This study discuss on the possibility of promoting the integration of aircraft maintenance 

management within of public administration of the state of Minas Gerais. This is an exploratory, 

quantitative and qualitative research, since it sought to gather a conceptual and theoretical basis 

and a database, which allowed to analyze the management of maintenance of aircraft of the 

agencies in question and classify them based on a management tool to verificate the maturity 

of the processes. This research is justified because the public administration in the state of 

Minas Gerais, besides the Air Unit of Military Police of Minas Gerais (PMMG), has other 

agencies operating  aircrafts, for example: Military Cabinet of the Governor (GMG), Military 

Firefighters of Minas Gerais (CBMMG), Civil Police of Minas Gerais (PCMG), Secretary of 

State for Environment and Sustainable Development (SEMAD), Secretary of State for 

Agriculture, Livestock and Supply (SEAPA) and Secretary of State for Health (SES). All of 

these agencies, with the exception of SEMAD - through an agreement with PMMG - and SES 

- through an agreement with the CBMMG -  work in a isolated and straggling way in the 

maintenance management of their aircraft and have an administrative body that acts in isolation 

in terms of maintenance service management. On the other hand the PMMG, through the State 

Aviation Command (COMAVE), has a qualified team of operational flight mechanics, 

authorized by the National Civil Aviation Agency for some interventions according with 

specific manuals of the H125 aircraft (formerly known as H350 Squirrel). The GMG and the 

CBMMG have aircraft mechanics who can, however, perform only primary pre, inter and post-

flight inspections. The problematization becomes evident since there are agencies that carry out 

related activities, with overlap of efforts and resources, which implies in elevation of expenses 

of the state and, consequently, of the taxpayer. It was concluded that the integration of aircraft 

maintenance management within of public administration of the state of Minas Gerais can 

improve the quality of public spenditure, combined with the strategy of doing more with less 

resources and without loss of quality, with the consequent improvement of the efficiency of the 

public management to meet the social demand, which presents itself more and more pressing 

and infinite. 

 

Keywords: Public administration. Integrated management. State Aviation. Public spenditure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa analisa o atual modelo de gestão de manutenção de aeronaves dos 

órgãos operadores de aeronaves da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais e 

discute a viabilidade de uma gestão integrada do serviço em pauta, com base no princípio da 

eficiência. 

Atualmente, a Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais utiliza em 

suas atividades orgânicas 28 (vinte e oito) aeronaves da Administração Direta do Estado (ADE), 

operadas por cinco (5) órgãos, que disponibilizam, cada um, recursos humanos, logísticos e 

financeiros para gerenciar e operacionalizar a manutenção das aeronaves de asas fixas (aviões) 

e rotativas (helicópteros), e pertencentes a sete (7) instituições: Gabinete Militar do Governador 

(GMG), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), 

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (SEAPA) e Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

O portfólio dos serviços realizados pelos órgãos competentes apresenta-se amplo e 

diversificado, compreendendo as principais atividades concernentes ao recurso aéreo: traslado 

de autoridades e de tropa, apoio às ocorrências e operações policiais, transporte de órgãos e 

tecidos para transplantes, fiscalização e monitoramento ambiental, combate a incêndio florestal, 

socorro e salvamento, traslado aeromédico e defesa civil. Para o cumprimento de sua missão, 

eles necessitam de uma organização de apoio capaz de prover uma estrutura mínima: 

manutenção das aeronaves em dia, disponibilidade de combustível, pilotos com suas 

habilitações atualizadas e tripulantes devidamente habilitados e treinados. 

O gerenciamento dos recursos aéreos da Administração Pública Direta do Estado 

de Minas Gerais constitui um modelo de multiplicidade de estruturas segmentadas, estanques e 

similares. Isso acarreta sobreposição de esforços, em função da diversidade dos serviços aéreos 

executados. Tal formato demonstra que a gestão do recurso em pauta está aquém da vanguarda 

dos processos da moderna administração, na medida em que a alocação dos recursos disponíveis 

não permite uma gestão por resultados qualificada, otimizada e eficiente, impedindo uma maior 

socialização desses serviços em um estado de tamanhas dimensões. 

O modelo em que se encontra organizada a gestão da aviação dos órgãos da 

Administração Pública Direta do governo estadual, pontualmente, atende às demandas de uma 

forma isolada. No entanto, a partir de um enfoque atinente à integração, a multiplicidade de 

estruturas administrativas resulta em um retrabalho desnecessário no que tange à alocação e à 
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gestão de recursos do erário. Isso porque a cada órgão, separadamente, impõe-se a necessidade 

de realizar procedimentos licitatórios individualizados para a manutenção das aeronaves, 

contemplando, por exemplo, a aquisição de combustíveis de aviação, de peças e serviços o que, 

por vezes, pode resultar em uma diferença considerável entre preços de semelhantes serviços 

prestados e entre os valores praticados de materiais e equipamentos de mesma natureza 

adquiridos pelos diferentes órgãos em questão. 

Adotar um modelo centralizado que compreenda a unificação da gestão de 

manutenção de aeronaves em termos de logística, finanças e pessoal, como já fazem outros 

estados da federação, é uma alternativa para aperfeiçoar o atual status quo, com foco na 

eficiência e eficácia. 

Há um significativo volume de trabalho de manutenção de aeronaves no âmbito do 

Estado de Minas Gerais de forma orgânica (realizada pelos próprios órgãos) e sob contratação 

de empresas privadas ou seja, um sistema misto que alia serviços de manutenção estatais e 

privados contratados. Dependendo do tipo de aeronave e da complexidade do serviço, as 

manutenções são divididas em estágios. Aqueles de menor complexidade podem ser executados 

pelos órgãos relacionados ou por empresas de manutenção menores. Já aqueles de maior 

envergadura são procedidos pelos próprios fabricantes ou empresas por eles credenciadas que 

atendam às especificidades de ferramental, tecnologia e capacitação. 

A PMMG realiza estágios de manutenção para os quais seus mecânicos estão 

autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tanto para suas aeronaves como 

para as aeronaves da SEMAD. No entanto, para estágios mais especializados de manutenção, 

contrata empresas do setor privado, por meio de certame licitatório. O CBMMG realiza a 

manutenção de suas aeronaves por meio de contratação de empresas privadas, pois seus 

mecânicos estão autorizados pela ANAC apenas para a realização de procedimentos básicos de 

liberação de aeronaves como pré, inter e pós-voo. Os demais órgãos operadores de aeronaves 

no estado realizam a manutenção de suas aeronaves de forma semelhante ao Corpo de 

Bombeiros. 

Constitui tema desta pesquisa a análise da viabilidade de uma gestão integrada da 

manutenção das aeronaves da Administração Pública Direta do governo do estado de Minas 

Gerais, para verificar se uma possível adoção do referido tipo de gestão poderia proporcionar o 

aperfeiçoamento da Administração Pública quanto à eficiência. Esta pesquisa está delimitada 

nas searas: temática, temporal e espacial, conforme apresentado na problemática. 
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O objetivo geral desta pesquisa é analisar o atual modelo de gestão da manutenção 

das aeronaves operadas pelos órgãos da Administração Pública Direta do Estado de Minas 

Gerais, sob os critérios da eficiência e a possibilidade de seu aperfeiçoamento. 

São objetivos específicos desta pesquisa: 

 a) conhecer os processos de gestão da manutenção das aeronaves de asas fixas e 

rotativas realizados pelos órgãos da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais 

que operam tais aeronaves; 

 b) verificar se os processos de gestão da manutenção de aeronaves atendem aos 

princípios da eficiência e economicidade preconizados na Constituição da República de 1988, 

na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e no Direito Administrativo, sob os critérios 

de uma análise de maturidade de gestão; 

 c) apontar os processos que podem ser aprimorados com base em uma 

administração pautada por resultados e critérios de uma gestão integrada. 

A pergunta de pesquisa que norteou este trabalho ficou assim caracterizada: os 

atuais processos de gestão de manutenção empregados pelos órgãos da Administração Pública 

Direta do Estado de Minas Gerais estão pautados por critérios de eficiência? 

Formulou-se como hipótese básica, orientadora deste estudo, a saber: a gestão 

integrada da manutenção das aeronaves da Administração Pública Direta do Estado de Minas 

Gerais tornará os processos mais eficientes e proporcionará uma minimização dos custos. 

Este estudo se justifica em duas dimensões. A primeira é curricular, ou seja, como 

requisito para a conclusão do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança 

Pública (CEGESP), realizado no ano de 2017 pela Academia de Polícia Militar em parceria 

com a Fundação João Pinheiro. A segunda dimensão é institucional, ou seja, em face da 

necessidade de aperfeiçoar a gestão da manutenção das aeronaves dos órgãos descritos, com 

enfoque em critérios de eficiência e economicidade. Nesse sentido, verifica-se que a 

Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais possui, além do grupamento aéreo da 

PMMG, órgãos que dispõem de aeronaves, como, Gabinete Militar do Governador, Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento e Secretaria de Estado da Saúde. No entanto, todos esses órgãos, com exceção 

do convênio PMMG/SEMAD e CBMMG/SES, atuam de forma estanque e dispersa na gestão 

da manutenção de suas aeronaves, com um respaldo em um corpo administrativo que atua de 

forma isolada em termos de licitações e contratos. Apenas a PMMG, por meio do Comando de 

Aviação de Estado, possui uma equipe de mecânicos de aeronaves qualificada e habilitada para 
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as intervenções de manutenção elencadas nos manuais específicos da aeronave Esquilo – Airbus 

H125 (antes denominado H350) em procedimentos de até 100 (cem) horas. O GMG e o 

grupamento do CBMMG possuem mecânicos de aeronaves, os quais podem executar inspeções 

primárias de liberação de aeronaves e pequenas intervenções. A problematização se torna 

evidente diante da sobreposição de esforços e recursos por parte dos órgãos ou agências que 

exercem atividades correlatas, o que implica um aporte de gastos maior para o estado e, 

consequentemente, para o contribuinte.   

Delimitou-se o tema ao estudo da gestão de manutenção de aeronaves realizada 

pelos citados órgãos, mediante a utilização de uma ferramenta de graduação e classificação da 

gestão por processos. No que se refere a delimitação espacial ou geográfica, elegeu-se o Estado 

de Minas Gerais. No campo temporal, estabeleceu-se que a pesquisa seria delimitada aos anos 

de 2014, 2015 e 2016, visto que um período de três (3) anos é suficiente para uma análise 

satisfatória do fenômeno.  

Para a compreensão do tema, este trabalho encontra-se dividido em oito (8) seções, 

incluindo esta introdução. 

Na Seção 2 desenvolve-se parte do embasamento teórico da pesquisa, focalizando 

os conceitos de administração e administração pública, os modelos gerenciais e a reforma do 

estado brasileiro.  

Na Seção 3 segue-se o embasamento teórico com os conceitos de gestão, gestão 

pública, gestão por processos, gestão integrada, modelo gerencial no estado de Minas Gerais 

com contextualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, eficiência, eficácia e 

efetividade, oferecendo um modelo de avaliação de gestão. 

Na Seção 4, abordam-se a manutenção de aeronaves e os tipos, apresenta-se uma 

evolução histórica das normas de aviação civil no mundo e no Brasil, citam-se os requisitos 

necessários à homologação de serviços de manutenção aeronáutica e mostra-se como se 

apresentam os serviços de manutenção de aeronaves realizados pelos órgãos da Administração 

Pública Direta do Estado que operam aeronaves.  

Na Seção 5, relaciona-se os órgãos da Administração Pública Direta do Estado que 

operam aeronaves e seus respectivos portfólios de serviços. 

Na Seção 6 descreve-se a metodologia adotada para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Na Seção 7 procede-se à apresentação e análise dos dados da pesquisa, à 

classificação das gestões de manutenção de aeronaves dos órgãos relacionados segundo o 

modelo de maturidade de gestão, ao estudo do helicóptero Airbus H125, multimissão 
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Esquilo, que se trata da aeronave de maior representatividade numérica e operacional em 

utilização pelo estado, e às providências necessárias à manutenção do status de gestão de 

manutenção dos órgãos em pauta ou à proposição de um serviço de manutenção integrada 

das aeronaves da Administração Pública Direta do Estado. 

Na Seção 8, formulam-se as considerações finais. 

Seguem-se as referências e o apêndice. 
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2 ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Nesta seção, discute-se o conceito de administração em sua acepção geral e no 

âmbito governamental, discorre-se sobre os modelos de administração e apresenta-se o cenário 

motivador da reforma do Estado brasileiro levada a efeito nas últimas três décadas. 

 

2.1 Administração 

 

O conceito de administração aqui considerado prende-se ao funcionamento de uma 

empresa ou órgão público em seu esforço para obter resultados satisfatórios, por meio de 

pessoas e outros recursos disponíveis. 

A administração sempre conviveu com a espécie humana na terra, primeiramente 

quando seus pares passaram a viver em grupos, com o intuito de unir forças para enfrentar 

inimigos comuns, mormente os predadores que os ameaçavam. Posteriormente, deu um salto 

de expressividade e aperfeiçoamento diante da necessidade de logística e estratégia para 

fomento às guerras. 

No início do século XX, aprofundaram-se os estudos atinentes à administração, que 

passou a constituir uma cadeira de relevância nas universidades e parte definitiva do meio 

acadêmico. Cada um dos focos que teve ao longo de sua existência, à sua maneira, contribuiu 

para que seu atual estágio de desenvolvimento fosse atingido (CORRÊA, 2013). 

Gasparini (2007, p. 44), quanto ao sentido etimológico da palavra administração, 

esclarece que: 

[...] (manus, mandare, cuja raiz é man), é-lhe natural a ideia de comando, orientação, 

direção e chefia, ao lado da noção de subordinação, obediência e servidão, se se 

entender sua origem ligada a minor, minus, cuja raiz é min. De qualquer modo, a 

palavra encerra a ideia geral de relação hierárquica e de um comportamento 

eminentemente dinâmico. 
 

Numa perspectiva conceitual do assunto, Certo (2003, p. 5) define administração 

como 

[...] o processo que permite alcançar as metas de uma empresa, fazendo uso do 

trabalho com e por meio de pessoas e outros recursos da empresa. Uma comparação 

entre essa definição e as definições fornecidas por outros pensadores contemporâneos 

sobre administração mostra que existe um alto grau de concordância de que a 

administração possui as três principais características a seguir: 1. É um processo ou 

uma série de atividades contínuas e relacionadas; 2. Implica alcançar os objetivos da 

empresa e se concentra nisso; 3. Alcança esses objetivos fazendo uso do trabalho com 

e por meio de pessoas e outros recursos da empresa. 
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A administração permeia todos os tipos de atividade, seja no simples gerenciamento 

financeiro de uma família, seja na complexa gestão de uma organização de grande porte, 

privada ou pública. 

Argumenta Chiavenato (1993, p. 2): 

A Administração revela-se nos dias de hoje como uma das áreas do conhecimento 

humano mais impregnadas de complexidades e de desafios. O profissional que utiliza 

a Administração como meio de vida pode trabalhar nos mais variados níveis de uma 

organização: desde o nível hierárquico de supervisão elementar até o nível de dirigente 

máximo da organização. 

[...] 

Em cada nível e em cada especialização da Administração, as situações são altamente 

diversificadas e diferenciadas. Não há duas organizações iguais, assim como não 

existem duas pessoas idênticas. Cada organização tem os seus problemas internos e 

externos, o seu mercado, a sua situação financeira, a sua tecnologia, os seus recursos 

básicos, a sua ideologia e política de negócios, etc. 
 

O termo administrar significa não só prestar serviço, executá-lo, mas, também, 

dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil. Em sentido 

amplo, administrar quer dizer traçar programas de ação e executá-los (DI PIETRO, 2016). 

Quanto ao conceito de Administração Pública, com o aumento do tamanho do 

Estado e a complexidade de suas atividades, especificamente com o escopo de organizar e gerir 

a coletividade surgiu à necessidade de contar com órgãos e instituições capazes de levar a efeito 

tal objetivo e proporcionar o devido funcionamento daquilo que, em tese, pertence a todos. 

Segundo Marques (2006, p. 6), a concepção de Administração Pública parte do 

coletivo em decorrência da necessidade de vida em comum: 

As pessoas coletivamente organizadas, ou seja, o grupo social, transfere para o Estado 

o poder para agir em seu nome e decidir questões da sociedade em prol do todo, ainda 

que seja necessária a execução forçada do indivíduo a um comportamento sob o 

argumento da coação. Em outras palavras, permite-se que o Estado use de todos os 

meios disponíveis e legitimados para a execução do interesse público. 
 

Matias-Pereira (2012, p. 10) explica que a Administração Pública deve ser 

entendida: 

[...] como todo o sistema de governo, todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, 

processos, instituições e outras formas de conduta humana, que determinam a forma 

de distribuir e de exercer a autoridade política e como se atendem aos interesses 

públicos. 

[...] 

Assim, a administração pública pode ser percebida como a estrutura do poder 

executivo, que tem a missão de coordenar e implementar as políticas públicas. 

Apresenta-se como um conjunto de atividades diretamente destinadas à execução 

concreta das tarefas consideradas de “interesse público” ou comuns numa coletividade 

ou numa organização estatal. 
 

De Moraes (2004, p. 313) define Administração Pública 

[...] objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para 

a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e 

de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do 

Estado. 
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O conceito de Administração Pública, de acordo com Carvalho Filho (2010, p. 12), 

divide-se em dois sentidos, objetivo e subjetivo, pois deve ser analisado pela ótica dos 

executores da atividade pública, de um lado, e da própria atividade, de outro: 

1. Sentido Objetivo 

O verbo administrar significa gerir, zelar, enfim uma ação dinâmica de supervisão. O 

adjetivo pública pode significar não algo ligado ao Poder Público, como também à 

coletividade ou ao público em geral. 

2. Sentido Subjetivo 

A expressão pode também significar o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas 

que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. Toma-se aqui 

em consideração o sujeito da função administrativa, ou seja, quem a exerce de fato. 

Para diferenciar este sentido da noção anterior, deve a expressão conter as iniciais 

maiúsculas: Administração Pública. 
 

Alexandrino e Paulo (2011, p. 18-20) conceituam Administração Pública sob três 

perspectivas: em sentido amplo e em sentido estrito; em sentido formal, subjetivo ou orgânico; 

e em sentido material, objetivo ou funcional. 

Administração pública em sentido amplo abrange os órgãos de governo, que exercem 

função política, e também os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função 

meramente administrativa. 

Administração pública em sentido estrito só inclui os órgãos e pessoas jurídicas que 

exercem função meramente administrativa, de execução dos programas de governo. 

Ficam excluídos os órgãos políticos e as funções políticas, de elaboração das políticas 

públicas. 

Administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico é o conjunto de 

órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o nosso ordenamento jurídico identifica como 

administração pública, não importa a atividade que exerçam (como regra, 

evidentemente, esses órgãos, entidades e agentes desempenham função 

administrativa). 

Administração pública em sentido material, objetivo, ou funcional representa o 

conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função 

administrativa. O conceito adota como referência a atividade (o que é realizado), não 

obrigatoriamente quem a exerce. 

São usualmente apontadas como próprias da administração pública em sentido 

material as seguintes atividades: 

1) serviço público [...]; 

2) polícia administrativa (restrições ou condicionamentos impostos ao exercício de 

atividades privadas em benefício do interesse público; exemplo típico são as 

atividades de fiscalização); 

3) fomento [...]; 

4) intervenção [...]. 
 

À Administração Pública cabe, então, a prática de atos administrativos, agindo 

segundo competências definidas previamente e exercendo atividade politicamente neutra. 

Ademais, é hierarquizada e de caráter instrumental. Seu objetivo primaz é o interesse público.  

Atua como sua guardiã, por intermédio de agentes promotores desse interesse e da criação e 

aplicação de procedimentos que visem a salvaguardá-lo. 

A Administração Pública se divide em: direta, que se refere à administração 

centralizada; e indireta, que conduz ao entendimento de uma administração descentralizada. 
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A centralização se refere à situação em que o Estado executa ou realiza suas tarefas 

diretamente, por meio dos órgãos e agentes administrativos que fazem parte de sua estrutura 

funcional. Já na descentralização, o mesmo Estado leva a efeito seus afazeres de forma indireta, 

ou seja, delega a atividade a outras entidades. Quanto à desconcentração, o Estado desmembra 

órgãos, com ênfase na melhoria de sua organização estrutural (CARVALHO FILHO, 2011). 

Assim, quando a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, 

prestam serviços públicos por seus próprios meios, diz-se que há atuação da administração 

direta. Se os mesmos entes criam autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou 

empresas públicas e lhes repassam serviços públicos, trata-se da administração indireta. 

Conforme estabelece o inciso XIX do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB), de 5 de outubro de 1988, apenas compõem a Administração 

Pública indireta as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, 

e nenhuma outra entidade, valendo tal regra para todos os entes da federação. No âmbito 

federal, essa enumeração já era prevista no Decreto-Lei Federal 200, de 25 de fevereiro de 

1967, recepcionado pela CRFB de 1988. 

 

2.2 Modelos de administração 

 

À administração são conferidos quatro (4) modelos: patrimonialista que reside no 

escopo da propriedade; burocrático que se caracteriza como uma espécie de reação ao modelo 

patrimonialista; gerencial, que se trata da busca incessante de um aperfeiçoamento do 

burocrático; e societal, que pretende o rompimento com desequilíbrios históricos que marcam 

a relação sociedade-Estado no Brasil (SANABIO et al., 2013). 

 

2.2.1 Patrimonial 

 

Este modelo está consubstanciado no poder exercido sobre as pessoas a partir da 

propriedade, seja ela adquirida, recebida por cessão ou confiada por meio de títulos. Trata-se 

de um modelo verificado no Brasil a partir da colonização e que se apresenta até os dias atuais 

na medida de uma interiorização do país, na qual o Estado não chega em sua plenitude, 

especialmente no que concerne à justiça. Caracteriza-se pelo caráter personalista do poder, 

muitas vezes, com viés patriarcal, pela lógica subjetiva e casuística do sistema jurídico, pela 

irracionalidade fiscal e pela tendência à corrupção do quadro administrativo. Tudo porque o 

administrador trata a coisa pública como de pertencimento pessoal e, assim, subjuga as pessoas 
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à sua vontade e interesse. Dessa forma, verifica-se que o escopo não é o atendimento aos anseios 

da sociedade, prevalecendo o interesse pessoal ou classista, que impera e subjuga as demais 

pessoas ao domínio patrimonial, político e, até mesmo, violento (CAMPANTE, 2003). 

 

2.2.2 Burocrático 

 

Este modelo assevera-se em reação e alternativa ao modelo patrimonialista, à 

medida que o capitalismo se sedimentava e o desenvolvimento da economia monetária se 

apresentava. Isso possibilitou provimento financeiro aos funcionários e passou a desencorajar 

a pretensão de outras formas de remuneração derivadas do cargo. 

O termo burocracia “origina-se da fusão de bureau e kratos. Kratos, do grego, 

significa poder. Bureau associou-se originalmente a um tecido grosso sobre o qual se faziam 

contas. Depois, por derivação de sentido, referiu-se à mesa e, por fim, ao termo escritório” 

(HOUAISS, 2001, p. 56). 

A principal característica deste modelo é a ênfase nos aspectos formais quanto ao 

controle dos processos de decisão e ao estabelecimento de uma hierarquia funcional rígida, 

baseada em princípios de profissionalização e formalismo, o que ensejou uma organização 

administrativa. 

Chiavenato (2002, p. 6) expõe: “a burocracia é uma forma de organização humana 

que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, 

a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos”. 

Os procedimentos formais são realizados por funcionários especializados, com 

competências fixas, sujeitos ao controle hierárquico. Ocorre a profissionalização do funcionário 

burocrático, que exerce o cargo técnico em razão de sua competência, comprovada por processo 

de seleção. Afastam-se o nepotismo e as relações de apadrinhamento. O exercício de cargos 

públicos passa a ser uma profissão, com remuneração previamente conhecida pelo indivíduo e 

pela sociedade. 

No entanto, o exagero de regulamentos, a adoção de uma estrutura hierárquica com 

excesso de níveis e a despersonalização das relações humanas passaram a constituir óbices à 

permanência do modelo burocrático. Noutro giro, a eficiência, uma proposta original do 

modelo, foi definhada ou consumida pelo excesso de formalismo, o que acabou por gerar 

morosidade. 
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2.2.3 Gerencialista 

 

Com a deflagração da crise mundial do petróleo da década de 1970, a administração 

burocrática, que já apresentava sintomas de obsolescência, começou a tornar-se mais defasada, 

em decorrência da falta de eficiência e do peso estrutural que impunha à administração, fosse 

ela pública ou privada. No contexto privado, a conotação de sobrevivência das empresas 

prevaleceu e as adaptações foram necessariamente realizadas, sob pena de sucumbência. 

Todavia, no setor público as reações, que já são normalmente menos céleres, começaram em 

países como a Grã-Bretanha e depois reverberaram nos Estados Unidos, principalmente. 

No ambiente da Administração Pública, o Welfare State, ou Estado do Bem Estar 

Social, que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela socialização de 

serviços e pela instalação de programas de atendimento e amparo à sociedade em face das 

desigualdades provocadas pela Revolução Industrial e pelas depressões econômicas, ficou 

inviável do ponto de vista econômico e teve sua abrangência contingenciada. Em consequência, 

desenvolveu-se um novo modelo, que passou a responder aos anseios dos diferentes segmentos 

sociais como do setor público, o qual foi concebido sob a denominação de gerencialista 

(DULCI, 1997). 

Com a diminuição dos recursos, os governos passaram a aprimorar a Administração 

Pública, mediante a redução de suas funções e a atribuição de maior ênfase na eficiência. Então, 

optou-se pela desqualificação da burocracia e defesa cada vez mais contundente da gestão 

empresarial. 

As bases da reforma administrativa realizadas no setor público, a partir de então, 

foram consubstanciadas na Administração Pública gerencial, que passou a levar em 

consideração o foco nos resultados, a capacitação dos recursos humanos, a descentralização de 

processos, a delegação de poder e o foco no contribuinte. 

O redimensionamento do aparelho do Estado, agora balizado pelo paradigma 

gerencial, foi pautado pela redução dos níveis hierárquicos e transferência da autonomia para 

escalões inferiores das organizações, além da descentralização de operações. Tudo isso levou a 

um maior empoderamento das gerências inferiores. 

 

2.2.4 Societal 

 

Este modelo apresenta-se como uma vertente do modelo gerencial, porém com o 

viés de uma síntese de práticas, visões e tendências relacionadas à gestão pública voltada ao 
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contexto brasileiro que busca o rompimento com o exercício historicamente autoritário do poder 

público no país. 

Explica Paes de Paula (2005, p. 5) quanto à gênese do modelo societal: 

A origem da vertente da qual deriva a administração pública societal está ligada à 

tradição mobilizatória brasileira, que alcançou o seu auge na década de 1960, quando 

a sociedade se organizou pelas reformas no país. Após o golpe de 1964, essas 

mobilizações retornaram na década de 1970, período no qual a Igreja Católica 

catalisou a discussão de problemas coletivos nas Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), inspirada pelos ideais da teologia da libertação e da educação popular. 

Promovendo os clubes de mães, os grupos de estudos do Evangelho e os encontros de 

jovens, as CEBs se consolidaram como um espaço alternativo para a mobilização 

política ao estimular a participação popular no debate das dificuldades cotidianas, 

contribuindo para a formação de lideranças populares. 
 

A atuação dos citados grupos populares resultou, além da conscientização política, 

em um espaço de geração de reivindicações em relação a demandas coletivas como transporte, 

saneamento básico, moradia, saúde e educação. 

Com a CRFB de 1988, o discurso estatal e economicista cedeu espaço ao debate 

sobre desenvolvimento e revelou inovações que o associam à expansão das potencialidades 

humanas, à qualidade de vida e à capacidade de mobilização de recursos físicos, culturais e 

institucionais (PAES DE PAULA, 2005). 

Quanto aos méritos da Administração Pública societal, Paes de Paula (2005, p. 9) 

destaca: “a) a busca por um projeto de desenvolvimento que atenda aos interesses nacionais; b) 

a construção de políticas e instituições voltadas às demandas dos cidadãos e mais permeáveis à 

sua participação”. 

Na atual conjuntura, o modelo societal demonstra-se como realidade nas agendas 

governamentais, na medida em que se apresenta como espaço de debate sobre temas que afetam 

a população em suas necessidades de sobrevivência digna, no intuito de gerar políticas públicas 

que possam atender às reivindicações suscitadas. Como exemplo, cita-se o orçamento 

participativo. 

 

2.3 Cenário motivador da reforma do Estado 

 

A reforma do Estado teve como antecedente a necessidade de uma análise histórica 

da Administração Pública no Brasil nos últimos quarenta anos, com a identificação do contexto 

da adoção e aprimoramento do modelo gerencial. 

A administração burocrática tem suas origens nos primeiros dias do século XX com 

a burocracia do sociólogo Weber, os princípios de administração científica do engenheiro 

Taylor, os princípios de administração dos executivos Mooney, Riley da General Motors e a 
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teoria administrativa de Fayol. Cada um desses filósofos compartilhava a crença de que sempre 

havia uma melhor forma de se fazer o que tivesse que ser feito. Ou seja, uma melhor forma de 

se realizar um trabalho, uma melhor maneira de gerenciar-se os empregados e um jeito mais 

adequado de organizar tarefas (RODRIGUES, 2007). 

As organizações burocráticas, em razão das acentuadas exigências de controle, 

conformidade, comportamentos rotineiros previsíveis, redução de riscos e busca de eficiência, 

tornam-se pouco receptivas a novos aprendizados. O excesso e o rigor de procedimentos 

bloqueiam a habilidade de inovar e tornam a organização pouco flexível. As organizações 

mantêm-se bem sucedidas, contanto que a natureza do mercado – tecnologia, competição, 

demanda, regulamentações e outras forças ambientais – permaneça relativamente previsível e 

estática. Isto é, as organizações burocráticas estabeleciam formatos ideais de sucesso e, assim, 

permaneciam com seus processos e procedimentos sem uma flexibilização inovadora do ponto 

de vista gerencial (RODRIGUES, 2007). 

No Brasil, especificamente quanto ao seu serviço público, o modelo burocrático 

prevaleceu até meados da década de 1970, pois o cenário socioeconômico mundial, no início 

dessa época, começa a dar sinais de esgotamento e da necessidade de promover mudanças na 

estrutura do Estado. 

As tendências da economia mundial do final da Segunda Guerra até o início da 

década de 1970 eram otimistas. Os países capitalistas desenvolvidos, o bloco socialista e parte 

do Terceiro Mundo haviam alcançado altíssimas taxas de crescimento. A principal razão 

para esse contínuo sucesso durante cerca de trinta anos era creditada à existência de um amplo 

consenso social a respeito do papel do Estado, o qual procurava garantir prosperidade 

econômica e bem-estar social. Contudo, esse quadro começou a entrar em colapso. A crise do 

petróleo pôs fim à era da prosperidade econômica e sinalizou para o mundo o início de uma 

grande crise (ABRUCIO, 2005). 

Para Abrucio (2005, p. 175), o “Estado que vigorava em meio à crise dos anos 70 

tinha três dimensões interligadas (econômica, social e administrativa)”. A dimensão 

econômica era keynesiana, caracterizada pela ativa intervenção estatal na economia, 

procurando garantir o pleno emprego e atuar em setores considerados estratégicos para o 

desenvolvimento nacional. O Welfare State correspondia à dimensão social do modelo, o 

objetivo primordial era produzir políticas públicas na área social capazes de garantir o 

suprimento das necessidades básicas da população. Por fim, havia a dimensão relativa ao 

funcionamento interno do Estado, o chamado “modelo burocrático weberiano”, ao qual cabia o 

papel de manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato governamental. 
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Reforça Abrucio (2005, p. 176), “com a crise econômica mundial surgem pressões 

de vários grupos contra o Estado, exigindo mudanças e reformas em suas três dimensões”. A 

saída era buscar uma redefinição do papel do Estado na economia, de modo a reduzir os gastos 

públicos na área social e introduzir padrões gerenciais na Administração Pública, em 

substituição ao modelo burocrático weberiano, a essa altura considerado esgotado. 

Pereira (1999, p. 9) argumenta nessa mesma linha de raciocínio quando analisa a crise 

no contexto do Brasil: “A causa dessa crise econômica foi a crise do Estado, caracterizada pela 

perda de sua capacidade de coordenar o sistema econômico de forma complementar ao mercado”. 

Este fenômeno se define em três aspectos: crise fiscal, crise do modo de intervenção do Estado, 

e como crise da forma burocrática pela qual o Estado era administrado. 

Abrucio (1997, p. 7) destaca que “a governabilidade do Estado contemporâneo 

estava comprometida, sobrecarregada e os efeitos da globalização realçavam a ineficiência dos 

governos [...]”. Surgia naquele momento não apenas um Estado com menos recursos, mas 

um Estado nacional com menos poder, enfraquecido. 

Além das condições materiais, havia um contexto intelectual extremamente 

favorável às mudanças na Administração Pública. Abrucio (1997, p. 8) aponta a “ascensão de 

teorias extremamente críticas às burocracias estatais, como public choice nos Estados Unidos 

e o ideário neoliberal hayekiano, principalmente na Grã-Bretanha”. Na década de 1970 e no 

começo dos anos de 1980 houve a expansão de um senso comum, de sentimento generalizado 

antiburocrático. Além disso, o corpo burocrático estatal era visto como um grupo voltado para 

certos interesses, e não como um grupo neutro, voltado para os interesses públicos. Por essas e 

outras razões, ao sentimento antiburocrático aliava-se a crença da opinião pública de que o 

setor privado possuía o modelo ideal de gestão. 

Pereira (2005, p. 22-23) enumera as principais razões do crescente interesse pela 

reforma do Estado: 
 

[...] havia uma percepção mundial de que não bastava o ajuste estrutural para retomar 

o crescimento; b) os países altamente endividados que se dedicaram a promover o 

ajuste fiscal, liberalizar o comércio, privatizar e a desregulamentar, obtiveram 

resultados positivos, superando a crise e recuperando a credibilidade, contudo, não 

houve crescimento; c) a premissa neoliberal de que o ideal era um Estado mínimo, 

princípio do Neoliberalismo que norteava as reformas, provou ser irrealista; d) não 

passava de dogmatismo, a concepção de que as  falhas do Estado eram piores 

que as falhas do mercado; e) o papel estratégico que as políticas públicas 

desempenhavam, no Capitalismo contemporâneo, reveste-se de extrema importância 

que não podem ser substituídas pela coordenação do mercado, conforme proposta do 

pensamento neoliberal; f) o Estado foi considerado a causa básica da grande crise dos 

anos 80. 

[...] a proposta de um Estado mínimo não é realista, e se o fator básico subjacente à 

crise econômica é a crise do Estado, a conclusão só pode ser uma: a solução não é 

provocar o definhamento do Estado, mas reconstruí-lo, reformá-lo. 
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Para Kliksberg (1997, p. 57) era necessário redesenhar o Estado, criando um 

modelo que reduzisse a distância entre o poder constituído e a sociedade civil. Ele definiu o 

modelo burocrático como sendo “[...] alheio a seus cidadãos, impenetrável, que não estimula a 

participação, de estilo gerencial, autoritário”. 

Era consensual a necessidade de mudanças, transformações e reformas no Estado. 

O mundo globalizado impunha transformações e o processo de implantação de um modelo para 

substituir o modelo burocrático aconteceu, e vem acontecendo, de forma independente e em 

momentos históricos específicos de cada nação (RODRIGUES, 2007). 

Historicamente, a Administração Pública gerencial surgiu na segunda metade do 

século XX, motivada pela busca de meios capazes de enfrentar a crise fiscal do Estado, como 

estratégia para reduzir custos e tornar mais eficiente a administração dos serviços que cabiam 

ao Estado, como instrumento de proteção ao patrimônio público e como resposta à insatisfação 

contra a Administração Pública burocrática. 

O enfoque gerencial da Administração Pública manifestou-se inicialmente na Grã-

Bretanha (Margareth Thatcher – 1979) e nos Estados Unidos (Ronald Reagan – 1980). Na Grã-

Bretanha, o gerencialismo foi aplicado ao serviço público, imediatamente após a posse do novo 

governo, tendo sido realizada uma reforma administrativa profunda e bem-sucedida. No 

governo da primeira-ministra, foram implementados os seguintes programas: Unidades de 

Eficiência, com relatórios de pesquisa e avaliação; Próximo Passo, com agências autônomas; e 

Direitos do Cidadão. Eles tornaram o serviço público na Grã-Bretanha mais flexível, 

descentralizado, eficiente e orientado para o cidadão, adquirindo características gerenciais 

(PEREIRA, 2005). 

No Brasil, a primeira tentativa efetiva de implementar e instalar a Administração 

Pública gerencial deu-se em 1967, no governo Castelo Branco, por intermédio do Decreto-Lei 

200, de 25 de fevereiro, que promoveu uma radical descentralização da Administração Pública, 

consistindo na transferência das atividades de produção de bens e serviços para autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e na instituição de 

racionalidade administrativa, planejamento, orçamento, descentralização e controle de 

resultados como princípios (PEREIRA, 2005). 

A segunda fase do processo brasileiro de reformas na Administração Pública se deu 

a partir de 1995, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso apresentou uma proposta de 

reforma do aparelho do Estado, que apontava como inadiável: 
 

a) o ajustamento fiscal duradouro; 

b) as reformas econômicas para garantir a concorrência interna e criar condições para 

o enfrentamento da concorrência internacional; 
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c) a reforma da previdência e a inovação dos instrumentos de política social, 

buscando maior abrangência e qualidade dos serviços sociais; 

d) a reforma do aparelho de Estado com vistas a aumentar a governança, que foi 

definida como a capacidade de implementar eficientes políticas públicas (PEREIRA, 

1996, p. 26). 
 

O impulso maior e mais duradouro no sentido de modernizar a Administração 

Pública coube ao governo federal, diferentemente daquilo que ocorreu nos Estados Unidos da 

América, em que as experiências inovadoras foram iniciadas no âmbito dos condados e 

municípios (TORRES, 2002). Rodrigues (2007, p. 19), na mesma temática, assevera: 
 

As experiências nacionais são as mais diversas e as dificuldades têm limitado a 

implantação do modelo gerencial no âmbito nacional. Hoje, cerca de duas décadas 

após o último impulso federal, apenas alguns Estados da federação têm seguido o 

rumo apontado. A crise financeira tem-se abatido sobre os estados e municípios com 

considerável intensidade. Estes têm encontrado dificuldades pela centralização de 

arrecadação pela União e por gastarem com a folha de pagamento mais do que é 

permitido ou estar no limiar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, encontram 

pressões e dificuldades até para pagar os servidores públicos. 
 

Em uma conjuntura de escassez orçamentária e de problemas emergenciais e 

inadiáveis, é imprescindível empreender políticas modernizantes e gerenciais no âmbito da 

Administração Pública. Não se admite mais um Estado que gasta mais que arrecada, não se 

importando com os desdobramentos orçamentais futuros. 

Na atualidade, mesmo com as críticas ao novo modelo gerencial que surgia, o 

modelo burocrático não é mais visto como resposta alternativa aos anseios da sociedade 

contemporânea. Assim, o modelo gerencial encontra-se em desenvolvimento, por meio de 

formas distintas entre as nações mundiais ou, mesmo, entre os estados e os municípios de 

uma mesma federação (RODRIGUES, 2007). 

Os maiores avanços obtidos em âmbito da União são: implantação do governo 

eletrônico, políticas de gestão de pessoas, melhoria da infraestrutura administrativa e ações com 

enfoque em resultados. Dessa forma, verifica-se que o Estado brasileiro, em todas as suas 

concepções, encontra-se em constante aperfeiçoamento gerencial, no intuito de promover uma 

melhoria dos serviços prestados e aumentar a gama de políticas públicas que possam promover 

uma melhor qualidade de vida ao cidadão. Para tanto, o aprimoramento da Administração 

Pública por meio da minimização de gastos, com o aumento da qualidade dos serviços, permeia 

a agora denominada “gestão” que será tratada na seção 3 desta pesquisa. 
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3 GESTÃO 

 

Esta seção tem por objetivos: iniciar uma fundamentação conceitual sobre gestão; 

pormenorizar os conceitos de gestão pública, gestão integrada, gestão por resultados e gestão 

por processos; tratar do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI); e finalizar com 

o significado de eficiência, efetividade e eficácia. 

 

3.1 Conceito de gestão e gestão pública 

 

Para uma tratativa do que concerne ao conceito de gestão, torna-se primaz uma 

ponderação quanto à correlação dos vocábulos administração, gestão e gerenciamento. Existe 

uma semelhança dos conceitos e, até, uma natural confusão, porque os significados guardam 

uma relação intrínseca, no entanto, o termo administração é considerado gênero, ao passo que 

gestão e gerenciamento são considerados suas espécies. Então, cada um desses conceitos é 

detentor de uma aplicação específica, com suas causas e consequências peculiares na ação 

empresarial. 

A administração é considerada a excelência do poder, porque é detentora da missão 

de conquistar objetivos de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Administrar é o ponto em 

evidência em relação à gestão e ao gerenciamento, tendo em vista que o gestor e o gerente 

desenvolvem suas atividades por meio da citada administração. Dessa forma, gestão é a 

administração consubstanciada em atividades de âmbito estratégico; ou seja, direcionada 

notadamente a questões externas e de planejamento para o futuro. Em outras palavras, ao modo 

como a organização quer se materializar no futuro e refletir sua identidade organizacional 

(CORRÊA, 2013). 

O gerenciamento abarca o cenário interno da organização; ou melhor, contempla o 

funcionamento da máquina organizacional ao tratar das pessoas, da logística, da execução dos 

processos (o que engloba o operacional), do financeiro, do marketing e dos sistemas de 

informação e tecnologia. Alves (2015, p. 48) cita que o gerenciamento “é a habilidade de, uma 

vez tomada a decisão, ser capaz de levar a cabo a linha de ação escolhida. Usualmente, isso é 

feito com recursos limitados de tempo, pessoal, influência e dinheiro”. 

A gestão é essencialmente direcionada à estratégia, mormente, àquilo que as 

organizações desejam para seu futuro e ao aperfeiçoamento de suas personalidades enquanto 
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empresas destinadas ao lucro ou instituições públicas voltadas à prestação de serviços ao 

contribuinte, consubstanciados ora em governança1 corporativa, ora em governança pública. 

De outra forma, a partir de um viés cotidiano, pode-se considerar que todas as 

condutas gerenciais desenvolvidas em busca dos resultados organizacionais, por meio de ações 

de coordenação e controle, inclusive, podem ser chamadas de administração e, na atualidade, 

emprega-se, por modismo, o termo gestão como sinônimo.  Dessa forma, tem-se diversos 

exemplos: gestão empresarial, gestão estratégica, gestão da informação, gestão pública, gestão 

da qualidade e gestão por projetos, dentre outros. Este trabalho versa sobre a gestão integrada 

da manutenção de aeronaves no âmbito da Administração Pública Direta no Estado de Minas 

Gerais. Assim, a definição de Administração Pública assume o sentido tanto estrito, quanto 

amplo, o que passa, invariavelmente, por questões de gestão de Estado e de interesse público. 

Os dicionários da língua portuguesa trazem as palavras gestão e administração 

como sinônimas entre si. Mostram que suas origens vêm do latim, e que mesmo possuindo 

estruturas diferentes, são traduzidas de forma semelhante enquanto sentido de ação (DIAS, 

2011). 

Historicamente, o conceito de gestão era considerado aplicável aos dirigentes da 

Administração Pública, visto que seu papel era administrar de acordo com regras 

preestabelecidas e os recursos afetos aos seus serviços, o que garantia, assim, o cumprimento 

de atribuições e o exercício de competências igualmente predefinidas em pressupostos 

orgânicos. 

Segundo Santos (2003, p. 2), a gestão de uma organização é 

[...] o resultado das solicitações do ambiente sobre a mesma e evolui de forma a 

possibilitar que as necessidades solicitadas sejam atendidas, desta forma a gestão de 

uma organização é algo evolutivo e modifica-se em função das demandas no tempo 

impostas pelo ambiente à organização. 
 

Quanto à gestão pública, o assunto remete à evolução da Administração Pública em 

um contexto dos modelos administrativos, notadamente o patrimonial e o burocrático, e à 

reação ou evolução aos dois com o modelo gerencial. Isso significa que a reforma da 

Administração Pública, além de ser necessária, teve que ser realizada sob uma roupagem de 

aperfeiçoamento. Assim, o termo gestão veio suprir a ideia de modernização dos aspectos 

gerenciais que precisavam ser aprimorados e progredidos. 

Em sentido amplo, Matias-Pereira (2012, p. 10) entende Administração Pública 
 

                                                           
1 Governança deriva do termo governo. É a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 

sociais e econômicos de um país para seu desenvolvimento, referindo-se à capacidade dos governos 

de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções (MATIAS-PEREIRA, p. 8-9). 
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[...] como todo o sistema de governo, todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, 

processos, instituições e outras formas de conduta humana, que determinam a forma 

de distribuir e de exercer a autoridade política e como se atendem aos interesses 

públicos. 

[...] 

Assim, a administração pública pode ser percebida como a estrutura do poder 

executivo, que tem a missão de coordenar e implementar as políticas públicas. 

Apresenta-se como um conjunto de atividades diretamente destinadas à execução 

concreta das tarefas consideradas de “interesse público” ou comuns numa coletividade 

ou numa organização estatal. 
 

A administradora portuguesa Neves (2001, p. 20) descreve assim a reforma ou 

modernização da Administração Pública: 

Uma prática efectiva de gestão nos serviços públicos, no que esta tem de fixação de 

estratégia e de objetivos, de adequada afectação de recursos, de responsabilização por 

resultados, carece, necessariamente, de um enquadramento político normativo que 

estimule a iniciativa e a responsabilização, reforçando autonomias e, também, 

mecanismos renovados de coordenação. 
 

Na atualidade, os órgãos governamentais vivenciam uma agenda cada vez mais 

robusta de políticas públicas de amparo e assistência à sociedade, o que aumenta sobremaneira 

o dispêndio de recursos e leva a uma consequentemente oneração da arrecadação. Diante disso, 

o aprimoramento da Administração Pública, sob o viés de uma gestão qualificada e alicerçada 

em preceitos advindos da gestão empresarial, tem como escopo a racionalização dos gastos, o 

mapeamento de processos e a capacitação dos recursos humanos, com ênfase nos resultados e 

foco no cidadão. 

 

3.2 Gestão integrada 

 

A gestão integrada “nada mais é que a integração de diversos sistemas de gestão 

com o objetivo de implementar suas políticas e atingir seus objetivos de forma mais eficaz” 

(PAMPLONA, 1999, p. 4). 

A gestão integrada, de uma forma relevante, passou a fazer parte do contexto da 

reforma da Administração Pública, na medida em que reuniu setores do Estado que atuavam de 

forma estanque e individualizada, sob um esforço muitas vezes, repetitivo e espelhado, o que 

constituía retrabalhos e, consequentemente, mais dispêndio para o erário. 

Cavalcanti (1990, p. 24) ressalta que 

[...] um novo paradigma precisa assumir seu lugar. A integração dos problemas não 

mais se pode contrapor uma organização pública desintegrada pela especialização 

burocrática e incapacidade de decisão e ação articulada. Assim, o conceito de Gestão 

Pública Integrada, ao dar conta das interações entre formulação e implementação de 

políticas públicas e das relações intersetoriais, interinstitucionais e 

interorganizacionais que prevalecem nesses processos, sugere novos caminhos para a 

construção de teorias, para a definição de estratégias de reforma administrativa e para 

o próprio ensino da Administração Pública. 
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Quanto à gestão em rede, trata-se de uma aplicação em que os processos de gerência 

das instituições trocam informações e promovem atividades em comum com o objetivo de 

aprimorar suas prestações de serviço e obter resultados mais eficientes e integrados. Contempla 

a existência obrigatória das seguintes características: estrutura não hierárquica, interesses 

comuns, intercâmbio de recursos (financeiros, informações, material e/ou pessoal) e resultados 

maximizados (MENA BARRETO, 2017). 

Uma diferença entre gestão integrada e gestão em rede está no viés hierárquico 

presente na integração, em face da necessidade de uma agenda compulsória de trabalho e de 

resultados, e não apenas de trocas de informações e experiências em sistemas para a execução 

de atividades em comum. 

Em retorno à abordagem de gestão integrada, constata-se que as ações do setor 

público voltadas para o desenvolvimento não podem deixar de ser integradas naquilo que se 

pode chamar de enfoque multissetorial, mas que derivam de uma plataforma integrada de 

alcance capilarizado. A gestão integrada parte do pressuposto de que há uma concentração da 

gestão naquilo que os órgãos da Administração Pública apresentam em comum, para uma 

descentralização e socialização dos serviços destinados ao contribuinte. 

 

3.3 Modelo gerencial do Estado de Minas Gerais 

 

Onde falta dinheiro, certamente instala-se a crise. Esta premissa é cabível desde a 

simplicidade do dia a dia de uma casa até o governo do país mais próspero do planeta. Então, o 

momento econômico de cada segmento da sociedade será responsável pelas políticas 

financeiras e administrativas a serem adotadas ou adaptadas ao contexto. 

No Brasil, tendo como desdobramento seus estados, a situação apresenta-se em um 

viés de reação aos problemas advindos dos fatores econômicos. Minas Gerais, por exemplo, 

optou na década de 2000 por uma profunda reformulação administrativa, intitulada “Choque de 

Gestão”. Explica Dias (2013, p. 15): “O principal gargalo enfrentado pelo estado era o déficit 

fiscal, que foi combatido através de diretrizes gerenciais, como o foco em resultados, redução 

das despesas, alinhamento estratégico e pactualização de resultados”. 

Segundo Anastasia (2006, p. 15), Minas Gerais demonstrava 

[...] um gravíssimo quadro fiscal, com notório déficit orçamentário existente desde 

1996, pelo que faltavam recursos para todas as despesas, inclusive para o regular e 

tempestivo pagamento da folha de pessoal”. 

[...] enfrentávamos uma crise fiscal, como também a forma de funcionamento do 

Estado estava obsoleta e bolorenta, sem condições de responder às necessidades da 

população, em todos os setores relevantes. Destarte, percebeu-se que de nada valeria 
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recuperar a capacidade de investimento do Poder Público se não se modificasse o seu 

modus operandi, sob pena de continuarmos com indicadores deficientes nas políticas 

públicas estaduais. 

[...] logo surgiu a ideia de um choque, ou seja, um conjunto de medidas de rápido 

impacto para modificar, de vez, o padrão de comportamento da Administração 

estadual, imprimindo-lhe um ritmo consentâneo com a contemporaneidade própria de 

uma gestão eficiente, efetiva e eficaz [...]. 

[...] Surgia, assim, o Projeto Choque de Gestão, linha condutora principal do programa 

governamental para Minas Gerais. 
 

A proposta repercutiu bem no âmbito federal, em face do controle do superávit 

primário e do cumprimento dos compromissos com a União, o que contribuiu para viabilizar a 

contratação de operações de créditos (empréstimos) junto a organismos internacionais, como o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD). Acrescentam-se a elevação dos valores das commodities2 e o 

momento próspero que o país vivenciou a partir de então. 

Essa primeira fase, intitulada Choque de Gestão, levada a efeito entre 2003 a 2006, 

foi pautada pela reorganização administrativa do Estado, mediante ações específicas de adoção 

de projetos estruturadores, modernização do sistema de compras governamentais, com a criação 

de sistemas informatizados para licitação, gestão e controle, reestruturação das carreiras dos 

servidores, avaliação de produtividade, com incentivo financeiro às categorias que se 

destacassem positivamente em suas metas, e implementação de parcerias público-privadas 

(ANASTASIA. 2006). 

A segunda geração denominada Estado para Resultados, foi desenvolvida no 

período de 2007 a 2010. Sua principal ação foi o monitoramento, controle e avaliação dos 

projetos estruturadores e outros oriundos da primeira geração. Os relevantes resultados 

administrativos, aliados à manutenção de um equilíbrio fiscal e a uma modernização 

tecnológica de gestão, possibilitaram a captação de novas operações de crédito perante 

organizações financeiras internacionais. Como a prosperidade do País ainda era uma realidade, 

mesmo com a crise econômica dos Estados Unidos da América, a partir de 2008, Minas Gerais 

manteve-se em um patamar de tranquilidade socioeconômica, com uma projeção de excelência 

política e administrativa no cenário nacional (RODRIGUES, 2007). 
 

Assim, grande parte dos resultados obtidos pelo governo mineiro nessa segunda 

geração pode ser atribuído aos financiamentos externos, fontes de recursos vinculadas 

a projetos nas áreas estratégicas do governo abrangendo inclusive suporte técnico, e 

ao comprometimento dos gestores responsáveis pela implementação das ações 

governamentais (DIAS, 2013, p. 17). 

                                                           
2 Commodities são artigos de comércio internacional, bens que não sofrem processos de alteração (ou que são 

pouco diferenciados da sua essência), como frutas, legumes, cereais e alguns metais. Seus preços são negociados 

em bolsas de valores internacionais e dependem de circunstâncias do mercado, como oferta e demanda (conceito 

elaborado pelo autor). 
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A terceira geração do Choque de Gestão, que teve como escopo um viés 

participativo, foi denominada Gestão para a Cidadania, com desenvolvimento no período de 

2010 a 2014. A criação dos fóruns regionais e redes de governo pretendia tornar a gestão do 

estado mais próxima do cidadão. 

A ideia central, segundo o governo é a de que enquanto o Choque de Gestão e o Estado 

para Resultados levaram o governo para perto do cidadão, a Gestão para Cidadania 

está trazendo o cidadão para dentro do governo através da transparência e do 

engajamento da sociedade civil na gestão pública mineira (DIAS, 2013, p. 17). 
 

Atualmente, verifica-se que as iniciativas da terceira geração não foram eficientes, 

a partir do escopo inicial de deliberação estado-cidadão e redes de governo. O que ocorreu foi 

uma disparidade entre a ideia inicial e um resultado incipiente, visto que prevaleceu o viés 

gerencial de gestão que constituiu o alicerce das duas primeiras gerações. 

Em uma análise da reforma administrativa do estado de Minas Gerais 

consubstanciada entre 2003 e 2014, constata-se que o Estado teve ganhos exponenciais na seara 

da modernização administrativa, notadamente em termos de governo eletrônico, 

aperfeiçoamento da máquina pública e reformas da infraestrutura, com construção de estradas, 

reforma de outras, construção da Cidade Administrativa (atual sede do governo de Minas) e 

programas de fomento ao desenvolvimento dos setores industrial e de serviços. 

Todo esse sucesso deveu-se ao momento de prosperidade que permeava o país no 

cenário mundial, mormente em função do elevado valor das commodities e crescimento da 

China, que se tornou nesse ínterim o maior parceiro econômico do Brasil, o que possibilitou a 

Minas Gerais projetar-se na exportação de minério de ferro ao país asiático. Tudo isso, somado 

à gama de operações de crédito realizadas pelo governo em pauta, viabilizou a eficiência da 

Administração Pública e ensejou desdobramentos e subsídios políticos aos atores protagonistas 

da reforma. 

Na atualidade, com a crise política e financeira vivida pelo País, o cenário de 

prosperidade de Minas Gerais viu-se deteriorado, em razão do início do pagamento dos 

empréstimos contraídos com entidades nacionais e internacionais, da diminuição do valor do 

minério de ferro e outras commodities no cenário global e do desastre ecológico ocorrido em 

Mariana, que inviabilizou temporariamente uma das maiores exportadoras de minério de ferro 

do país e recolhedora de impostos do Estado. A partir de então, Minas Gerais passou a ter 

dificuldades em honrar compromissos em face de seus credores, ensejando a decretação de 

calamidade financeira e parcelamento de salário dos servidores do Poder Executivo em três 

parcelas ao longo do mês. 

 



39 

 

3.4 Gestão por resultados 

 

O modelo gerencial de administração trouxe a gestão por resultados como uma de 

suas premissas e trocou a perspectiva burocrática de primazia específica pela eficiência pelo 

enfoque na gestão por resultados com ênfase na qualidade da prestação dos serviços públicos. 

Esclarecem Martins e Marini (2010, p. 33-34), 

Uma boa gestão é aquela que alcança resultados. E, no setor público, isso significa 

atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários – cidadãos ou 

empresas –, criando valor público. 

Resultados não acontecem por acaso. Governos em geral, organizações públicas, 

políticas, programas e projetos não são auto orientados para resultados. Também não 

basta apenas defini-los bem, pois resultados não são auto executáveis. 

[...] 

Gestão para resultados não é apenas formular resultados que satisfaçam às 

expectativas dos legítimos beneficiários da ação governamental de forma realista, 

desafiadora e sustentável. Significa, também, alinhar os arranjos de implementação 

(que cada vez mais envolve intrincados conjuntos de políticas, programas, projetos e 

distintas organizações) para alcançá-los, além de envolver a construção de 

mecanismos de monitoramento e avaliação que promovam aprendizado, transparência 

e responsabilização. 
 

Trata-se de um conceito amplo quanto a definição, interpretação e 

operacionalização. A heterogeneidade da expressão e do conceito é observada nas áreas do 

conhecimento, inclusive nas instituições públicas. No entanto, no setor privado a diversidade 

não se apresenta categoricamente, em decorrência de pontos específicos de convergência, 

como, rentabilidade, produtividade, benefícios e quotas de mercado (SERRA, 2008). 

Ainda quanto ao setor privado, ao contrário de uma gestão tradicional focada em 

métodos, a gestão por resultados enfatiza os objetivos a serem alcançados e os valores da 

organização. O objetivo desse tipo de gerenciamento é, realmente, priorizar os resultados em 

todas as ações, para otimizar o desempenho da empresa, independentemente de seu porte ou de 

sua área de atuação. 

Uma expressiva vantagem da adoção da gestão orientada para resultados está na 

motivação provocada nos colaboradores, pois estão envolvidos em todo o processo e sabem que 

sua participação realmente faz a diferença para o alcance das metas. Assim, sentem-se mais 

motivados. Portanto, constata-se uma melhora da comunicação, com a boa interação entre os 

membros da equipe, o que contribui para o sucesso do empreendimento. O comprometimento 

do time e sua produtividade também aumentam, uma vez que cada componente passa a ter 

clareza do seu papel para chegar aos resultados. Assim, a sensação de pertencimento é maior e 

o engajamento e a produção são aperfeiçoados (SERRA, 2008). 

Quanto ao estado de Minas Gerais, a Lei Delegada 112, de 25 de janeiro de 2007, 

estabelece que o Poder Executivo deve adotar a gestão por resultados como forma de atingir os 
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objetivos do governo. Conforme seu art. 6°, a gestão para resultados pautar-se-á pelas seguintes 

diretrizes: 

I – alocação de recursos financeiros, observados os critérios de prioridade definidos 

na estratégia de longo prazo definida no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

– PMDI; 

II – gestão de recursos humanos orientada pela lógica de formação, capacitação, 

qualificação e avaliação permanentes; 

III – gestão de recursos técnicos orientada para integração das ações e potencialização 

de resultados, racionalização de tempo de resolução e ampliação da abrangência e 

qualidade de atendimento da rede de serviços públicos do Estado; 

IV – articulação das técnicas organizacionais pela lógica da flexibilização; e 

V – gestão de resultados com base em indicadores qualitativos e quantitativos, 

com ênfase nos impactos sociais das ações (destaque nosso). 
 

A mesma norma jurídica estabelece que o Poder Executivo deve adotar a gestão por 

resultados como forma de atingir os objetivos do governo, quais sejam: promover o equilíbrio 

no estabelecimento de políticas que visem à melhoria dos indicadores sociais; reduzir as 

desigualdades regionais e incrementar o desenvolvimento socioeconômico do Estado; e 

aumentar a eficiência nos gastos públicos e na manutenção do equilíbrio e da responsabilidade 

fiscal (SILVA, 2013). 

 

3.5 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) teve sua concepção inicial 

no governo Itamar Franco, em 2000, para uma vigência até 2003. Em sua gênese, em muito se 

assemelhava ao atual Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). No entanto, a partir 

do governo Aécio Neves, em 2003, tomou um viés estratégico cujo conteúdo passou a abarcar 

elementos de gestão de governo e diretrizes para atuação do setor público em Minas Gerais. 

Por tratar-se de uma ferramenta ou elemento de gestão pública eficiente, o PMDI 

tornou-se a essência pormenorizada e materializada de um plano de gestão pública 

governamental. Foi sucessivamente atualizado pelos governos subsequentes. O principal 

objetivo do PMDI é proporcionar as condições estruturantes fundamentais para um ciclo 

prolongado de crescimento econômico e social sustentável capaz de propiciar a redução 

estrutural das desigualdades regionais do estado. 

O PMDI para o período 2016-2027 está contido na Lei Estadual 21 967, de 12 de 

janeiro de 2016. Constitui um plano de longo prazo, que consolida um conjunto de grandes 

escolhas para a construção do futuro do estado. Está estruturado em três (3) volumes. No 

primeiro, são estabelecidas as bases de sua referência, a situação em que se encontra Minas 

Gerais, a evolução recente do estado nos campos das políticas industrial, tecnológica e regional 
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e a nova estrutura proposta no PMDI, que organiza a estratégia de desenvolvimento do estado 

em cinco (5) eixos finalísticos – desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico; 

infraestrutura e logística; saúde e proteção social; segurança pública; educação e cultura; e 

governo – e um (1) de suporte à Administração Pública. O segundo volume apresenta os 

diagnósticos dos setores de governo e demonstra sua evolução, com ênfase nos fatores críticos, 

nas tendências e nas diretrizes. O terceiro volume apresenta os perfis dos dezessete territórios 

do estado por eixo de desenvolvimento, assim como as demandas sociais priorizadas por 

participantes dos fóruns regionais de governo.  

A Lei Estadual 21 967, de 12 de janeiro de 2016, por meio do Volume I do PMDI, 

estabelece que: 
 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é um instrumento de 

planejamento peculiar ao Estado de Minas Gerais para promoção, sobretudo, do 

desenvolvimento socioeconômico integrado e tecnológico do Estado e o incremento 

das atividades produtivas, assim como para a superação das desigualdades sociais e 

regionais em Minas Gerais. Articulado com outros instrumentos criados para 

organizar programaticamente a atuação do Estado, entre os quais a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), a Lei de Orçamento Anual (LOA) e, principalmente, o Plano 

Plurianual de Ação Governamental (PPAG), o PMDI tem como propósito 

fundamental fixar as estratégias para a promoção do desenvolvimento econômico e 

social de longo prazo de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2016, p. 7). 
 

A lógica da estruturação do plano e sua abrangência temporal visam garantir a 

continuidade administrativa do Estado, independentemente das diferenças políticas que possam 

ser geradas pela alternância de poder, o que tende a assegurar a continuidade das ações 

governamentais. 

Em conformidade com o cerne desta pesquisa quanto à integração dos órgãos e à 

abordagem intersetorial das demandas existentes, o PMDI tem como uma de suas ações o 

aperfeiçoamento de seus órgãos e entidades, por meio do uso da autoridade governamental, no 

sentido da união de atores estatais para mobilizar os recursos existentes. Assim, o estado deve 

usar sua autoridade para unir atores estatais e não estatais e mobilizar os recursos existentes. A 

boa governança requer forte estrutura regulatória, capacidade institucional, abordagem 

intersetorial das políticas e ênfase nos resultados sociais (MINAS GERAIS, 2016). 

 

3.6 Eficiência, eficácia e efetividade 

 

A Emenda Constitucional 19, promulgada em 4 de junho de 1998, inseriu o 

princípio da eficiência entre os princípios constitucionais da Administração Pública, que já 

estavam estabelecidos no art. 37, caput da CRFB de 1988. Outro instituto jurídico que menciona 
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o princípio da eficiência é a Lei Federal 9 784, de 27 de janeiro de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

O princípio em pauta advém da reforma do Estado quando da sedimentação da 

administração gerencial que tem como referência o modelo de administração utilizado no setor 

privado, mas que se apresenta orientado para a obtenção de resultados, a minimização de custos 

e a redução dos controles das atividades-meio (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Segundo Di Pietro (2016, p. 114), o princípio da eficiência apresenta dois aspectos: 

[...] pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual 

se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores 

resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração 

Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na 

prestação do serviço público. 
 

A inclusão desse princípio teve e mantém como escopo o estabelecimento de 

obrigações aos prestadores do serviço público, em decorrência do descontentamento da 

sociedade com sua antiga inércia em face da luta contra a deficiente e, muitas vezes, 

discricionária execução e prestação de serviços, que consideráveis prejuízos já causou aos 

usuários. 

Noutro giro, Carvalho Filho (2011, p. 26) elenca que a inclusão do princípio 

suscitou críticas dos estudiosos no sentido da imprecisão do termo: 
 

[...] Ou seja: quando se pode dizer que a atividade administrativa é eficiente ou não? 

Por outro lado, afirma-se ainda, que de nada adianta a referência expressa na 

Constituição se não houver por parte da administração a efetiva intenção de melhorar 

a gestão da coisa pública e dos interesses da sociedade. Com efeito, nenhum órgão 

público se tornará eficiente por ter sido a eficiência qualificada como princípio da 

Constituição. O que precisa mudar, isto sim, é a mentalidade dos governantes; o que 

precisa haver é a busca dos reais interesses da coletividade e o afastamento dos 

interesses pessoais dos administradores públicos. Somente assim se poderá falar em 

eficiência. 
 

Verifica-se que, no momento do desenvolvimento do plano legislativo quanto ao 

princípio da eficiência, a ideia do legislador, além da adequação da Administração Pública ao 

gerencialismo, era assegurar produtividade e a economicidade. Outrossim, cita-se a devida 

gestão da coisa pública, por meio da redução de desperdícios de dinheiro público (CARVALHO 

FILHO, 2011). 

Nesse mesmo raciocínio do aperfeiçoamento da Administração Pública, Abrucio 

(1997, p. 21) vai além da eficiência e passa a tratar do conceito de efetividade da seguinte forma: 
 

O enfoque apenas da eficiência governamental possui outro problema: a avaliação da 

efetividade dos serviços públicos não recebe a devida importância. A efetividade é 

entendida aqui como o grau em que se atingiu o resultado esperado. [...] a efetividade 

não é um conceito econômico – como a eficiência pura – mas de avaliação qualitativa 

dos serviços públicos. 
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Conceitualmente existem diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade. 

Constata-se, no entanto, que as distinções entre esses vocábulos, mesmo com citações 

concernentes à Administração Pública, apresentam-se mais evidentes na seara da administração 

privada. O princípio da eficiência presente na Administração Pública tende a comportar-se 

como gênero e abarcar em si os três. Pode-se dizer, ainda, que o princípio da eficiência vai além 

quando seu mote está direcionado à economicidade. De forma destoante, na administração 

privada o conceito de eficiência é mais constrito ou limitado e o de eficácia apresenta-se mais 

abrangente. 

No entendimento de Carvalho Filho (2011, p. 28), eficiência não se confunde com 

eficácia nem com efetividade, 

A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o 

desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à conduta dos 

agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com os meios e instrumentos empregados 

pelos agentes no exercício de seus misteres na administração; o sentido aqui é 

tipicamente instrumental. Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados 

obtidos com as ações administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos 

objetivos. O desejável é que tais qualificações caminhem simultaneamente, mas é 

possível admitir que haja condutas administrativas produzidas com eficiência, embora 

não tenham eficácia ou efetividade. De outro prisma, pode a conduta não ser muito 

eficiente, mas, em face da eficácia dos meios, acabar por ser dotada de efetividade. 

Até mesmo é possível admitir que condutas eficientes e eficazes acabem por não 

alcançar os resultados desejados; em consequência, serão despidas de efetividade. 
 

O Manual de Auditoria do Tribunal de Contas da União tem por objetivo definir 

padrões que orientem a realização e o controle de qualidade das auditorias operacionais a cargo 

das unidades técnicas do tribunal. Para tanto, elenca uma série de conceitos, por exemplo, 

eficiência, eficácia e efetividade: 

A eficiência é definida como a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por 

uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um 

determinado período de tempo, mantidos os padrões de qualidade. Essa dimensão 

refere-se ao esforço do processo de transformação de insumos em produtos. 

[...] 

O conceito de eficácia diz respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos 

imediatos, traduzidos em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade 

de prover bens ou serviços de acordo com o estabelecido no planejamento das ações. 

[...] 

A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo 

prazo. Refere-se à relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em 

termos de efeitos sobre a população alvo (impactos observados), e os objetivos 

pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos da 

intervenção (BRASIL, 2010, p. 11-13). 
 

Além dessas três (3) dimensões de desempenho, o Manual de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União relaciona mais duas (2): economicidade, que trata da minimização dos custos 

dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de 

qualidade e que é atinente à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos 

financeiros colocados à sua disposição; e a equidade, que pode ser derivada da dimensão de 
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efetividade da política pública e baseia-se no princípio que reconhece a diferença entre os 

indivíduos e a necessidade de tratamento diferenciado, ou seja, o tratamento desigual aos 

desiguais, para que essa distinção de trato torne a diferença minimizada (BRASIL, 2010). 

A Figura 1, que ilustra o diagrama insumo-produto em uma perspectiva de 

produção, pontua os limiares específicos dos vocábulos eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade, além de permitir um entendimento das nuances conceituais dos termos 

elencados, por intermédio de uma concepção ágil e direta. 

 

Figura 1 – Diagrama de insumo-produto 
 

 

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional/Tribunal de Contas da União. 

3. ed. Brasília: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo - TCU, 2010. 

 

A globalização, principalmente com o considerável aumento do fluxo de 

informações, conferiu dinamicidade à vida moderna, e isso se apresenta também às questões 

conceituais. Portanto, na atual conjuntura a eficiência tem que ser analisada sob perspectivas, 

porque ela não é um fim simplesmente conceitual. As dimensões de análise têm que ser levadas 

em consideração, tendo em vista que aquilo que é eficiente sob determinado ângulo pode ser 

aperfeiçoado sob outro aspecto. Isso evidencia o efeito da relatividade da eficiência. Não se 

trata de um ajuste para justificar determinadas situações, mas para dar performance ao conceito, 

que há muito apresenta-se estático e imutável sob a concepção de certos autores. 

 

3.7 Gestão por processos 

 

As disputas de mercado, a diminuição das margens de lucro e a acirrada 

concorrência têm contribuído sobremaneira para a evolução da administração privada. Quanto 

à Administração Pública, a escassez de recursos e a necessidade de maior oferta de serviços à 
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sociedade impactam diretamente os setores gerenciais e obrigam seu aperfeiçoamento. Nesses 

misteres, conceitos e técnicas gerenciais surgem, cursos de formação, capacitação, 

aperfeiçoamento e especialização são criados, além de modismos que flutuam sobre a 

necessidade cada vez maior de sobrevivência das organizações e dos profissionais da área. 

Nesse contexto e em decorrência do modelo gerencial anteriormente abordado, 

surgiu a gestão por processos, que se trata de uma técnica para reavaliar, aprimorar e padronizar 

os processos de trabalho, a partir de uma estratégia sistematizada, elaborada e com a 

participação efetiva de uma equipe de idealização. Internacionalmente, é tratada na língua 

inglesa como BPM (Business Process Management3). 

O processo, por sua vez, trata-se de “qualquer atividade desempenhada no interior 

da organização. No modelo de processos, é retratada como uma rede constituída por outras 

atividades em fluxo e por seus respectivos controles de sequenciamento (eventos e junções)” 

(VALLE; BARBARÁ, 2011, p. 9). 

Já na concepção de Davenport (1994, p. 6) processo é 

[...] simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e medidas, destinadas a 

resultar num produto especificado para um determinado cliente ou mercado. [...] É, 

portanto, uma ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, 

com um começo, um fim e inputs e outputs claramente identificados: uma estrutura 

para a ação. 

[...] 

Os processos são a estrutura pela qual uma organização faz o necessário para produzir 

valor para os seus clientes. 

[...] 

Os processos precisam de donos claramente definidos, que sejam responsáveis pelo 

projeto e execução e que façam com que as necessidades dos clientes sejam satisfeitas. 
 

Ainda quanto ao significado de processos, trata-se da forma pela qual uma 

organização interage com o ambiente. Isso permite dizer que a gestão das organizações passa 

pela modificação por meio das quais as organizações interagem. Então, a inovação em gestão 

passa necessariamente pela implementação, alteração, reestruturação ou destruição de 

processos das organizações (SANTOS, 2003). 

Por constituir-se em uma expressão conceitual relativamente nova, a gestão por 

processos apresenta entendimentos diversos conforme a matéria, a perspectiva e os autores que 

discorrem sobre o assunto. 

Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 103) esclarecem: 
 

Trata-se de uma mudança filosófica da maneira de gerenciamento da organização 

(pelos seus líderes). BPM é uma disciplina que visa inverter a lógica da gestão para 

um ponto de vista focado na cadeia de agregação de valor interfuncional, em que os 

interesses do processo se sobrepujam aos interesses departamentais. 

                                                           
3 Em livre tradução do autor para a língua portuguesa, significa gestão por processos. 
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Assim, o foco departamental é alterado para o processo, que se apresenta 

interfuncional e permeia funcionários de departamentos sob a responsabilidade de um gestor 

do processo, que possui autonomia para modelar, analisar e transformar a cadeia produtiva 

interna, cujo objetivo é prestar o atendimento direto das necessidades do cliente, além de evitar 

os embaraços departamentais para uma liquidez do fluxo (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 

2011). 

Em uma matéria nova, em que os conteúdos estão em evolução e sedimentação no 

meio acadêmico, além de constante experimentação e execução prática nas organizações, 

questões de diferenciação de conceitos demonstram-se latentes e necessitam ser relacionadas. 

Existem entendimentos destoantes sobre mapeamento de processos e gestão por processos. 

Mapeamento de processos é a primeira etapa a ser conduzida para a implementação de uma 

gestão por processos. Sua função é promover estudo e entendimento das lógicas inseridas na 

cadeia de informações e insumos, o que viabiliza, posteriormente, a implementação de ações 

de otimização e manutenção dos processos. Já gestão por processos compreende uma 

abordagem sistematizada para identificar, desenhar, executar, medir, monitorar, controlar e 

melhorar processos de negócio, automatizados ou não, para o alcance de resultados consistentes 

e alinhados com os objetivos estratégicos da organização (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 

2011). 

Gestão de processos e gestão por processos são termos diferentes, mesmo com 

pontos recorrentes em suas abordagens. A gestão de processos possui uma abrangência mais 

limitada, porquanto apresenta um estilo de organização e gerenciamento da operação de 

empresas que engloba processos funcionais controlados por gestores departamentais. Enquanto 

a gestão por processos compreende um tratamento sistematizado para identificar, desenhar, 

executar, medir, monitorar e controlar, no intuito de alcançar resultados consistentes e alinhados 

com objetivos estratégicos. 

Outra dessemelhança conceitual que ocorre no meio acadêmico é quanto à gestão 

por processos e à gestão funcional. A estrutura hierárquica funcional desta representa 

tipicamente uma visão fragmentária e estanque das responsabilidades e das relações de 

subordinação; ao passo que a estrutura por processo detém uma visão dinâmica da forma pela 

qual a organização produz valor. Uma estrutura organizacional baseada no processo é 

construída em torno do modo de fazer o trabalho, e não em torno de habilitações específicas. A 

visão de processo das atividades funcionais representa uma modificação revolucionária, o que 

equivale a uma mudança total da organização, de uma perspectiva vertical para horizontal. Uma 
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orientação por processos nos negócios envolve elementos de estrutura, enfoque, medição, 

propriedade e clientela, que não orientam uma estrutura baseada na função (DE SORDI, 2014). 

O quadro 1 apresenta diferenças entre gestão funcional e gestão por processos 

conforme características analisadas. 

 

Quadro 1 – Principais diferenças entre a gestão funcional e a gestão por processos 

 
CARACTERÍSTICAS 

ANALISADAS 

GESTÃO 

FUNCIONAL 

GESTÃO 

POR PROCESSOS 

Alocação de pessoas 
Agrupadas junto aos pares em 

áreas funcionais 

Times de processos envolvendo 

diferentes perfis e habilidades 

Autonomia operacional 

Tarefas executadas sob rígida 

supervisão hierárquica 

Fortalece a individualidade 

dando autoridade para a tomada 

de decisão 

Avaliação de desempenho 
Centrada no desempenho 

funcional do indivíduo 

Centrada nos resultados do 

processo do negócio 

Cadeia de comando 
Forte supervisão de níveis 

hierárquicos superpostos 

Fundamentada na negociação e 

colaboração 

Capacitação dos indivíduos 

Voltada ao ajuste da função que 

desempenham / especialização 

Dirigida às múltiplas 

competências da 

multifuncionalidade requerida 

Escala de valores da 

organização 

Metas exclusivas de áreas geram 

desconfiança e competição entre 

as áreas 

Comunicação e transparência 

no trabalho gerando clima de 

colaboração mútua 

Estrutura organizacional 
Estrutura hierárquica, 

departamentalização/ vertical. 

Fundamentada em equipes de 

processos / horizontal. 

Medidas de desempenho 

Foco no desempenho de trabalhos 

fragmentados das áreas 

funcionais. 

Visão integrada do processo de 

forma a manter uma linha de 

agregação constante de valor. 

Natureza do trabalho 

Repetitivo e com escopo bastante 

restrito / mecanicista 

Bastante diversificado, voltado 

ao conhecimento / evolutivo-

adaptativo. 

Organização do trabalho 

Em procedimentos de áreas 

funcionais / mais linear. 

Por meio de processos 

multifuncionais / mais 

sistêmico. 

Relacionamento externo 

Pouco direcionado, maior 

concentração no âmbito interno. 

Forte incentivo por meio de 

processos colaborativos de 

parcerias. 

Utilização da tecnologia 
Sistemas de informação com foco 

em áreas funcionais. 

Integração e “orquestração” dos 

sistemas de informação. 
 

Fonte: DE SORDI, José Osvaldo. Gestão por processos. Uma abordagem da moderna administração. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. p. 41. 

 

A gestão por processos foi incorporada à Administração Pública de Minas Gerais 

por meio da reforma administrativa levada a efeito em 2003. A partir de então, procura permear 

a gerência dos órgãos estaduais e os processos adotados sob essa nova concepção de forma 

categórica para a consecução de resultados efetivos na gestão pública. 
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3.8 Modelo de avaliação em gestão 

 

Organizações são organismos em evolução que utilizam técnicas e ferramentas 

gerenciais para seu aperfeiçoamento. No entanto, a necessidade de avaliações periódicas do 

desempenho surge para uma efetiva verificação do estágio de consecução dos objetivos nos 

quais se encontram. Avaliações cíclicas ainda permitem a sobrevivência da instituição em um 

cenário mundial de acirrada concorrência. Além disso, empresas têm apresentado dificuldades 

na definição de estratégias adequadas para a obtenção de melhorias gerenciais relevantes e 

sustentáveis. 

Em consonância com esse ponto de vista, Santos (2003, p. 2-3) preleciona: 

Antes de analisar a forma pela qual as organizações interagem é importante discutir 

por que a gestão se modifica e como este processo normalmente ocorre. A gestão de 

uma organização é o resultado das solicitações do ambiente sobre a mesma e evolui 

de forma a possibilitar que as necessidades solicitadas sejam atendidas, desta forma a 

gestão de uma organização é algo evolutivo e modifica-se em função das demandas 

no tempo impostas pelo ambiente à organização. Partindo deste conceito de que gestão 

é algo evolutivo, rupturas drásticas nos modelos atuais não devem ser a base para os 

modelos de gestão das organizações de destaque na próxima década, uma vez que as 

demandas sobre as organizações evoluirão a partir do momento atual. A análise das 

técnicas e modelos atuais de gestão provavelmente indicarão os próximos passos nesta 

área e consequentemente uma resposta a nossa pergunta sobre qual será o modelo de 

gestão que permitirá as organizações se destacarem na próxima década. Para tanto, 

práticas de mensuração de qualidade e gestão foram desenvolvidas para verificação 

do cotidiano administrativo organizacional, diagnóstico da efetividade e oferecimento 

de subsídios à tomada de decisões necessárias à adequação conjuntural.  
 

Nesta pesquisa será utilizado o modelo de maturidade de gestão, em inglês 

Capability Maturity Model (CMM) que, em um primeiro momento, foi desenvolvido para a 

área de software, mas que possui características ajustáveis a outros segmentos da administração. 

Ele foi produzido pelo Software Engineering Institute (SEI) na Universidade de Carnegie 

Mellon (CMU), localizada em Pittsburgh, Estados Unidos da América, e lançado em 1991 

(SANTOS, 2003). 

Numa perspectiva de avaliação da implementação, utilização e aperfeiçoamento de 

processos, o modelo de aferição de gestão por maturidade apresenta-se adequado, em 

decorrência de sua abordagem disciplinada, para a identificação dos pontos críticos, 

amadurecimento de práticas gerenciais e alinhamento com o plano estratégico. 

O conceito de maturidade envolve o alcance em que a gestão se encontra em termos 

de definição, mensuração, controle, efetividade e operacionalidade. 

O quadro 2 apresenta um paralelo entre as organizações maduras e as imaturas, por 

meio de uma comparação de suas matrizes gerenciais. 
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Quadro 2 – Comparativo entre organizações maduras e imaturas 

 

ORGANIZAÇÕES MADURAS ORGANIZAÇÕES IMATURAS 

Trabalho sistemático. Esforços pessoais dispersos e espontâneos. 

Objetivos de qualidade, prazos e custos são 

atingidos de forma consistente e eficiente. 

Objetivos são perdidos por largas margens de 

erros. Qualidade desejada, mas com parâmetros 

ineficientes de execução. 

Processos sistematizados e documentados. 
Não há processos. Os métodos dependem das 

circunstâncias e pessoas que executam as tarefas. 

Dados sistematicamente coletados e usados para 

analisar, controlar, prever e planejar o 

desempenho. 

Resultados imprevisíveis e inconsistentes. 

Fonte: SIQUEIRA, Jairo. O Modelo de Maturidade de Processos: como maximizar o retorno dos investimentos 

em melhoria da qualidade e produtividade. IBQN, Brasil, fev. 2005. Disponível em:  

˂http://www.ibqn.com.br/htm_artigos_links/Jairo_Siqueira_Artigo_Modelo%20de%20Maturidade.pdf˃. 

Acesso em 26 jul. de 2017. p. 2-3. 

 

O modelo de maturidade de processos apresenta-se originalmente estruturado em 

cinco níveis. Cada um deles é formado por atributos ou requisitos que caracterizam o estágio 

de gestão por processos na medida em que os níveis inferiores subsidiam progressivamente as 

bases dos estágios imediatamente superiores. A dinâmica de uma gestão qualificada e alinhada 

com as atuais ferramentas gerenciais promove uma evolução dos níveis conforme o 

aprimoramento do nível inferior. 

A figura 2 apresenta os níveis do modelo de maturidade de processos e sua 

respectiva graduação que possui como primeiro estágio o inicial (informal), passando pelo 

organizado (repetido), estruturado e gerenciado e, finaliza com o otimizado. 

 

Figura 2 – Modelo de maturidade de processos – cinco níveis de estruturação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAULK, C. Mark et al. Capability maturity model for software: version 1.1, Software Engineering 

Institute, CMU/SEI-93-TR-024, 1993. Disponível em: ˂https://www.sei.cmu.edu/reports/93tr024.pdf˃. 

Acesso em 27 jul. de 2017. p. 9. 

1 – INFORMAL - INICIAL 

2 – REPETIDO - ORGANIZADO 

3 – ESTRUTURADO 

4 – GERENCIADO 

5 – OTIMIZADO 
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Para o entendimento do significado dos níveis de estruturação do modelo de 

maturidade de processos, Siqueira pormenoriza cada categoria, inclusive com a citação das 

características de transição entre elas. O quadro 3 demonstra a definição dos níveis. 

 

Quadro 3 – Modelo de Maturidade de Processos – cinco níveis de estruturação 
 

NÍVEL DEFINIÇÃO 

1 – INFORMAL 

 Atividades básicas geralmente são executadas, mas falta rigor no 

planejamento e na execução. 

 O planejamento das atividades pode ser confuso, imprevisível e 

inconsistente. 

 O desempenho depende de habilidades e dedicação individuais. 

2 – ORGANIZADO 

 Produtos conforme padrões e requisitos especificados. 

 A execução dos principais processos é planejada, gerenciada e caminha 

para processos bem estruturados. 

 Os resultados dos processos são previsíveis. 

 Subprocessos e atividades podem não ser bem definidos. 

3 – ESTRUTURADO 

 Atividades básicas bem desempenhadas segundo um processo bem 

definido, conforme padrões adotados pela organização. 

 Subprocessos e atividades definidos. 

 Relações entre processos e macroprocessos são definidas. 

 Início do uso de medições para ajudar no gerenciamento de processos. 

4 – GERENCIADO 

 Organização focada no gerenciamento de e por processos. 

  Medições de desempenho detalhadas são coletadas e analisadas. 

 Conhecimento da capacidade do processo. 

 Boa margem de acerto nas previsões de desempenho. 

 Mais objetividade no gerenciamento de desempenho. 

 A qualidade do produto é quantificada. 

 A principal diferença quanto ao nível 3 é que, neste nível, o desempenho 

do processo é quantitativamente conhecido e controlado. 

5 – OTIMIZADO 

 Metas de desempenho baseadas nos objetivos do negócio são 

quantitativamente estabelecidas. 

 Medições sistemáticas para fornecer feedback sobre o desempenho do 

processo e orientar as ações de melhoria e inovação. 

 A principal diferença em relação ao nível 4 é que há uma permanente ação 

de melhoria e refinamento de métodos, orientada para os objetivos 

estratégicos da organização. 

Fonte: SIQUEIRA, Jairo. O Modelo de Maturidade de Processos: como maximizar o retorno dos investimentos 

em melhoria da qualidade e produtividade. IBQN, Brasil, fev. 2005. Disponível em:  

˂http://www.ibqn.com.br/htm_artigos_links/Jairo_Siqueira_Artigo_Modelo%20de%20Maturidade.pdf˃. 

Acesso em 26 jul. de 2017. p. 3-4. 

 

O modelo de maturidade de processos é atualmente aplicado na área de 

desenvolvimento de software, porém sua proposta apresenta-se recente e seus métodos 

oferecem respostas aos anseios das organizações, inclusive de outras áreas da administração, 
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pois os processos organizacionais, normalmente, são difusos e não seguem fluxos físicos, mas 

sim fluxos de informação, os quais são a matéria prima das empresas em seus seguimentos. 

Diante do exposto, nesta pesquisa será utilizado o modelo de maturidade de 

processos para avaliar a gestão das instituições analisadas quanto aos níveis de maturidade e 

traçar um paralelo entre elas, para verificar a viabilidade de uma gestão integrada da 

manutenção das aeronaves da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais. 

Na seção 4, procede-se à contextualização do conceito de manutenção de aeronaves, 

das normas atinentes à matéria e de sua aplicação no contexto dos serviços realizados pelos 

operadores de aeronaves da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais. 
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4 MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

 

Neste tópico, discorre-se sobre a evolução histórica da aviação, conceituam-se 

manutenção de aeronaves e seus tipos, abordam-se as normas sobre aviação e manutenção de 

aeronaves e discutem-se os requisitos de homologação de manutenção e o serviço de 

manutenção realizado pelos operadores de aeronaves da Administração Pública Direta do 

Estado de Minas Gerais. 

 

4.1 Evolução histórica das normas de aviação civil no mundo e no Brasil 

 

As primeiras experiências bem sucedidas quanto ao advento de máquinas mais 

pesadas que o ar, as quais se sustentavam no meio aéreo, remontam ao final do século XIX. 

Entretanto, o início do século XX é que marca a evolução tecnológica e industrial de utilização 

e produção do avião. Nesse contexto, destaca-se a atuação do brasileiro Alberto Santos Dumont, 

que desempenhou um papel fundamental na criação da aviação, não só por sua intensa atividade 

no campo de provas, mas por ter sido o primeiro inventor a obter sucesso no voo dirigido de 

balões, em 1901, e no voo do avião em 1906, quando decolou seu 14 Bis. 

Em 1910, na França, foi realizada a primeira conferência sobre aviação, 

denominada Convenção de Paris, representada por 18 (dezoito) países europeus, a qual resultou 

na primeira norma da aviação de caráter internacional. 

Corrêa (2013, p. 84) contextualiza o desenvolvimento da aviação da seguinte forma: 

Com o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento da aviação 

tomou proporções ainda maiores, pois se verificou no avião uma ferramenta de ataque 

de grande potencial e um instrumento de apoio para transporte de tropa e logística sem 

precedentes. Assim, com o pós-guerra, empresas civis vislumbraram no transporte 

aéreo uma possibilidade de lucro, e foram criadas companhias de aviação em muitos 

países europeus e na América do Norte, então, foram iniciadas operações de transporte 

doméstico e até internacionais. 
 

 A partir do acelerado aumento da aviação no mundo, os perigos de normatizações 

esparsas e estanques, elaboradas no âmbito de cada país, e a consequente falta de uniformidade 

de procedimentos passaram a constituir problemas à atividade. O número de acidentes aéreos 

tornou-se mais expressivo e a preocupação com a segurança passou a figurar como prioridade 

na agenda da aviação mundial. 

Com o decorrer do tempo, sentiu-se a necessidade de disciplinar aspectos referentes 

à aviação no mundo. Então, procedeu-se à Convenção Internacional do Ar, realizada em Paris, 

em 1919, assinada por 26 (vinte e seis) países dos 32 (trinta e dois) participantes, a qual, foi 
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posteriormente ratificada por 38 (trinta e oito) Estados. A convenção consistiu em 43 (quarenta 

e três) artigos, que trataram dos aspectos técnicos, operacionais e organizacionais da aviação 

civil e previram também a criação da Comissão Internacional para a Navegação do Ar – ICAN 

(CORRÊA, 2013). 

No período entre guerras, o desenvolvimento da aviação, tanto militar quanto 

comercial, tomou dimensões ainda maiores. Em 1943, os Estados Unidos da América tomaram 

a iniciativa de reunir países para a realização da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 

procedida em 1944, em Chicago, 55 (cinquenta e cinco) países participantes, que ensejou a 

criação a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), ligada à Organização das Nações 

Unidas (ONU), cujo principal objetivo é tratar dos assuntos atinentes à aviação civil no mundo 

(BENI, 2009). 

O Brasil tornou-se signatário da convenção em 29 de maio de 1945, em 

Washington, nos Estados Unidos. Porém, apenas em 1946 é que houve a criação de uma norma 

orientada para a adoção dos preceitos constantes na convenção, por meio do Decreto-lei Federal 

7 952, de 11 de setembro de 1945, ratificado pelo Decreto Federal 21 713, de 26 de março de 

1946. 

A primeira norma constitucional brasileira a mencionar o assunto aviação foi a de 

1934, a qual conferiu à União competência privativa para legislar sobre direito aéreo, além de 

permitir a concessão da navegação aérea e dar competência aos juízes federais de processar e 

julgar, em primeira instância, questões de navegação aérea. 

Em 8 de junho de 1938, foi promulgado o primeiro Código Brasileiro do Ar, assim 

denominado pelo Decreto-lei Federal 483, mantida a classificação das aeronaves em públicas e 

privadas, além de isentar aquelas dos pagamentos de taxas aeroportuárias. O art. 19 desta norma 

excluía as aeronaves públicas da aviação civil e dava-lhes tratamento diferenciado. 

Em 20 de janeiro de 1941, por meio do Decreto-lei Federal 2 961, foi criado o 

Ministério da Aeronáutica, o qual recebeu as competências do Conselho Nacional de 

Aeronáutica, formado por membros da Aeronáutica, do Exército, da Marinha e do 

Departamento de Aeronáutica Civil. 

O Decreto-lei Federal 32, de 18 de novembro de 1966, instituiu um novo Código 

Brasileiro do Ar, cuja principal alteração foi a classificação de aeronaves em civis e militares e 

considerava militares somente as aeronaves integrantes das Forças Armadas e aeronaves civis 

as aeronaves públicas e as aeronaves privadas. 

Quanto à aviação, a CRFB de 1988 não trouxe mudanças significativas. Manteve 

regras contempladas nas constituições anteriores, como a previsão do inciso I, do art. 22, para 
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a União a competência para legislar sobre direito aeronáutico, e ao Congresso Nacional, 

conforme inciso V, do art. 48, a competência para delimitar os limites do espaço aéreo e 

marítimo (BENI, 2009). 

Em 19 de dezembro de 1986, por meio da Lei Federal 7 565, foi instituído o Código 

Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que, no geral, elenca assuntos, dá providências e institui 

sanções em relação a situações tipicamente referentes à aviação civil, ainda porque foi 

elaborado com base nos preceitos adotados pela Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI). O CBA constitui a principal lei referente à aviação civil no Brasil. 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) teve sua criação pela Lei Federal 

11 182, de 27 de setembro de 2005. Foi regulamentada pelo Decreto Federal 5 731, de 20 de 

março de 2006, como uma entidade integrante da Administração Pública federal indireta, 

submetida a regime autárquico especial, vinculada ao Ministério da Defesa, cuja atribuição 

principal é regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária. A citada agência reguladora surgiu em substituição ao Departamento de Aviação 

Civil (DAC), que pertencia ao Comando da Aeronáutica (CORRÊA, 2013). 

Para normatizar a aviação civil do Brasil, a ANAC emite normas decorrentes para 

cumprimento pelos operadores de aeronaves, os Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil 

(RBAC), que são publicados por meio de resoluções do órgão para execução direta pelos 

destinatários. Tais regulamentos tratam, dentre outros, de assuntos atinentes a conceitos, 

aeronavegabilidade, combustível, manutenção, licenças, habilitações, aeródromos, 

credenciamento de pessoas e transporte de produtos perigosos. 

 

4.2 Conceito e tipos de manutenção de aeronaves 

 

De início, verifica-se a necessidade de distinguir avião, chamado de aeronave de 

asas fixas, de helicópteros, comumente conhecido como aeronave de asas rotativas. Eles 

constituem os dois tipos de aeronaves mais utilizados pelo ser humano na atualidade. 

Avião significa uma aeronave de asa fixa, mais pesada que o ar, propelida a motor e 

que é sustentada no ar pela reação dinâmica do ar contra suas superfícies de 

sustentação, que permanecem fixas sob determinadas condições de voo. 

[...] 

Helicóptero significa uma aeronave de asa rotativa que depende principalmente de 

seus rotores, movidos a motor, para deslocamentos horizontais (BRASIL, 2011). 
 

O RBAC 01, que foi instituído pela Resolução 200, de 13 de setembro de 2011, da 

ANAC, conceitua manutenção como qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza, 



55 

 

conservação ou substituição de partes de uma aeronave e seus componentes, mas exclui a 

manutenção preventiva. 

Sob um entendimento mais amplo, Falconi (2003, p. 113) define manutenção como 

[...] o conjunto de atividades e recursos aplicados aos sistemas ou componentes das 

aeronaves, a fim de mantê-los nas mesmas condições de desempenho de fábrica e de 

projeto, visando garantir a consecução de sua função dentro de parâmetros adequados 

de segurança de voo, disponibilidade, qualidade, prazos, custos e vida útil. 
 

Conforme Kardec (2010) e Silva (2013), existem cinco (5) tipos básicos de 

manutenção e cada tipo apresenta características específicas e suas aplicações são realizadas de 

acordo com a necessidade da atividade e a complexidade dos equipamentos: 

a) preventiva – a intervenção é levada a efeito de forma a reduzir ou evitar a falha 

ou queda no desempenho, em obediência a um plano previamente elaborado, baseado em 

intervalos definidos de tempo. Seu principal objetivo é evitar a falha, isto é, prevenir. Em 

setores como o da aviação, sua utilização é imperativa para determinados sistemas e 

componentes, pois o fator de segurança se sobrepõe aos demais. Deve-se levar em consideração 

que as condições operacionais e ambientais de utilização dos equipamentos e sistemas 

influenciam significativamente na expectativa de degradação destes. 

b) corretiva – trata-se de atuação para corrigir falha ou desempenho menor do que 

o esperado. Deve ocorrer quando acontecem duas condições específicas: desempenho 

deficiente, apontado pelo acompanhamento das variáveis operacionais; e ocorrência de falha. 

Então, a ação de manutenção corretiva que deverá ser desencadeada é a correção ou restauração 

das condições de funcionamento do equipamento ou sistema. 

c) preditiva – trata-se do tipo de manutenção realizada com base na alteração de 

parâmetros de condição ou de desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. 

Seu foco é na disponibilidade, pois não ocasiona, de imediato, a paralisação de equipamentos e 

sistemas, pois as verificações são efetuadas com o equipamento em funcionamento. Também é 

chamada de sob condição ou baseada no estado do equipamento. O monitoramento da condição 

é realizado por meio de técnicas preditivas e a ação de correção, quando necessária, é efetuada 

por meio da manutenção corretiva planejada. Seu objetivo primaz é prevenir falhas nos 

equipamentos e sistemas, mediante o acompanhamento dos diversos parâmetros, o que assegura 

que a operação do equipamento seja continuada pelo maior tempo possível. Pode ser 

considerada como uma forma evoluída da manutenção preventiva. 

d) detectiva – envolve, notadamente, a atuação efetuada em sistemas de proteção, 

comando e controle. Tem por finalidade detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal 
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de operação e de manutenção. Como exemplo cita-se o botão de teste de lâmpadas de 

sinalização e alarme instalado em painéis de aeronaves. 

e) engenharia de manutenção – tem como escopo uma mudança de paradigma 

quanto aos tipos de manutenção elencados anteriormente, em face de poder solucionar 

problemas tecnológicos por meio da identificação das causas básicas de falhas em 

equipamentos para a melhoria de padrões e metodologias. A principal palavra é o 

aperfeiçoamento, mediante estudos, análises e proposições de melhorias, além de dados de 

sistemas colhidos e armazenados. 

A OACI ou ICAO estabelece parâmetros de procedimentos rigorosos que são 

seguidos pelos países signatários e fiscalizados por órgãos de administração aérea. Tudo isso 

para promoção de uma atividade aérea segura não só no que concerne aos procedimentos do 

voo propriamente dito, mas também aos necessários à preparação para o voo, onde se enquadra 

a manutenção de aeronaves. 

 

4.3 Manutenção orgânica e manutenção contratada 

 

Verifica-se aqui a necessidade de relacionar três (3) conceitos relevantes ao 

contexto da manutenção aeronáutica: 

a) célula ou estrutura – significa a fuselagem, montantes, naceles, capotas de motor, 

carenagens, superfícies aerodinâmicas (incluindo rotores, mas excluindo hélices e aerofólios 

rotativos de motores) e trens de pouso de uma aeronave. Inclui também seus acessórios e 

controles (BRASIL, 2011, p. 6); 

b) motor – máquina responsável pela propulsão da aeronave, ou seja, pelo 

funcionamento de mecanismos e sistemas que proporcionam o cerne da aeronave: o voo. 

Motor aeronáutico significa um motor que é usado ou que se pretende usar para 

propelir uma aeronave. Inclui turboalimentadores, dispositivos e controles necessários 

ao seu funcionamento, mas exclui hélices e rotores. A menos que explicitado 

diferentemente no texto, o motor aeronáutico é referido nos RBAC apenas como 

"motor". Existem dois tipos básicos de motor aeronáutico: convencional e à turbina:  

(1) motor convencional significa um motor aeronáutico no qual pistões, que se movem 

dentro de cilindros, acionam um eixo de manivelas que, diretamente ou através de 

uma caixa de redução, aciona uma hélice (aviões) ou um rotor (aeronave de asas 

rotativas); 

(2) motor à turbina significa um motor aeronáutico cujo funcionamento se dá através 

de uma turbina a gases. Os motores à turbina dividem-se, basicamente, em três 

diferentes tipos:  

(i) motor turboélice é um motor projetado para acionar uma hélice responsável pela 

propulsão do avião; a participação dos gases de escapamento nessa propulsão, quando 

existe, é meramente residual; 
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(ii) motor turboeixo é um motor projetado para acionar o rotor de uma aeronave de 

asas rotativas; os gases de escapamento não têm nenhuma participação no processo; 

e 

(iii) motor à reação ou motor turbojato é um motor projetado para aviões que utiliza a 

expansão dos gases para propulsionar o avião. Inclui os motores denominados 

turbofan (BRASIL, 2011, p. 11). 
 

c) aviônica ou aviônicos – designação referente à parte eletrônica, incluindo os 

sistemas, a bordo das aeronaves. O termo provém do inglês AVIation electrONICS, cuja 

tradução significa eletrônica da aviação. Neste grupo de equipamentos, incluem-se: os sistemas 

de navegação e comunicação, piloto automático e sistemas de controle de voo. Também fazem 

parte alguns sistemas eletrônicos a bordo não diretamente relacionados com a pilotagem, como 

os sistemas de vídeo para passageiros (KARDEC, 2010). 

A manutenção orgânica ou de nível orgânico caracteriza-se pelas intervenções 

realizadas nas aeronaves pelos próprios servidores do órgão público operador de aeronaves. Os 

profissionais envolvidos neste tipo de serviço são: inspetores de manutenção aeronáutica, 

mecânicos de aeronaves e técnicos de manutenção de aeronaves. Parte dos procedimentos é 

realizada no próprio local de funcionamento do órgão. Entretanto, conforme autorização da 

ANAC pode ser realizada em suas subsidiárias, ou mesmo em campo, de acordo com a 

necessidade. 

Quanto ao serviço de manutenção contratada, sua prestação é realizada por empresa 

do ramo comercial que detenha em sua personalidade jurídica a previsão da atividade de 

manutenção de aeronaves e preencha os requisitos da ANAC para a execução de intervenções 

de manutenção aeronáutica e a consequente homologação por parte do órgão regulador ora 

relacionado. A alínea ‘(e)’ do item 43.3 do RBAC 43 estabelece: “Uma organização de 

manutenção certificada pela ANAC pode executar manutenção preventiva e alteração [...]” 

(BRASIL, 2014a, p. 4). 

Os procedimentos de manutenção de aeronaves são complexos e necessitam de uma 

especificidade de capacitação em termos de recursos humanos, ferramental e estrutura de 

alocação com investimentos de grande monta. 

 

4.4 Homologação do serviço de manutenção de aeronaves 

 

Devido à complexidade dos serviços de manutenção aeronáutica e dos perigosos 

desdobramentos que possam resultar de sua deficiente execução, até com a possibilidade do 

comprometimento de vidas humanas, a ANAC estabelece rigorosos regulamentos para 

homologação da realização de procedimentos de manutenção de aeronaves e componentes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
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As normas que tratam do processo de homologação aeronáutica são os RBAC 145 

e 43. O primeiro, que tem como título Organizações de Manutenção de Produto Aeronáutico, 

subdividi-se em subpartes (de A a E) e trata, sequencialmente, da aplicabilidade geral, dos 

requerimentos para certificação, dos requisitos para instalações e recursos, dos requisitos de 

pessoal e, por último, das regras de operação. O segundo tem como tema Manutenção, 

manutenção preventiva, reconstrução e alteração. 

No que concerne ao processo de homologação, o RBAC 145 elenca definições 

pertinentes ao referido processo, para melhor entendimento: 

145.3 Definições 

[...] 

(a)-I Gestor Responsável – GR significa a pessoa única e identificável que, na 

estrutura da organização de manutenção, tem o poder legal ou hierárquico de autorizar 

ou recusar quaisquer gastos relacionados à condução das operações pretendidas, em 

conformidade com os requisitos regulamentares de segurança operacional. A 

indicação do Gestor Responsável deve estar em conformidade com os atos 

constitutivos da organização. Significa também a pessoa designada pela organização 

de manutenção e aceita pela ANAC que estabelece e assegura a promoção da política 

de segurança operacional e seus objetivos estratégicos, assegura que o pessoal da 

organização cumpra os RBAC e assegura que todas as operações sejam conduzidas 

sob este regulamento, assumindo a responsabilidade primária (accountability) pela 

organização de manutenção.  

(b) Artigo significa uma aeronave, célula, motor, hélice, acessório, componente ou 

suas partes. Para efeito deste regulamento, artigo tem o mesmo significado de produto 

aeronáutico.  

(c)-I Ser diretamente responsável significa ter responsabilidade técnica por qualquer 

trabalho executado pela organização de manutenção ou, quanto à manutenção 

subcontratada, (a organização de manutenção certificada) designar uma pessoa com 

vínculo contratual com ela para supervisionar o trabalho executado por uma pessoa 

não certificada; quanto às pessoas não certificadas da organização, assumir a 

condução como supervisor do serviço sendo executado. [...]. 

(d)-I Manutenção de linha significa: 

(1) uma inspeção programada que contém serviço e/ou inspeções que não requerem 

treinamento especial, equipamento especial, recursos especiais ou instalações 

especiais (inclui checks progressivos, desde que todas as tarefas desses checks possam 

ser executadas seguramente no local pretendido; e  

(2) uma tarefa que pode incluir: 

(i) pesquisa de pane; 

(ii) correção de discrepâncias; 

(iii) troca de componentes, o que pode incluir troca de motores e hélices, e teste de 

rampa;  

(iv) manutenção programada e/ou checks, incluindo inspeções visuais que irão 

detectar condições insatisfatórias/discrepâncias óbvias, desde que não seja necessária 

uma inspeção detalhada. Pode incluir itens da estrutura interna, sistemas e grupo 

motopropulsor que são visíveis por meio de painéis de acesso rápido; e  

(v) pequenos reparos ou alterações que não requeiram extensas desmontagens e 

possam ser cumpridas por práticas simples.  

(e)-I Responsável Técnico – RT significa a pessoa com registro no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA que assume 

responsabilidade técnica por serviços realizados por uma pessoa jurídica, conforme 

previsto pelo CONFEA. (BRASIL, 2014b, destaque nosso). 
 

De acordo com o RBAC 145, ninguém pode operar como uma Organização de 

Manutenção (OM) sem possuir o certificado emitido pela ANAC ou em violação a ele, a menos 
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que expressamente autorizado por ela. Exige, ainda, que o referido certificado sempre esteja 

disponível no local para inspeção e conferência (SILVA, 2015). 

 

4.4.1 Requisitos para homologação 

 

A atividade de mecânico de aeronaves engloba três estágios distintos. O primeiro 

refere-se à conclusão de curso técnico ou tecnólogo de mecânico de aeronaves que confere ao 

aluno o Certificado de Capacidade Técnica (CCT) e o habilita a atuar em apoio aos mecânicos 

mais experientes. O segundo estágio é a obtenção do Certificado de Habilitação Técnica (CHT) 

que é obtido por meio de exame aplicado pela ANAC e habilita o mecânico para intervenções 

em aeronaves nas aeronaves. O terceiro estágio é o de inspetor de manutenção que trata-se 

daquele que, além de estar habilitado às intervenções de manutenção, atua como fiscalizador 

dos serviços de manutenção da oficina. 

Segundo Silva (2015, p. 56-57), o RBAC 145 lista sete (7) documentos necessários 

e obrigatórios para a requisição da homologação: 

a) Manual da Organização de Manutenção (MOM) aceitável pela ANAC, incluindo 

lista completa de todos os requisitos aplicáveis do RBAC 43 e do RBAC 145, com 

uma breve descrição de como a organização os cumprirá e uma referência específica 

da seção do manual onde constará tal informação; b) um Manual de Controle da 

Qualidade (MCQ); c) uma lista especificando fabricante, modelo e tipo dos artigos 

para os quais se requisita a homologação; d) um organograma da organização de 

manutenção com os nomes e títulos do pessoal de administração e supervisão, bem 

como uma relação nominal do pessoal detentor da licença para prestar os serviços de 

manutenção aeronáutica, incluindo o número da licença ANAC; e) uma descrição das 

instalações e recursos, comprovando posse do terreno onde será localizada a 

organização, com documento legal de criação da organização com seu respectivo 

regimento (no caso de pessoas jurídicas de direito público), documento que comprove 

seu registro no CREA regional com a comprovação de que a organização possua ao 

menos um profissional aceito pelo CREA como seu RT com atribuição para 

manutenção de produtos aeronáuticos e uma listagem assinada pelo RT relacionando 

os equipamentos, ferramentas e dados técnicos, próprios ou contratados, necessários 

ao desempenho seguro das obrigações e responsabilidades das organizações de 

manutenção; f) uma lista das funções de manutenção a serem subcontratadas e g) um 

programa de treinamento para aprovação pela ANAC. 
 

De posse dos documentos elencados, o requerente passa a ter direito sobre o 

certificado de OM, contendo a relação das classes/categorias de aeronaves e especificações 

operativas. Na situação em que a OM possua, além da sede, outras instalações de manutenção 

localizadas em outros endereços, será emitida uma especificação operativa para cada endereço 

em decorrência do mesmo certificado. Na ocorrência de mudança de localização, adição ou 

alteração de sua capacidade ou categoria, ou de razão social, a OM deverá requerer uma emenda 

de certificado de organização de manutenção (SILVA, 2015). 
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Outro requisito relacionado pela ANAC é a posse de ferramental adequado para a 

execução das intervenções nas aeronaves operadas. Apesar de utilizar a nomenclatura 

ferramental, outros itens fazem parte da exigência da ANAC, como: materiais, equipamentos, 

gabaritos, manuais e testes necessários ao desempenho eficiente quanto aos trabalhos para os 

quais está certificada a OM. Além disso, deve assegurar que os equipamentos de inspeção e 

teste estejam aferidos conforme padrões do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) pelo 

fabricante ou outro aceitável pela ANAC (BRASIL, 2014b). 

Compete à OM dispor de uma biblioteca técnica, que deve ser arquivada, 

classificada, guardada, atualizada e manuseada na Seção do Controle Técnico de Manutenção 

(CTM). Conforme o RBAC 145, a biblioteca técnica envolve: 1 – diretrizes de 

aeronavegabilidade; 2 – instruções para aeronavegabilidade continuada; 3 – manuais de 

manutenção; 4 – manuais de revisão geral; 5 – manuais de práticas padronizadas; 6 – boletins 

de serviço; 7 – recomendações do fabricante ou outros dados técnicos aprovados ou aceitáveis 

pela ANAC; e 8 – legislação aeronáutica brasileira aplicável. 

Quanto ao pessoal a ser empregado na OM para atuação no serviço de gestão e 

manutenção de aeronaves, o RBAC 145 estabelece que cada organização certificada deve: 

145.151 Requisitos de pessoal 

Cada organização de manutenção certificada deve: 

(a) designar uma pessoa com vínculo contratual com a organização de manutenção 

como GR, a ser cadastrada na ANAC; 

(a)-I no caso de organização de manutenção localizada no Brasil, designar pelo menos 

um RT com vínculo contratual, a ser cadastrado na ANAC conforme estabelecido no 

Apêndice A-I deste regulamento. O RT cadastrado na ANAC pode representar 

tecnicamente o GR perante a ANAC. 

(a)-II O GR e o RT podem ser a mesma pessoa, desde que sejam mantidas as 

responsabilidades primárias (accountability) de ambas as funções; 

(b) prover pessoal com vínculo contratual e qualificado para planejar, registrar, 

supervisionar, executar, inspecionar e aprovar para retorno ao serviço a manutenção, 

manutenção preventiva ou alteração executada sob o certificado de organização de 

manutenção e suas especificações operativas; 

(c) assegurar que exista número suficiente desse pessoal com vínculo contratual com 

treinamento ou conhecimento, e experiência na execução da manutenção, manutenção 

preventiva ou alteração, conforme autorizada no certificado de organização de 

manutenção e respectivas especificações operativas, para assegurar que todo serviço 

seja executado de acordo com o RBAC 43; 

(d) determinar a competência do pessoal não habilitado que executa funções de 

manutenção, baseadas em treinamento, conhecimento, experiência ou testes práticos 

(BRASIL, 2014b). 
 

Para os órgãos de Estado (federais, distrital, estaduais e municipais), a condição 

de servidor público, concursado ou nomeado, supre o requisito de vínculo contratual, desde que 

seja feita a respectiva publicação da função por meio de expediente de publicidade do órgão 

público em questão. 
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Para o exercício da atividade e a obtenção da licença de mecânico de manutenção 

aeronáutica no Brasil, segundo Silva (2015, p. 63-64), deve-se: 

[...] obter formação teórica e prática, submeter-se a exames por etapas, perpassando 

por três tipos de formação: básica teórica, específica (célula, motopropulsor ou 

aviônico) teórica e formação prática. Após esta fase, o interessado estará elegível para 

realizar o exame de formação específica teórica e, se aprovado, estará licenciado com 

o Certificado de Capacitação Técnica (CCT). Após isto, deverá angariar experiência 

nas atividades da formação escolhida e, depois do tempo exigido de experiência para 

determinada categoria, poderá se submeter à avaliação prática e ser licenciado com o 

Certificado de Habilitação Técnica (CHT). Após esta habilitação, o mecânico já 

poderá atuar sem supervisão. Porém, para ser licenciado com curso numa determinada 

aeronave, o mecânico precisa realizar curso de familiarização na plataforma da 

aeronave em que vai trabalhar.  
 

O suporte fornecido pelos três (3) pilares relacionados na figura 3 proporciona uma 

adequação normativa aos ditames da ANAC quanto à homologação de oficina de manutenção 

aeronáutica, além de uma viabilidade operativa harmônica e sintonizada com a segurança 

operacional aeronáutica (SILVA, 2015). 

 

Figura 3 – Pilares para uma oficina de manutenção aeronáutica homologada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptada de SILVA, Demétrio de Oliveira. Estudo sobre a viabilidade de homologação 

do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da PMMG como 

organização de manutenção aeronáutica. Monografia (UFMG). 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2015. p. 64.  

 

Uma alternativa para os órgãos públicos quanto à homologação de uma oficina de 

manutenção aeronáutica é a autorização emitida pela ANAC para aprovação do retorno ao 

serviço de um artigo após manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração, 

conforme item 43.7 do RBAC 43, 
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43.7 [omissis]: 

(a) Somente a ANAC ou uma pessoa em conformidade com o previsto nesta seção e 

na seção 43.17 podem aprovar o retorno ao serviço de um artigo que tenha sido 

submetido à manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração.  

(b)-I O detentor de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica 

habilitado pela ANAC em célula e grupo motopropulsor pode aprovar o retorno 

ao serviço de:  

(1) aeronaves submetidas a inspeções de até 100 horas previstas no plano de 

manutenção do fabricante ou em conformidade com o Apêndice D deste 

regulamento e ações corretivas com o mesmo nível de complexidade, desde que 

esteja devidamente cadastrado junto à ANAC. Este requisito é aplicável a:  

(i) aeronaves empregadas por aeroclubes ou entidades assemelhadas em instrução 

para formação de pilotos que não disponham de organização de manutenção 

certificada conforme o RBAC 145; ou  

(ii) aeronaves a serviço de entidades da Administração Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal [...] (BRASIL, 2014a, destaques nossos). 
 

Em resumo, o órgão público que possui em seu quadro de pessoal mecânico de 

manutenção aeronáutica com certificado de habilitação técnica válido, emitido pela ANAC, 

pode aprovar o retorno ao serviço de uma aeronave submetida a inspeções de até 100 (cem) 

horas de voo previstas no plano de manutenção do fabricante e após execução de ações 

corretivas. 

Essa concessão da ANAC permite aos órgãos públicos a estruturação de equipes de 

mecânicos, sob a supervisão de um profissional, também mecânico de aeronaves, autorizadas 

pela ANAC para a execução de procedimentos de pré, inter e pós-voo, inspeções intermediárias 

de até 100 (cem) horas de voo e ações corretivas aleatórias e pontuais que estejam autorizadas 

no plano de manutenção do fabricante. 

Em Minas Gerais, o órgão do estado que possui a autorização ora mencionada é a 

Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Comando de Aviação de Estado 

(COMAVE). Trata-se de uma conquista que constitui fator de economia, que será tratada na 

seção atinente à análise de dados. 

 

4.5 O serviço de manutenção realizado pelos operadores de aeronaves da Administração 

Pública Direta do Estado de Minas Gerais 

 

Atualmente a Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais utiliza em 

suas atividades orgânicas 28 (vinte e oito) aeronaves da administração direta do estado, 

operadas por cinco (5) órgãos que disponibilizam, cada um, recursos humanos, logísticos e 

financeiros para gerenciar e operacionalizar a manutenção das aeronaves de asas fixas e 

rotativas, pertencentes a sete (7) instituições. 
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Os órgãos detentores de aeronaves no Estado são: o Gabinete Militar do Governador 

por intermédio da Diretoria de Transportes Aéreos (DTA), A Polícia Militar de Minas Gerais; 

o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, A Polícia Civil de Minas Gerais, a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Estado da Saúde. Órgãos da ADE de 

Minas Gerais. 

O gerenciamento dos recursos aéreos da administração direta do governo do Estado 

de Minas Gerais constitui um modelo de multiplicidade de estruturas segmentadas, estanques e 

similares. Os órgãos, com exceção da SEMAD (por meio de convênio com a PMMG) e da SES 

(por intermédio de convênio com o CBMMG), atuam de forma estanque e dispersa na gestão 

da manutenção de suas aeronaves e possuem um corpo administrativo que atua de forma isolada 

em termos de gerência do serviço de manutenção. Isso acarreta a sobreposição de esforços, em 

função da diversidade dos serviços aéreos executados. Tal formato está aquém da vanguarda 

dos processos da moderna administração, na medida em que a alocação dos recursos 

disponíveis, não permite uma gestão por resultados qualificada, otimizada e eficiente, 

impedindo uma maior socialização desses serviços em um estado de tamanhas dimensões. 

O trabalho de manutenção de aeronaves no âmbito do estado de Minas Gerais é 

realizado de forma orgânica e sob contratação de empresas privadas, ou seja, um sistema misto 

que alia serviços de manutenção estatais e privados contratados. Os recursos financeiros 

destinados à manutenção de aeronaves são significativos e não são geridos de forma a 

proporcionar uma gestão qualificada que promova uma melhoria do gasto público. 

Na seção 5, relaciona-se os órgãos da Administração Pública Direta do Estado de 

Minas Gerais que operam aeronaves e seus respectivos portfólios de serviços. 
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5 O EMPREGO DE AERONAVES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Nesta seção, contextualizam-se os órgãos da Administração Pública Direta do 

Estado de Minas Gerais que operam aeronaves e descrevem-se seus portfólios de serviços, para 

uma apresentação dos trabalhos realizados e de sua destinação à sociedade. 

A utilização de aeronaves no serviço público do Estado de Minas Gerais 

demonstrou-se com poucas manifestações, até a década de 1980, quando eram destinadas 

apenas ao transporte de autoridades. Com a criação dos grupamentos aeropoliciais em Minas 

Gerais (Polícia Militar e Polícia Civil), a atividade aérea assumiu maiores proporções, 

somando-se, posteriormente, a aviação do Corpo de Bombeiros. 

 

5.1 A Diretoria de Transportes Aéreos do Gabinete Militar do Governador 

 

O Gabinete Militar do Governador foi criado pela Lei Estadual 2 877, de 4 de 

outubro de 1963, quando o chefe do Poder Executivo de Minas era José de Magalhães Pinto. 

Envolveu a transformação do cargo de assistente militar, que existia desde 1898, em um órgão 

propriamente dito, com as atribuições de assistência policial militar e de ajudância de ordens4 

ao governador. A existência do órgão foi ratificada pelo Decreto Estadual 7 362, de 2 de janeiro 

de 1964, que dispunha sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do estado de Minas 

Gerais (MINAS GERAIS, 2015). 

Em 1971, o governador Israel Pinheiro da Silva reestruturou o Gabinete Militar, 

atribuindo-lhe a incumbência de prestar segurança ao governador e aos palácios 

governamentais, mediante a implantação de um corpo de segurança composto de militares à 

paisana (trajes civis) para acompanhamento da agenda do governador (MINAS GERAIS, 

2015). 

Em 1977, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), órgão colegiado 

integrado por representantes de setores da administração estadual e sem relação direta a 

qualquer órgão, passou a ser vinculada ao GMG, que a conferiu base estrutural e administrativa 

(MINAS GERAIS, 2015). 

                                                           
4 Conforme o §4º do inciso XIV do Decreto Estadual 45 859, de 29 de dezembro de 2011, entende-se como 

ajudância de ordens “a prestação de serviços de atendimento funcional e, complementarmente, de segurança ao 

dignitário”. 
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Outras reestruturações do GMG seguiram-se ao longo da história. A atual legislação 

sobre a organização do Gabinete está consubstanciada no Decreto Estadual 45 859, de 29 de 

dezembro de 2011, que estabelece suas finalidades e competências: 

Art. 2º - O GMG tem por finalidade planejar, coordenar e executar atividades de 

defesa civil e de segurança, bem como prestar ao Governador e ao Vice-Governador 

do Estado assessoramento direto em assuntos policiais militares, competindo-lhe: 

I - assistir diretamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições; 

II - prevenir a ocorrência de crises e articular o seu gerenciamento; 

III - receber e encaminhar, para despacho do Governador do Estado, assuntos 

provenientes das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar; 

IV - articular as relações do Governador do Estado com as autoridades militares; 

V - informar o Governador do Estado sobre assuntos de ordem pública, de defesa civil 

e de interesse das instituições militares; 

VI - encarregar-se da representação do Governador do Estado, quando determinado; 

VII - coordenar o planejamento e a execução das atividades de segurança policial-

militar do Governador, do Vice-Governador, de seus familiares e de autoridades em 

visita oficial ao Estado; 

VIII - encarregar-se dos serviços de ajudância de ordens para atendimento ao 

Governador, ao Vice-Governador e às autoridades em visita oficial ao Estado; 

IX - articular-se com a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV para a 

execução de serviços de transporte aéreo e terrestre para o Governo, no âmbito 

de sua competência; 

X - assessorar, no âmbito de sua competência, o cerimonial do Governador do Estado; 

XI - prestar ao Governador do Estado, após o término do seu mandato, serviços de 

segurança e apoio pessoal definidos em regulamento, sendo facultado, para tal 

finalidade, o uso de um veículo oficial, dos armamentos e dos equipamentos 

necessários à sua segurança; 

XII - prestar ao Vice-Governador do Estado, após o término do seu mandato, e pelo 

período de quatro anos, serviços de segurança e apoio pessoal definidos em 

regulamento, sendo facultado, para tal finalidade, o uso dos armamentos e dos 

equipamentos necessários à sua segurança; 

XIII - apoiar o Sistema Estadual de Defesa Civil, nas ações de prevenção, preparação, 

socorro e reconstrução de áreas atingidas por desastres, em consonância com o 

Sistema Nacional de Defesa Civil; e 

XIV - requisitar, por determinação do Governador do Estado, aos órgãos da 

Administração Pública do Poder Executivo, apoio e socorro nas atividades de defesa 

civil, para aplicação do disposto no inciso XIII (MINAS GERAIS, 2011, destaque 

nosso). 
 

Para a consecução dos serviços aéreos atinentes ao Governo de Minas Gerais existe 

na estrutura do GMG a Diretoria de Transporte Aéreos, cuja competência é estabelecida no art. 

23 do Decreto Estadual 45 859/2011 e suas atividades são definidas da seguinte forma: 

Art. 23. A Diretoria de Transportes Aéreos tem por finalidade gerir as atividades de 

transporte aéreo do GMG, competindo-lhe: 

I - manter registro das aeronaves, com histórico dos serviços de conservação e 

manutenção; 

II - elaborar a escala de pessoal técnico para manutenção das aeronaves, pilotagem e 

serviços gerais; 

III - orientar e acompanhar a compra de material de manutenção; 

IV - controlar o consumo de insumos necessários ao transporte aéreo; 

V - manter a Chefia, a Subchefia e o responsável pela Superintendência de 

Planejamento, Gestão e Finanças permanentemente informados sobre a chegada e a 

saída das aeronaves do Estado, assim como pernoites de sua tripulação, destino, 

passageiros, missão e demais ocorrências do serviço; 

VI - gerenciar o fretamento de aeronaves para serviços oficiais; 
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VII - zelar pelo cumprimento das normas relativas à administração de aviação civil 

editadas pela Agência Nacional de Aviação Civil; 

VIII - assessorar a Chefia do Gabinete Militar nos assuntos relacionados ao transporte 

aéreo; 

IX - providenciar o credenciamento da oficina de manutenção das aeronaves do 

hangar do Governo e do pessoal da manutenção e suprimento junto ao órgão 

competente, bem como promover os serviços de manutenção em aeronaves 

devidamente autorizados; e 

X - fretar, quando necessário, veículos para as demandas oficiais do GMG (MINAS 

GERAIS, 2011, destaque nosso). 
 

Quanto ao portfólio de serviços aéreos prestados pelo GMG, segundo informações 

constantes na pesquisa de campo deste estudo, cita-se: prover transporte aéreo, quando em 

missão oficial ao: governador; vice-governador; secretários de estado; presidente da 

Assembleia Legislativa, outras autoridades públicas ou agentes públicos quando integrantes de 

comitivas dos titulares dos cargos previstos nos incisos anteriores ou em missão oficial e 

agentes públicos em atividade de defesa civil ou em missão de relevante valor social e missões 

do Complexo MG Transplantes5. 

 

5.2 A aviação da Polícia Militar de Minas Gerais 

 

As primeiras atividades aéreas da Polícia Militar de Minas Gerais datam das 

décadas de 1920 e 1930. Em função da vasta extensão territorial e atenta às necessidades de 

recursos materiais para bem cumprir sua missão institucional, a então Força Pública de Minas 

Gerais desenvolveu seus primeiros projetos de aquisição de aeronaves em 1921 e 1923 

(MARQUES, 2006). 

Os Capitães Ciancciulli e Reynaldo Gonçalves, ambos os pilotos da Força Pública 

de São Paulo, foram destacados para Minas Gerais para, na região do Prado Mineiro, localizada 

em Belo Horizonte, instruir os oficiais de Minas Gerais na condução de aeronaves de asas fixas. 

A primeira aeronave da corporação, um modelo AVRO 504, foi desmontada e transportada para 

Belo Horizonte por meio da Estrada Férrea Central do Brasil. Entretanto, os citados oficiais 

permaneceram por um período insuficiente, e o objetivo se perdeu. A aeronave, porém, viria a 

ser utilizada com êxito, em mais de trinta voos, pela primeira aviadora brasileira, Anésia 

Pinheiro Machado. Todos esses voos foram realizados no campo de aviação do Prado Mineiro, 

hoje pátio de formatura dos Cadetes da Academia de Polícia Militar (MARQUES, 2006). 

                                                           
5 O Complexo de MG Transplantes é composto por centros de notificação, captação e distribuição de órgãos na 

região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Sul, Oeste, Nordeste e Leste do Estado. É responsável por 

coordenar a política de transplantes de órgãos e tecidos no estado de Minas Gerais, regulando o processo de 

notificação, doação, distribuição e logística, avaliando resultados e capacitando hospitais e profissionais afins na 

atividade de transplantes. 
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Em 1951, a Polícia Militar recebeu um avião PIPER, de fabricação americana, 

repassado a título de doação, por intermédio da Fundação Getúlio Vargas. A aeronave atendia 

ao Conselho Diretor das Escolas Caio Martins e transportava médicos, dentistas e professores 

que assistiam os menores daqueles estabelecimentos nas cidades de Pirapora, São Romão, 

Januária, São Francisco, Urucânia e Carinhanha (MARQUES, 2006). 

A gênese da aviação policial militar em Minas se demonstrou diversa da atividade 

fim da instituição. Em 1964, por ocasião do movimento revolucionário, a aeronave foi utilizada 

para fazer ligação entre o Comando-Geral da Instituição e os diversos batalhões no interior do 

estado. Com a extinção das Escolas Caio Martins, foi devolvida ao Departamento de Aviação 

Civil (DAC), em razão de cláusula contratual (CORRÊA, 2013). 

Na década de 1980, a partir das experiências bem-sucedidas de outras instituições 

policiais, principalmente as estrangeiras, a Polícia Militar de Minas resolveu retomar suas 

atividades aéreas, agora com cerne definido nas atividades de preservação da ordem pública, 

conforme relata Medeiros (2007, p. 40): 

[...] o Grupamento de Radiopatrulha Aérea João Negrão, em São Paulo, que teve, 

segundo dados daquela corporação, o condão de reduzir a índices próximos de zero 

as ocorrências de distúrbios civis (notadamente as de vandalismo e saques a 

estabelecimentos), além de consideráveis reduções a assaltos a bancos e delitos contra 

o patrimônio (como roubo a cobradores de ônibus). 
 

Em 1986, o então Comandante-Geral da PMMG, Coronel PM Leonel Archanjo 

Afonso e o Chefe do EMPM, Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida incumbiram os Majores 

PM Uberto e Edson Wagner de produzir um estudo sobre a implantação de uma unidade de 

radiopatrulhamento aéreo (SAMPAIO, 2010). 

Então, por meio da Resolução 1 665, de 27 de janeiro de 1987, foi criado o 

Comando de Radiopatrulhamento Aéreo (CORPAER), com a responsabilidade de executar, no 

estado de Minas Gerais e, até mesmo, em outros estados da Federação, mediante convênio ou 

situação emergencial, as atividades de radiopatrulhamento aéreo, em observância às normas da 

corporação e da Agência Nacional de Aviação Civil. É designado como Esquadrilha Pégasus. 

Em segundo momento, a denominação da unidade aérea da PMMG passou a ser Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo (MARQUES, 2006). 

Atualmente, por intermédio do Decreto Estadual 47 182, de 8 de maio de 2017, 

modificado pelo Decreto Estadual 47 196, de 30 de maio de 2017, foi criado o Comando de 

Aviação de Estado (COMAVE), que será tratado em uma seção à parte nesta pesquisa. 

Sua primeira sede foi um terreno pertencente à Academia de Polícia Militar 

localizado na Rua dos Pampas, bairro Prado, em Belo Horizonte. Posteriormente, surgiu a 

necessidade de inserir a unidade no contexto da aviação como um todo e, então, foi celebrado 
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um convênio com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) para a 

construção de um hangar no Pátio Norte do Aeroporto da Pampulha (CORRÊA, 2013). 

A primeira aeronave operada pela unidade foi um helicóptero Bell 206-III, Jet 

Ranger, prefixo PP-EJF, que recebeu o designativo, ou codinome Pégasus 01. Em 1992, dois 

(2) helicópteros Bell 47, modelo G2, foram confiados à PMMG, a título de doação, pela Força 

Aérea Brasileira, os quais receberam os prefixos PP-EJD e PP-EJE com os respectivos prefixos 

Pégasus 02 e 03. 

Em 1994, a frota recebeu a primeira aeronave esquilo, modelo AS350B2, prefixo 

PP-EPM, que recebeu o designativo de Pégasus 04, a qual foi acidentada com perda total em 

1996, tendo sido substituída por outro esquilo, prefixo PP-EJJ, o Pégasus 07. 

Em 1995, a PMMG e a Prefeitura Municipal de Uberaba firmaram um convênio 

para a operação, naquela cidade, de um helicóptero modelo Robinson 22, prefixo PP-MAF, 

cujo designativo foi Pégasus 06. Isso significou a tentativa da primeira desconcentração de base 

aérea realizada pela PMMG. Ao término do convênio, não ocorreu a renovação. 

Em 1996, o Governo de Minas adquiriu mais quatro (4) aeronaves esquilo, 

destinadas à Polícia Militar, as quais receberam os seguintes prefixos e designativos: PP-EJK 

(Pégasus 08), PP-EJL (Pégasus 09), PP-EJM (Pégasus 10) e PP EJN (Pégasus 11). 

A Polícia Militar utilizou também em atividades de segurança pública um avião 

modelo Cessna 210, prefixo PT-DTB, com designativo de Pégasus 05, objeto de depósito 

judicial perante a corporação, em decorrência de apreensão por utilização em ações ilícitas 

relacionadas ao tráfico de drogas, a qual foi devolvida a seu proprietário, por determinação da 

justiça. 

Mediante a celebração de convênio com a PMMG, a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável adquiriu um helicóptero esquilo, prefixo PP-IEF, que 

recebeu o designativo de Guará 01. Essa aeronave vem atuando na proteção e preservação do 

meio ambiente desde 1996. Em 2006, ocorreu a aquisição pela SEMAD de outro helicóptero 

esquilo de prefixo PP-IEG, cujo designativo é Guará 02. Na atual conjuntura, o convênio com 

a SEMAD foi transformado em Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO), 

que celebra a operação de suas aeronaves pela PMMG no emprego em ações aéreas de meio 

ambiente e a contrapartida do repasse de créditos para custeio dessa própria operação, formação 

e capacitação de pilotos e tripulantes, além de fomento à atividade aérea conjunta (CORRÊA, 

2013). 

Diante do acidente que inutilizou o helicóptero Bell Jet Ranger III, PP-EJF, Pégasus 

01, A PMMG adquiriu, em 2008, outro helicóptero do mesmo modelo, de prefixo PT-YAP, que 



69 

 

recebeu o designativo de Pégasus 13. No mesmo ano, a PMMG recebeu do estado de Minas 

Gerais um avião modelo King-Air C90, prefixo PT-OSO, o qual teve o designativo de Pégasus 

12. 

Em 2009, a SEMAD passou a utilizar um avião modelo Embraer 711/Corisco 

Turbo, de prefixo PT-RIY, também objeto de depósito judicial, que recebeu o designativo de 

Guará 03. 

Mediante convênio firmado com o Governo Federal, por intermédio da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), a PMMG, em 2011, adquiriu um helicóptero 

esquilo, modelo AS350B3, o qual foi designado Pégasus 14. 

Em 2015, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas passou à PMMG um avião 

Cessna 210, de prefixo PR-COB, que passou a operar em 2016, com o designativo Pégasus 15, 

mas teve sua atividade interrompida em agosto do mesmo ano em face de uma ocorrência de 

segurança de voo classificada como incidente grave. Atualmente, a aeronave encontra-se em 

reforma. 

Ainda em 2016, foram repassados pela justiça, a título de depositário fiel, dois 

aviões Cessna (um 182 e outro 210) à SEMAD, cujo emprego ocorre atualmente nas atividades 

de monitoramento e fiscalização ambiental, transporte de tropa e autoridades, além de transporte 

de órgãos e tecidos humanos quando solicitado pelo MG Transplantes. Seus designativos são, 

respectivamente, Guará 05 e Guará 06. 

Outra aeronave confiada por depósito à PMMG e que entrou em operação em 2017 

é o avião King-Air C90, prefixo PR-OSO, que recebeu o designativo Pégasus 16. 

Na atualidade, a PMMG opera sete (7) helicópteros e três (3) aviões próprios, além 

de dois (2) helicópteros e dois (2) aviões da SEMAD. Tem a segunda maior frota de aeronaves 

no contexto das unidades aéreas de segurança pública, atrás apenas de São Paulo. Em 

decorrência da vasta extensão territorial do estado, encontra-se em plena execução o projeto de 

desconcentração de bases aéreas no interior. Três (3) já foram efetivadas, nas cidades de 

Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora. Com o Decreto Estadual 47 182, de 5 de maio de 

2017, que criou o COMAVE, outra base está em processo de estruturação, em Governador 

Valadares, agora no conceito multimissão e de forma integrada a outros órgãos do estado. 

O portfólio de serviços prestado pela aviação da Polícia Militar de Minas apresenta-

se amplo e diversificado e se consubstancia nos campos do radiopatrulhamento aéreo, meio 

ambiente, saúde e defesa civil. 

As aeronaves na PMMG executam serviços de radiopatrulhamento no campo da 

polícia ostensiva e em apoio: ao policiamento ostensivo geral, de meio ambiente, ocorrências 
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de alta complexidade, de trânsito urbano e rodoviário, ao policiamento de eventos artísticos e 

desportivos, em controle de distúrbios, movimentos sociais e cumprimentos de mandados, à 

atuação em rebeliões em casas de custódia de detentos, no combate ao crime organizado e às 

operações de reintegração de posse (MARQUES, 2006). 

Mesmo com a descrição generalizada, atividades aeropoliciais específicas tornam-

se significativas nesta narrativa, como: levantamento de informações de segurança pública, 

identificação de pontos sensíveis e vulneráveis, levantamento de imagens de interesse 

operacional, transporte de tropa, inserção das forças policiais militares no teatro de operações, 

segurança da força policial militar, transporte e escolta de pessoas e valores, varreduras em 

matas e terrenos baldios e acompanhamento, interceptação, cerco e bloqueio de pessoas e 

veículos em fuga (MARQUES, 2006). 

Tratam-se de serviços realizados em apoio às viaturas que atuam diuturnamente no 

serviço de policiamento ou em ocorrências de maior complexidade quando a intervenção da 

aeronave pode ser direta ou como plataforma de observação e repasse de informações aos 

policiais militares que atuam em solo. 

No campo do meio ambiente, os serviços prestados são de monitoramento, 

fiscalização ambiental e combate a incêndio florestal. 

No campo da saúde, os serviços são de resgate (após atendimento pré-hospitalar 

primário); transporte inter-hospitalar, busca e salvamento e transporte de órgãos e tecidos 

humanos para transplantes. 

No campo da defesa civil as missões aeropoliciais desencadeadas são: sobrevoos 

de reconhecimento e avaliação, levantamento de pontos críticos e pontos seguros, resgates de 

pessoas, salvamento aquático, transporte de equipamentos, transporte de técnicos, transporte de 

socorristas, transporte de vítimas, traslado de autoridades, transporte de gêneros alimentícios e 

medicamentos, monitoramento do trânsito urbano e rodoviário, evacuação de pessoas ilhadas e 

apoio ao policiamento para prevenção a saques em comércios e invasões de propriedades. 

 

5.3 A aviação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

 

O Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do CBMMG foi criado por meio do 

Decreto Estadual 44 411, de 20 de novembro de 2006. Opera com dois (2) helicópteros modelo 

H125 Esquilo e um (1) EC 145. A unidade aérea recebeu o codinome Esquadrilha Arcanjo. 

Atualmente, possui uma base central em Belo Horizonte e outra desconcentrada na cidade de 

Varginha, mas sua área de atuação abrange todo o estado de Minas Gerais. 
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O portfólio de serviços do Batalhão de Operações Aéreas, segundo informações 

constantes em questionário aplicado pelo pesquisador, compreende ações de: atendimento pré-

hospitalar primário (resgate), transporte inter-hospitalar, busca e salvamento, combate a 

incêndios e defesa civil. 

O BOA mantém um convênio com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), que fornece equipes médicas para atuação operacional em trabalho conjunto com as 

tripulações dos helicópteros. Outro convênio firmado pelo BOA que está em execução e permite 

repasses de recursos para utilização no que tange à saúde, foi firmado com a Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais com liberação de recursos para aquisição de aeronaves e 

manutenção da frota aérea. 

 

5.4 A aviação da Polícia Civil de Minas Gerais 

 

A organização aérea de segurança pública da Polícia Civil de Minas Gerais foi 

criada em 1989, com o nome de Coordenação de Apoio Aéreo (CAA), mas recebeu alteração 

designativa em 26 de setembro de 2013, quando passou a ser denominada Núcleo de Operações 

Aéreas (NOA). Seu conjunto de aeronaves é denominado Esquadrilha Carcará6. 

Seu portfólio de serviços compreende as seguintes atividades: demanda policial 

emergencial, operações programadas, policiamento investigativo, ações aéreas de inteligência, 

apoio ao cumprimento de mandado judicial, escoltas e transporte de dignitários, presos, valores 

e cargas, apoio ao MG Transplantes, resgate, busca e salvamento aquático e terrestre e 

transporte inter-hospitalar (MINAS GERAIS, 2017c). 

Toda a atividade em apoio à saúde é desenvolvida com base nas cláusulas de um 

Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, 

na personalidade dos respectivos grupamentos aéreos, que se apoiam mutuamente em atividades 

operacionais e de formação e capacitação de pilotos e tripulantes. 

 

5.5 A aviação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) é 

detentora de uma aeronave de asas fixas que tem como fabricante a empresa Neiva, modelo 

EMB 810-D, prefixo PP-EPA. 

                                                           
6 As normas de criação do NOA não estão disponíveis para consulta em redes sociais e, apesar de solicitação ao 

respectivo órgão, este não respondeu às indagações referentes a esta pesquisa. 
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Sua operação é voltada para o transporte de autoridades da secretaria em pauta que 

fazem fiscalização, acompanhamento, coordenação e controle das atividades agropecuárias e 

de abastecimento no estado de Minas Gerais. 

 

5.6 Criação do Comando de Aviação de Estado 

 

Com a publicação do Decreto Estadual 47 182/2017 que criou o COMAVE, cuja 

finalidade é promover a gestão centralizada das aeronaves das secretarias e dos órgãos 

autônomos do poder executivo no estado de Minas Gerais. Em um primeiro momento, a PMMG 

foi definida como órgão gestor do sistema e receberia o patrimônio concernente às aeronaves e 

viaturas de apoio de solo do CBMMG, da SES e SEAPA, além de uma aeronave do GMG. No 

entanto, para a preservação da autonomia dos órgãos quanto ao seu patrimônio, foi editado, em 

30 de maio de 2017, o Decreto Estadual 47 196/2017, que manteve o status de propriedade das 

aeronaves aos envolvidos e a autonomia das secretarias e órgãos autônomos. 

Para regulamentar o COMAVE, foi editada em 1 de agosto de 2017, a Resolução 

Conjunta 4 589, que está acordada e assinada pelos secretários de estado da saúde, de meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, de agricultura, pecuária e abastecimento, pelo 

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pelo Comandante-Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, pelo Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e pelo Chefe 

do Gabinete Militar do Governador. 

Os objetivos principais da implantação do COMAVE são: gestão integrada dos 

recursos aéreos em nível de estado e mais efetiva em termos de se evitar a sobreposição de 

esforços quanto ao emprego operacional e traslado de autoridades; diminuição de gastos 

públicos quanto aos processos licitatórios em suas modalidades, pois as atividades aéreas 

compreendem elevados dispêndios de recursos financeiros; e coordenação e controle dos 

recursos aéreos; aumento da oferta de serviços aéreos governamentais às regiões do estado que 

não os possuem ou são assistidas de forma relativa, com a proposta de uma diminuição do tempo 

de resposta (MINAS GERAIS, 2017c). 

Com a proposição de operação desconcentrada no conceito multimissão, a aeronave 

de uma base regional passará a atender demandas de polícia, bombeiros, meio ambiente, defesa 

civil e saúde, com tripulações formadas por componentes dos entes envolvidos e vinculados ao 

COMAVE. 

A PMMG conta hoje com três (3) frações desconcentradas, renomeadas de 

Companhias de Radiopatrulhamento Aéreo (CoRpAer) para Bases Regionais de Aviação de 
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Estado (BRAvE) em face da criação do COMAVE. A tendência é que o CBMMG siga a mesma 

trajetória quanto à sua base desconcentrada instalada em Varginha. 

Noutro giro, o COMAVE está em vias de implementar uma base desconcentrada 

na cidade de Governador Valadares, para atendimento do leste do estado, Vales do Aço, do 

Mucuri e Baixo Jequitinhonha, a qual receberá a denominação de 5ª BRAvE e contará com 

tripulações mistas em sua constituição. 

Na seção 6, descreve-se a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa. 
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6 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresenta-se o tipo de pesquisa quanto ao objeto e quanto ao modelo 

conceitual operativo, o método de abordagem, os métodos de procedimentos e as técnicas 

utilizadas.  

Trata-se de uma pesquisa descritiva com viés verificativo, quanto ao objeto. A 

parte descritiva da pesquisa foi ratificada com fonte bibliográfica e documental pertinente que 

possibilitou fundamentação teórica para a realização de uma análise científica do problema 

proposto. Evidencia-se, entretanto, que são escassas as obras e documentos que tratam sobre o 

assunto, sobretudo no que se refere à aferição ou quantificação do grau de eficiência da gestão 

(GIL, 2002).  

Segundo o modelo conceitual operativo é bibliográfica e documental, mas com 

pesquisa de campo (GIL, 2002; LAKATOS; MARCONI, 2003; SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009). 

 A natureza da pesquisa é quantitativa e qualitativa, visto que reúne, além da 

fundamentação conceitual e teórica, a percepção de determinados atores no processo gerencial, 

além de uma base de dados quantitativos, que permitiu analisar a gestão de manutenção de 

aeronaves dos órgãos em pauta e classificá-los com suporte em uma ferramenta gerencial de 

verificação de maturidade de processos (POPE, MAYS, 1995, apud NEVES, 1996). 

O método de pesquisa utilizado foi o dedutivo que se caracteriza pelo emprego de 

cadeias de raciocínio e pode utilizar resultado da experiência, expressos em termos de relações. 

Assim, com base em enunciados ou premissas, chega-se à conclusão necessária, em 

decorrência da correta aplicação das regras lógicas. O método leva o pesquisador do ponto que 

ele tem domínio, para o desconhecido, mas que já se apresentava de modo prospectado. Em 

decorrência do estabelecimento da premissa de constatação de gestões da manutenção das 

aeronaves dos órgãos da Administração Pública Direta de Minas Gerais consubstanciadas em 

estágios gerenciais diferentes, com ocorrência de multiplicidade de estruturas segmentadas, 

estanques e similares, com sobreposição de esforços, em função da diversidade dos serviços 

aéreos executados, o questionamento quanto à eficiência tornou-se necessário (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). 

O método de procedimento foi o monográfico com traços dos métodos histórico - 

a partir da contextualização da aviação no mundo e no Brasil - estatístico - por meio da 

representação do fenômeno em termos quantitativos com manuseio dos dados para inferências 

pertinentes aos objetivos geral e específicos - e comparativo - considerando a comparação entre 
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os órgãos da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais que operam aeronaves 

no setor de manutenção (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

As técnicas de pesquisa utilizadas foram: documentação indireta (pesquisa 

bibliográfica e documental) e direta (pesquisa de campo).  

É indireta porque não existe contato imediato com o objeto de levantamento da 

pesquisa, mas com documentos produzidos por terceiros, que tiveram ou não tratamento 

científico (MARCONI; LAKATOS, 2006). A pesquisa bibliográfica enfatizou uma 

abordagem teórica contemporânea sobre: administração, Administração Pública, gestão, 

gestão integrada, gestão por processos, gestão por resultados, modelo gerencial, reforma do 

Estado, eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e modelo de maturidade de gestão. 

Para tanto, apoiou-se nas obras de Abrucio (1997; 2005), Carvalho Filho (2011), Certo (2003), 

Chiavenato (1993; 2002; 2003), Di Pietro (2005; 2016), Dulci (1997), Drucker (1998), Paes 

de Paula (2005), Pereira (1999; 2005), Matias-Pereira (2012), Serra (2008), Sanabio e Tanure 

(2013), Siqueira (2005) e Torres (2002). Complementarmente, foram utilizadas pesquisas que 

auxiliaram o entendimento da questão abordada e apoiaram no desenvolvimento do trabalho, 

tais como as monografias de Beni (2009), Corrêa (2013), Falconi (2003), Marques (2006; 

2015), Medeiros (2007), Rodrigues (2007), Sampaio (2010), Silva (2013; 2015) e a dissertação 

de Mena Barreto (2017). 

Para a pesquisa documental, foram analisadas as normas que regem a aviação no 

Brasil com ênfase à aviação de Estado e a normatização decorrente que trata do serviço de 

manutenção de aeronaves no país. Para complementação, foram exploradas normas legais e 

regulamentares, e também doutrinárias que tratam sobre os portfólios de serviços dos órgãos 

envolvidos, além daquelas referentes à criação dos órgãos objetos da pesquisa. 

Para a documentação direta, foi realizada pesquisa de campo por meio da aplicação 

de questionário aos gestores de manutenção de aeronaves dos cinco (5) órgãos que operam 

aeronaves na Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais. Não houve a 

necessidade de aplicar a outros profissionais do segmento, pois os servidores elencados são 

detentores das informações pertinentes e experiência necessária para fornecimento dos dados 

indispensáveis a este trabalho. 

Tratou-se de amostra intencional e seletiva (teórica), pois há a indicação de 

determinados atores que atuam nos setores de manutenção de aeronaves dos órgãos 

considerados. Para tanto, os gestores de manutenção de aeronaves dos operadores foram 

nominados e referenciados como: 

a) “DESTINATÁRIO 1” para o operador PMMG/SEMAD; 
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b) “DESTINATÁRIO 2” para o operador GMG; 

c) “DESTINATÁRIO 3” para o operador CBMMG/SES; 

d) “DESTINATÁRIO 4” para o operador PCMG;  

e) “DESTINATÁRIO 5” para o operador SEAPA. 

O questionário foi elaborado com as seguintes questões: cinco (5) de múltipla 

escolha, com quatro (4) opções de resposta para única marcação; cinco (5) fechadas ou 

dicotômicas – aquelas que as respostas se opõem, como por exemplo “Sim” ou “Não”; e sete 

(7) abertas. A aplicação do questionário foi realizada no período de 2 de agosto a 10 de 

setembro de 2017. 

Do universo de cinco (5) gestores, aos quais foi aplicado o questionário, a Polícia 

Civil não autorizou que fossem respondidas as perguntas, sob a alegação de dados sigilosos 

institucionais, mesmo com reiteradas investidas do pesquisador, inclusive pessoalmente na 

sede do Núcleo de Operações Aéreas e solicitação formal da Chefia de Gabinete do Comando-

Geral da PMMG no sentido de fomento à pesquisa. No entanto, o trabalho de campo não ficou 

prejudicado, em face da utilização de outras plataformas de dados como o Portal de Compras 

de Minas Gerais, o Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais e o 

Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD). Outras informações 

foram obtidas por meio de fornecedores de peças e serviços e também de maneira informal por 

servidores lotados no Núcleo de Operações Aéreas. Para um universo de cinco (5) gestores de 

manutenção, 80% responderam ao questionário. 

Os dados atinentes à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável foram relacionados nas mesmas plataformas gráficas do recém-criado COMAVE, 

antes Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, em decorrência do Termo de Descentralização 

de Crédito Orçamentário assinado entre as partes que confere à Polícia Militar a incumbência 

de cuidar da gestão da manutenção das aeronaves da citada secretaria. Tal mister também foi 

conferido à Secretaria de Estado de Saúde, cuja manutenção de suas aeronaves é gerida pelo 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

Esta análise, tornou-se pertinente na medida em que proporcionou apreciar a gestão 

da manutenção de aeronaves dos órgãos em pauta, com a utilização da ferramenta de modelo 

de maturidade de processos criada por Mark C. Paulk, Bill Curtis, Mary Beth Chrissis e Charles 

V. Weber em 1993 na Carnegie Mellon University. Em sua gênese, a aplicação do método 

referia-se às organizações de software privadas, no entanto, na atualidade, a técnica pode ser 

adequada à gestão de organizações do setor público (PAULK et al., 1993). 
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Primeiramente, os dados foram evidenciados em gráficos e tabelas, considerando 

as respostas ao questionário aplicado aos gestores de manutenção dos órgãos relacionados. O 

tratamento estatístico do questionário foi realizado conforme a tabulação dos dados, valendo-

se de gráficos e tabelas comentados para confirmar ou refutar a hipótese em questão e o 

cumprimento dos objetivos geral e específicos. 

Para diferenciação do aperfeiçoamento da gestão dos órgãos e classificação quanto 

à maturidade foram atribuídos nas tabelas graus de um (1) a quatro (4) ou as opções binárias 

‘um (1) ou quatro (4)’ ou ‘um (1) ou dois (2)’ conforme o enquadramento do órgão às modernas 

técnicas gerenciais. Foi elaborado o Quadro 5 com os requisitos de enquadramento das práticas 

de gestão de manutenção de aeronaves para diferenciação dos níveis. Os graus atribuídos 

constituíram pontos ou escores que foram somados ao final e lançados em uma planilha de 

classificação, para a adequação dos órgãos aos patamares de graduação, que vão desde o nível 

inicial, passando pelo organizado, estruturado e gerenciado, podendo finalizar com o otimizado. 

A maturidade não se refere ao tempo de existência da organização ou de sua seção 

de manutenção de aeronaves, mas sim a sua capacidade de atuar de forma sistemática, com 

objetivos definidos e de forma consistente e estratégica. As organizações que se apresentam no 

nível inicial não estão isentas de atingirem seus objetos, todavia seus resultados são alcançados 

graças aos esforços heroicos de indivíduos obstinados que atuam nos momentos críticos. 

Posteriormente, foi realizada uma análise exemplificada da diferença da gestão de 

manutenção de aeronaves realizada pelos órgãos da Administração Pública Direta de Minas 

Gerais e do que uma manutenção integrada poderia agregar aos operadores de aeronaves, por 

intermédio do exame da gestão do helicóptero Esquilo – Airbus H125 (antigo AS 350 ou H350), 

em decorrência de tratar-se do modelo que atende diretamente às demandas da sociedade pela 

sua versatilidade de atividades e inserção no conceito multimissão. 

Finda a metodologia, foram procedidas na seção 7, a análise dos dados. 
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7 ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesta seção, procede-se à apresentação e análise dos dados do questionário aplicado 

aos gestores de manutenção de aeronaves dos órgãos da Administração Pública Direta do 

Estado de Minas Gerais que operam aeronaves. A seção está dividida em duas partes: uma para 

análise dos dados concernentes à classificação dos órgãos em pauta quanto ao modelo de 

maturidade de gestão; outra para análise da manutenção levada e efeito no helicóptero H125, 

antigo AS350 B2 ou B3, comumente denominado “Esquilo”, em face de tratar-se da aeronave 

que atende diretamente às demandas aeropúblicas da sociedade em Minas Gerais. 

 

7.1 Análise dos dados atinentes à classificação dos órgãos em pauta quanto ao modelo de 

maturidade de gestão 

 

O objetivo da avaliação foi mensurar em que estágio cada órgão gestor de 

manutenção de aeronaves se encontra e verificar a viabilidade ou não da adoção de uma gestão 

integrada de manutenção de aeronaves para os órgãos da Administração Pública Direta do 

Estado de Minas Gerais. 

O Quadro 4 apresenta a relação das aeronaves pertencentes ou depositadas 

judicialmente à administração direta do governo do estado de Minas Gerais e seus respectivos 

operadores. 

Não foram discriminados no Quadro 4 os dois (2) aviões depositados judicialmente 

à SEMAD que saíram de operação recentemente (o bimotor turboélice EMB-820 – Carajá e o 

monomotor Neiva EMB-711 Corisco Turbo). 

Em situação semelhante, o GMG também possui duas (2) aeronaves que estão fora 

de operação que aguardam edital de leilão de patrimônio público, quais sejam: um avião 

bimotor turboélice Textron Aviation, modelo King Air 300, e outro turboélice Embraer, modelo 

EMB-121A1 Xingu II. 

Verifica-se que, independente da disponibilidade atual das aeronaves, são operadas 

no estado de Minas Gerais, pela Administração Pública Direta 28 (vinte e oito) aeronaves. 

Desse montante, 12 (doze) são helicópteros modelo H125, que são utilizados prioritariamente 

em missões operacionais para atendimento à sociedade e oferecem a versatilidade do conceito 

multimissão. 
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Quadro 4 – Lista de aeronaves dos órgãos operadores – Administração Pública Direta – Minas 

Gerais – 2017 
 

ÓRGÃO AERONAVE FABRICANTE MODELO PREFIXO 

GMG Helicóptero Eurocopter AS 365 N2 PP-EPO 

Helicóptero Eurocopter AS 365 N3 PR-DTG 

Avião Cessna Citation VII PT-MGS 

Avião Bombardier Learjet 35ª PT-LGW 

Avião Beechcraft King Air B200 PT-WGS 

PMMG Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-EJJ 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-EJK 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-EJL 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-EJM 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-EJN 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B3 PP-MMG 

Helicóptero Bell 206 B PT-YAP 

Avião Textron Aviation C 90 PT-OSO 

Avião Textron Aviation C 90ª PR-OSO 

Avião Cessna 210L PR-COB 

SEMAD(1) 

 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-IEF 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-IEG 

Avião Cessna 210L PR-RAC 

Avião Cessna 182 PR-NLH 

PCMG Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-ESP 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-ESQ 

Avião Neiva EMB-721D PP-EVB 

Avião Cessna 210 PR-OLO 

Avião Cessna 182 PP-FPS 

SES (2) Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PR-BOA 

Helicóptero Helibras H 125 - AS 350 B2 PP-BBM 

Helicóptero Eurocopter BK 117 C2 PR-UEA 

SEAPA Avião Neiva EMB-810D PP-EPA 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

(1): aeronaves operadas pela PMMG. 

(2): aeronaves operadas pela CBMMG. 

 

O conceito de aeronave multimissão compreende um emprego operacional que 

atende às demandas aeropoliciais, de defesa civil, resgate e salvamento, traslado de enfermos 

graves, monitoramento ambiental e combate a incêndios florestais, dentre outras. Enfim, 

atividades aeropúblicas atendidas pelo mesmo tipo de aeronave.  

O helicóptero Esquilo H 125 enquadra-se neste mister, pois é uma espécie de 

factótum aéreo, devido a sua versatilidade em voo, manobrabilidade, elevada potência no 

motor, considerável autonomia, dimensões reduzidas, capacidade de carga interna e externa, 

além de comportar quatro (4) ou cinco (5) passageiros conforme a configuração adotada. 

O Gráfico 1 demonstra que são operadas 16 (dezesseis) aeronaves de asas rotativas 

e 12 (doze) aeronaves de asas fixas pelos órgãos da Administração Pública Direta do governo 

de Minas Gerais. 
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Gráfico 1 – Quantidade e percentual de aviões e helicópteros operados por órgãos –

Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Tal informação constante no Gráfico 1 equivale em termos percentuais a 57% e 

43%, respectivamente, o que corresponde a uma certa equivalência em números absolutos e 

percentuais referentes às citadas categorias, o que mostra uma capacidade de aproveitamento 

das potencialidades dos recursos aéreos. 

Detalhando a situação de aeronaves da ADE de Minas Gerais, o gráfico 2 apresenta 

a quantidade desses equipamentos por órgãos. 

Em observação ao Gráfico 2, verifica-se que o órgão do estado que possui o maior 

número de aeronaves (10) dez é a PMMG, o que corresponde a uma porcentagem de 36% do 

total. No entanto, se forem somadas as aeronaves da SEMAD, que atualmente são operadas 

pela PMMG, o número passa para 14 (quatorze), o que em valores relativos representa 50% do 

total. 

Dessa forma, constata-se que 50% da manutenção da frota de aeronaves da 

Administração Pública Direta do Estado Minas Gerais está sob a gerência da PMMG. Verifica-

se ainda a operação do recurso aéreo também se enquadra nesse percentual e confere à PMMG 

o status de maior capilaridade aérea no contexto da aviação de Estado, por intermédio da 

atuação de quatro (4) bases aéreas instaladas em Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros e 

Juiz de Fora. 

12; 43%

16; 57%

AVIÕES

HELICÓPTEROS



81 

 

Gráfico 2 – Quantidade e percentual de aeronaves por órgãos – Administração Pública Direta 

– Minas Gerais – 2017 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

A partir dessa contextualização, passa-se a trabalhar o questionário aplicado aos 

gestores de manutenção dos órgãos em pauta, sob o viés da técnica de análise de maturidade de 

gestão de processos, ora adaptada para a observação e avaliação das gestões de manutenção de 

aeronaves realizadas pelos órgãos e a partir de uma perspectiva progressiva. 

Conforme observado na seção 6, para diferenciação do aperfeiçoamento da gestão 

dos órgãos foram atribuídos graus, conforme o enquadramento do órgão às modernas técnicas 

gerenciais, ensejando uma classificação dos órgãos em face à sua estruturação gerencial (níveis 

inicial, organizado, estruturado, gerenciado e otimizado). As tabelas numeradas de 1 até a 11 

fornecem subsídios para o enquadramento dos órgãos à ferramenta de maturidade de gestão. 

A Tabela 1 mostra o grau de importância que o órgão estadual operador de 

aeronaves confere à gestão da manutenção por meio da adoção ou não de um gestor qualificado 

à frente da seção de manutenção de aeronaves. 

 

Tabela 1 – Existência de qualificação do gestor na área de administração ou como técnico na 

área de aviação para gestão da seção de manutenção de aeronaves – Administração 

Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 

OPERADOR SIM NÃO 

GMG 4  

PMMG/SEMAD 4  

CBMMG/SES 4  

PCMG 4  

SEAPA  1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

5; 18%
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O grau 4 foi atribuído àquele órgão que possui o gestor qualificado e o grau 1 ao 

que não detém qualificação. Não foram atribuídos graus 2 e 3 em face da importância conferida 

ao órgão que dispõe de profissional qualificado para a gestão. Dessa forma, não existem 

posições intermediárias. O maior grau define um alinhamento do respectivo órgão com as 

melhores práticas de gestão de manutenção, o que enseja, decerto, as finalidades de 

produtividade e economicidade gerencial. 

A Tabela 2 expressa a existência ou não de outro gestor da equipe da seção de 

manutenção de aeronaves, que é detentor de qualificação administrativa ou técnica na área de 

aviação. 

 

Tabela 2 – Existência de outro gestor da equipe com qualificação na área de administração ou 

como técnico na área de aviação para gestão da seção de manutenção de aeronaves 

– Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 
 

OPERADOR SIM NÃO 

GMG 2  

PMMG/SEMAD 2  

CBMMG/SES 2  

PCMG 2  

SEAPA  1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

A existência de gestor(es) auxiliar(es) é fator de aperfeiçoamento, porquanto sua 

atuação melhora os trabalhos gerenciais com resultados consistentes, além da elaboração, 

coordenação e controle dos processos de gestão. Então, foi atribuído o grau 2 ao órgão que 

possui outro(s) profissional(ais) empregado(s) na atividade de gestão de manutenção de 

aeronaves e grau 1 ao que não detém qualificação. O escopo da presente classificação é a 

verificação se o operador está em consonância com o princípio da eficiência no sentido de 

mapeamento e otimização de processos e gestão por resultados. 

A Tabela 3 elenca o número de profissionais atuantes na equipe de gestão de 

manutenção dos órgãos operadores de aeronaves. 

 

Tabela 3 – Número de profissionais atuantes na equipe de gestão de manutenção de aeronaves 

– Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 
 

OPERADOR 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Mais de 6 

GMG   3  

PMMG/SEMAD  2   

CBMMG/SES    2 

PCMG  2   

SEAPA 1    

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Maior número de gestores não significa, necessariamente, um aperfeiçoamento da 

gestão. A dinâmica gerencial depende do número de aeronaves, suas categorias, modelos e tipos 

e demanda de voo (emprego operacional). Em face do exposto, o CBMMG/SES recebeu o 

mesmo grau 2 da PMMG/SEMAD e da PCMG, em decorrência de operar três aeronaves por 

intermédio de três (3) gestores, sendo duas do mesmo tipo. O GMG recebeu grau 3 porque sua 

relação número de gestores/número de aeronaves remete a uma estratégia de produtividade 

administrativa.  

Assim, foi verificado que quantidade não implica em qualidade e resultados, ainda 

porque, na atual conjuntura, a escassez de recursos humanos e orçamentários implicam a 

necessidade de se realizar mais com menos. 

A Tabela 4 revela a existência ou não, no órgão operador de aeronaves, de uma 

equipe de mecânicos com Certificado de Habilitação Técnica (CHT) válido para a realização 

de intervenções básicas de manutenção de aeronaves. 

 

Tabela 4 – Existência de uma equipe de mecânicos com CHT válido para a realização de 

intervenções básicas de manutenção de aeronaves – Administração Pública Direta 

– Minas Gerais – 2017 

 

OPERADOR Totalmente Em parte Poucos Nenhum 

GMG 4    

PMMG/SEMAD  3   

CBMMG/SES  3   

PCMG    1 

SEAPA    1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

O fomento à formação e qualificação dos profissionais é fator positivo para a gestão 

de organizações privadas ou públicas. No que concerne à gestão da manutenção de aeronaves, 

a atuação de mecânicos com certificados de habilitação técnica emitidos pela ANAC, 

demonstra comprometimento da instituição com a regularidade técnica e com a segurança de 

voo. Nesse quesito, foram atribuídos graus de 1 a 4 com base na não existência e no total de 

mecânicos qualificados.  

Desse modo, aqueles que não possuem o item relacionado, receberem grau 1; os 

que contam com poucos mecânicos com CHT receberiam o grau 2 (o que não ocorreu); aqueles 

que possuem parte de sua equipe de mecânicos com CHT receberam grau 3; e, aquele órgão, 

especificamente o GMG, cuja equipe de mecânicos, possui na íntegra, CHT, recebeu o grau 

máximo, que é o 4.  
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O escopo da avaliação é a verificação se os órgãos estão alinhados com critérios 

atinentes ao princípio da eficiência e melhores práticas gerencias como: ênfase em resultados, 

visão prospectiva; aprimoramento do recurso humano e benchmarking, para conhecimento e 

socialização dessas melhores práticas. 

A Tabela 5 demonstra se os mecânicos de aeronaves dos órgãos que operam 

aeronaves na Administração Pública do Estado dispõem de homologação da Agência Nacional 

de Aviação Civil para a realização de procedimentos de manutenção de aeronaves.  

 

Tabela 5 – A organização ou seus mecânicos está(ão) homologada(os) pela ANAC para 

realização de procedimentos de manutenção de aeronaves – Administração Pública 

Direta – Minas Gerais – 2017 

 

OPERADOR Sim Não 

GMG  1 

PMMG/SEMAD 4  

CBMMG/SES  1 

PCMG  1 

SEAPA  1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Homologar uma oficina é um dos objetivos das organizações que operam 

aeronaves. Os trabalhos de manutenção terceirizados são dispendiosos e nem sempre realizados 

no tempo necessário à demanda do operador.  

O órgão público que possui em seu quadro de pessoal mecânico de manutenção 

aeronáutica com certificado de habilitação técnica válido, emitido pela ANAC e que se encontra 

autorizado à aprovação do retorno ao serviço de uma aeronave submetida a inspeções de até 

100 (cem) horas de voo previstas no plano de manutenção do fabricante e após execução de 

ações corretivas, é um diferencial para a instituição.  

A tabela 5 evidencia que um operador aperfeiçoou sua gama de serviços de 

manutenção aeronáutica por meio da estratégia de homologar seus mecânicos para realização 

de inspeções de até 100 (cem) horas. 

Diante do exposto e em decorrência da importância deste quesito, o que evidencia 

comprometimento com a gestão qualificada, foram atribuídos graus 1 e 4 quanto à existência 

da autorização ou homologação da ANAC. O único órgão ao qual foi atribuído grau 4 foi a 

PMMG.  

Como vantagens desse método gerencial, têm-se, não só a economicidade, mas a 

visão prospectiva de, futuramente, viabilizar a instalação de uma oficina homologada para 
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atendimento da PMMG e, também de outros órgãos, além da execução de manutenções mais 

complexas. 

A tabela 6 elenca a adesão ou não do operador aos registros de preços e/ou à 

aquisição de peças e serviços por meio de licitações conjuntas com outros órgãos do Estado. 

 

Tabela 6 – Adesão do operador a registros de preços e/ou licitação conjunta para fornecimento 

de peças e serviços de manutenção de aeronaves – Administração Pública Direta – 

Minas Gerais – 2017 
 

OPERADOR Totalmente Em parte Poucos Nenhum 

GMG  3   

PMMG/SEMAD  3   

CBMMG/SES    1 

PCMG    1 

SEAPA    1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

A adesão a registro de preços e/ou à realização de licitações conjuntas demonstra 

preocupação do gestor de manutenção de aeronaves com as melhores práticas e disputa de 

mercado. A tendência de licitações com maior número de aeronaves – no caso para serviços de 

manutenção ou fornecimento de peças – é de maior concorrência e, consequentemente, de 

diminuição de preços. 

A tabela 6 comprova que dois (2) operadores estão, em parte, alinhados com as 

nuances do mercado e, consequentemente, com preceitos dos princípios da eficiência e 

economicidade. Por isso, este quesito recebeu graus de 1 a 4, com base em nenhuma 

participação aos itens citados (grau 1) , passando pela pouca participação (grau 2) e participação 

em parte (grau 3), e finaliza com a adesão total (grau 4). 

 A Tabela 7 demonstra se o operador adota o mapeamento de processos na gestão 

de manutenção das aeronaves. 

 

Tabela 7 – Adoção de mapeamento de processos da gestão de manutenção de aeronaves –

Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 

OPERADOR Totalmente Em parte Poucos Nenhum 

GMG  3   

PMMG/SEMAD  3   

CBMMG/SES  3   

PCMG   2  

SEAPA    1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Na moderna administração, o mapeamento de processos proporciona a organização 

da empresa ou instituição, promove o conhecimento dos processos das atividades realizadas e 

de todas as etapas da consecução do trabalho ou produção e aponta quem são os responsáveis 

por cada passo. O mapeamento de processos também otimiza o controle e a mensuração de 

resultados.  

Dessa forma, foram atribuídos quesitos de 1 a 4, conforme o operador disponha de 

nenhum mapeamento, passando por “poucos”, “em parte” e total mapeamento.  

Assim, a Tabela 7 evidenciou que tanto o GMG, quanto a PMMG/SEMAD e o 

CBMMG/SES estão, em certa medida, em consonância com as mais atuais técnicas de 

administração de empresas. Noutro giro, a PCMG está pouco alinhada com o escopo do quesito 

e a SEAPA não possui processos mapeados. 

A Tabela 8 evidencia a existência ou não de indicadores de eficiência da gestão de 

manutenção de aeronaves dos órgãos em pauta. A adoção de indicadores ajuda a descrever a 

situação atual de um determinado evento, realizar comparações e avaliar a execução de ações 

planejadas durante um período. 

 

Tabela 8 - Existência de indicadores para verificação da eficiência da gestão de manutenção de 

aeronaves – Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 

 

OPERADOR Sim Não 

GMG 4  

PMMG/SEMAD 4  

CBMMG/SES 4  

PCMG  1 

SEAPA  1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

A Tabela 8 revela que os operadores: GMG, PMMG/SEMAD e o CBMMG/SES 

adotam indicadores de mensuração da gestão de manutenção de aeronaves, por outro lado, os 

operadores PCMG e SEAPA não possuem indicadores. Diante da importância do recurso 

administrativo foram suprimidos os graus 2 e 3 e conferido um valor maior (grau 4) ao GMG, 

à PMMG/SEMAD e ao CBMMG/SES em decorrência de adotarem a ferramenta de 

indicadores. No entanto, os órgãos que não possuem indicadores, receberam o menor grau 

atribuído, correspondente a 1.  

Importante porque indicadores permitem a mensuração da gestão na medida em que 

proporcionam o conhecimento e a extensão do que é realizado. Isso permite accountability, 

avaliação, manutenção do status ou reformulação de prática ou estratégias.  
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Dessa forma, constatou-se que o GMG, a PMMG/SEMAD e o CBMMG/SEMAD 

estão alinhados com uma prática gerencial de vanguarda amplamente utilizada nas empresas 

privadas. 

A Tabela 9 demonstra a existência ou não de planejamento estratégico para a gestão 

de manutenção de aeronaves, com vistas ao futuro da aviação dos órgãos em pauta.  

 

Tabela 9 - Existência de planejamento estratégico que contemple a gestão de manutenção de 

aeronaves – Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 

OPERADOR Sim Não 

GMG 4  

PMMG/SEMAD 4  

CBMMG/SES 4  

PCMG  1 

SEAPA  1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

O planejamento estratégico define o caminho pretendido pela organização. Trata-

se de um processo constante e sistemático da moderna administração. Fica evidenciado que três 

(3) dos operadores (GMG, PMMG/SEMAD e CBMMG/SES) estabeleceram planos 

estratégicos com vistas a permearem o futuro da gestão de manutenção de aeronaves. Já a 

PCMG e a SEAPA não adotam o mesmo recurso gerencial e trabalham consubstanciadas em 

demandas imediatas e prementes. Diante da importância do recurso e conforme sua existência 

ou não, foram atribuídos graus 4 ou 1, respectivamente. A falta de idealização de estratégias 

futuras gera estagnação gerencial, tendência a questionamentos existenciais e possível 

sucumbência. 

A tabela 10 pontua o estágio de cumprimento do planejamento estratégico da gestão 

de manutenção de aeronaves dos órgãos que adotam tal ferramenta gerencial. 

 

Tabela 10 – Estágio do cumprimento do planejamento estratégico da gestão de manutenção de 

aeronaves – Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 

Operador 
Total 

cumprimento 

Cumprimento 

em parte 

Poucos 

objetivos/estratégias/ 

metas/iniciativas em 

cumprimento 

Nenhum 

GMG  3   

PMMG/SEMAD  3   

CBMMG/SES  3   

PCMG    .. 

SEAPA    .. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

(..) Não recebeu avaliação, pois não possui planejamento estratégico. 
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 Os operadores que adotam o planejamento estratégico estão alinhados com o 

Triângulo do Planejamento, no qual cada vértice deve responder à pergunta: aonde se quer 

chegar, onde está no momento e qual caminho a trilhar? A estagnação resulta em desmotivação, 

avanço da concorrência, falta de recursos, desorientação de direção, enfim, colapso da 

organização (FERNANDES, 2017). 

 A Tabela 10 evidencia que, conforme o estágio de cumprimento do planejamento 

estratégico, foram atribuídos graus de 2 a 4. Não foi atribuído grau 1 à PCMG e à SEAPA em 

face de não possuírem planejamento estratégico para a gestão de manutenção de aeronaves.  

 Os operadores relacionados que estão no mesmo estágio, GMG, PMMG/SEMAD 

e CBMMG/SES, receberam grau 3, que corresponde ao cumprimento ‘em parte’ do 

planejamento estratégico. 

 Dessa forma, demonstram estar alinhados com as modernas ferramentas gerenciais 

e compromissados com o futuro da manutenção das aeronaves operadas. Todavia, a melhoria 

da gestão deve ser uma constante para aprimoramento dos serviços prestados. 

O Quadro 5 foi adaptado com base no referencial teórico apresentado na pesquisa, 

notadamente matérias atinentes à eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, reforma do 

estado e modelo de maturidade de gestão de processos.  

Sua construção caracteriza os níveis conforme a maturidade do segmento de gestão 

de manutenção de aeronaves dos operadores aéreos da Administração Pública Direta de Minas 

Gerais 

Trata-se da maturidade de gestão de processos adaptada para mensurar a graduação 

atual na qual estão inseridos os órgãos no contexto da gestão. Para tanto, eles precisam 

satisfazer aos requisitos elencados na coluna ‘DEFINIÇÃO’ do quadro referenciado. 

O quadro 5 está exposto neste estágio da pesquisa em decorrência da necessidade 

da análise prévia das tabelas numeradas de 1 a 10, pois, a soma dos valores atinentes aos graus 

atribuídos é que permitirão a classificação ou enquadramento dos órgãos gestores de 

manutenção de aeronaves em cinco (5) níveis distintos, conforme os requisitos nele 

relacionados. 

A Figura 4 ilustra a evolução dos níveis de classificação do operador ao modelo de 

maturidade de gestão. Trata-se de uma graduação que parte do nível inicial (indefinido; 

imprevisível), perpassa pelos níveis organizado (disciplinado), estruturado (padronizado; 

consistente), gerenciado (previsível; controlado) e finaliza com o otimizado (continuamente 

melhorado). 
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Quadro 5 – Modelo de maturidade de processos – cinco níveis de estruturação 
 

NÍVEL DEFINIÇÃO 

1 – Inicial/informal 

– Atividades básicas de gestão de aeronaves geralmente executadas, mas falta 

rigor no planejamento e na execução. 

– O planejamento da gestão de manutenção de aeronaves pode ser confuso, 

imprevisível e inconsistente. 

– A execução depende de habilidades e dedicação individuais ou da atuação de 

outros órgãos. 

2 – Organizado 

– Qualificação do gestor de manutenção de aeronaves. 

– Gestão da manutenção conforme padrões e requisitos especificados. 

– A execução dos principais processos é planejada, gerenciada e caminha para 

processos bem estruturados. 

– Os resultados dos processos são previsíveis. 

– Subprocessos e atividades podem não ser bem definidos. 

3 – Estruturado 

– Atividades básicas de gestão de manutenção bem desempenhadas, segundo 

um processo bem definido, conforme padrões adotados pela organização. 

– Atuação de uma equipe de gestores de manutenção de aeronaves. 

– Subprocessos e atividades definidos. 

– Relações entre processos e macroprocessos são definidas. 

– Início do uso de medições para ajudar no gerenciamento de processos. 

 4 – Gerenciado 

– Operador focado no gerenciamento de e por processos. 

– Planejamento estratégico existente. 

– Adesão a registros de preços e licitações conjuntas. 

– Homologação de serviços ou profissionais de manutenção pela ANAC. 

– Mais objetividade no gerenciamento de desempenho. 

– A qualidade do produto é quantificada. 

– Adoção de indicadores. 

– A principal diferença quanto ao nível 3 é que nele, o desempenho do processo 

é quantitativamente conhecido e controlado. 

5 – Otimizado 

– Metas de desempenho baseadas nos objetivos do operador são 

quantitativamente estabelecidas. 

– Medições sistemáticas para fornecer feedback sobre o desempenho do 

processo e orientar as ações de melhoria e inovação. 

– Fiel cumprimento ao planejamento estratégico. 

– Visão prospectiva da gestão de manutenção de aeronaves. 

– A principal diferença em relação ao nível 4 é que nele há uma permanente 

ação de melhoria e refinamento de métodos, orientada para os objetivos 

estratégicos da organização. 
Fonte: Adaptado de SIQUEIRA, Jairo. Modelo de Maturidade de Processos: como maximizar o retorno dos 

investimentos em melhoria da qualidade e produtividade. 2005. Disponível em: 

˂http://www.ibqn.com.br/htm_artigos_links/Jairo_Siqueira_Artigo_Modelo%20de%20

Maturidade.pdf˃. Acesso em 26 jul. de 2017. p. 4-5. 

 

Baseado na Figura 4, no Quadro 5 e nos graus atribuídos aos operadores de aeronaves 

da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais quanto à gestão de manutenção de 

aeronaves, a correspondência a seguir evidencia o nível de enquadramento de cada um deles: 

a) de 0 a 10 graus: nível inicial; 

b) de 11 a 20 graus: nível organizado; 

c) de 21 a 30 pontos: nível estruturado; 
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d) de 31 a 35 pontos: nível gerenciado; 

e) de 36 a 40 pontos: nível otimizado. 

 

Figura 4 – Modelo de maturidade aplicado à gestão de manutenção de aeronaves 

 

Fonte: Adaptado de SIQUEIRA, Jairo. Modelo de Maturidade de Processos: como maximizar o retorno dos 

investimentos em melhoria da qualidade e produtividade. 2005. Disponível em: 

˂http://www.ibqn.com.br/htm_artigos_links/Jairo_Siqueira_Artigo_Modelo%20de%20

Maturidade.pdf˃. Acesso em 26 jul. de 2017. p. 2-3. 

 

A Tabela 11 registra o desnivelamento da gestão da manutenção das aeronaves dos 

órgãos operadores da Administração Pública Direta do governo de Minas Gerais. 

Primeiramente, constata-se que nenhum deles encontra-se no nível otimizado. 

 

Tabela 11 – Enquadramento dos operadores de manutenção de aeronaves nos níveis de 

maturidade de gestão – Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 

OPERADOR SOMA DOS GRAUS NÍVEL 

GMG 31 Gerenciado 

PMMG/SEMAD 32 Gerenciado 

CBMMG/SES 27 Estruturado 

PCMG 15 Organizado 

SEAPA 9 Inicial 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

O GMG e a PMMG/SEMAD estão no nível gerenciado, o que denota uma 

especialização considerável no que concerne à gestão. O CBMMG/SES situa-se no nível 

estruturado e a PCMG no nível organizado. Apenas a SEAPA encontra-se no nível inicial e 
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corresponde ao único órgão que não dispõe de uma seção específica direcionada à manutenção 

de aeronaves. 

Em uma perspectiva das organizações, de forma isolada, verifica-se que todas são 

eficientes, pois atingem o objetivo principal de disponibilizar a manutenção das aeronaves e de 

deixá-las prontas para o serviço, segundo rigorosos processos de licitação e pagamento, além 

de auditoria dos custos. Todavia, sob o viés de uma perspectiva macro, isto é, contemplando a 

análise de que operadores avançaram em termos de gestão e outros que não prosseguiram no 

aperfeiçoamento, identifica-se que poderia haver uma melhoria do gasto público e da 

disponibilização do serviço proposto. 

A dispersão e incomunicabilidade gerenciais são resultantes da liberdade 

administrativa dos órgãos, associada ao histórico de recursos financeiros orientados a unidades 

executoras que outrora não podiam ser geridos de forma conjunta ou, mesmo, aplicados de 

forma direcionada. Isso não corresponde mais à evolução do sistema de compras do estado de 

Minas Gerais, que, a partir de 2004, apresenta-se de forma a dar suporte a certames licitatórios 

que contemplem compras centralizadas/conjuntas e adesão a registros de preços. 

Outro fator desfavorável a ser relacionado é o sentimento de autosuficiência 

administrativa dos órgãos no que concerne a seus bens e recursos financeiros, atuando sob um 

viés de gestão patrimonialista e avesso ao accountability externo, além da interferência da 

cultura organizacional e da falsa crença de perda de autonomia gerencial.  

A aplicação do questionário demonstra tal assertiva, na medida em que dos cinco 

(5) gestores de manutenção que responderam, dois (2) deixaram a seguinte pergunta sem 

resposta “Como o Senhor(a) avaliaria a possibilidade de uma gestão integrada de manutenção 

de aeronaves para todos os órgãos da Administração Pública Direta do governo de Minas 

Gerais?”; os outros três (3) elogiaram a proposta e enfatizaram que a gestão integrada tende a 

agregar maior qualidade e aperfeiçoamento à gestão de manutenção. 
 

Avalio que seria uma excelente estratégia. Porque padronizaria os processos de gestão 

de manutenção. Unificaria processos licitatórios, com a integração de contratos de 

peças, serviços e seguros, com possibilidade de diminuição de custos. A médio prazo, 

com uma maior qualificação de mecânicos, poderia ser homologada uma 

oficina/organização de manutenção de aeronaves certificada segundo o RBAC 145. 

Desenvolvimento de níveis mais elevados de manutenção orgânica de mais tipos de 

aeronaves, o que geraria redução de custos para o Estado. (DESTINATÁRIO 1). 
 

O pensamento anterior foi corroborado por outro responsável pela supervisão de 

manutenção. 

A frota aérea do Estado contempla diversos pontos convergentes em que uma gestão 

integrada de manutenção traria aspectos positivos para a administração pública, 

sobretudo quanto à redução de custos e otimização de processos e de recursos 

humanos e logísticos. Como aspecto a se destacar, acreditamos que, no início de uma 
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gestão integrada, algumas controvérsias, especialmente no que afetam a autonomia 

dos Órgãos e/ou a cultura organizacional de cada Órgão, poderiam ocorrer e 

prejudicar o processo. Mas tratam-se de aspectos que são superados com o passar do 

tempo, após fases de transição e adaptação. (DESTINATÁRIO 2). 
 

As respostas dos Destinatários 1 e 2 encontram consonância quanto ao conceito de 

gestão integrada em face da proposição de um trabalho conjunto e agregado de sistemas de 

gestão para que a consecução dos objetivos seja mais eficiente com desdobramentos de 

economicidade.  

 

7.2 Análise da gestão de manutenção da aeronave Esquilo 

 

Para uma análise exemplificada ou estudo de caso da diferença da gestão de 

manutenção de aeronaves realizada pelos órgãos da Administração Pública Direta de Minas e 

do que uma manutenção integrada poderia agregar aos operadores de aeronaves, examina-se a 

seguir a gestão do helicóptero Esquilo - Airbus H125, ilustrado na figura 5. Trata-se do modelo 

que atende diretamente às demandas da sociedade pela sua versatilidade de atividades e 

inserção no conceito multimissão que compreende um emprego operacional de atendimento às 

demandas aeropoliciais, de defesa civil, resgate e salvamento, traslado de enfermos graves, 

monitoramento ambiental e combate a incêndios florestais, dentre outras. 

 

Figura 5 – Helicóptero Esquilo – Airbus H125 (antigo AS 350 ou H350) 
 

 
 

Fonte: Sítio da Air Bus Helicopters. Disponível em: <http://www.airbus.com/helicopters.html>. Acesso em 29 de 

ago. 2017. 

http://www.airbus.com/helicopters.html
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Isso não significa que não exista outra aeronave no conceito multimissão no 

mercado, até pelo contrário, mas é a aeronave que, na atualidade, corresponde a 43% da frota 

em pauta, com 12 (doze) unidades, conforme demonstrado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Quantidade e percentual de aeronaves dos órgãos por categoria – Administração 

Pública Direta – Minas Gerais – 2017 
 

 

 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

O Esquilo está presente em três (3) dos operadores pesquisados, ou seja, 

PMMG/SEMAD, com oito (8) unidades, CBMMG/SES, com duas (2) unidades, e PCMG, com 

duas (2) unidades, atualmente. A PMMG e a CBMMG/SES estão em processo de aquisição de 

mais dois (2) Esquilos por operador o que aumentaria a frota do estado para dezesseis (16) 

unidades, conforme editais de licitação hospedados no Portal de Compras do estado de Minas 

Gerais. 

Na atualidade, este tipo de aeronave está efetivamente presente para atendimento à 

sociedade na sede e nas frações destacadas da PMMG na:  

a) macrorregião central: capital, Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

b) macrorregião do Triângulo Mineiro e Noroeste; 

c) macrorregião do Norte de Minas; 

d) macrorregião da Zona da Mata. 

As macrorregiões que não dispõem do helicóptero, são apoiadas pelo recurso aéreo 

daquela situada mais próxima, no seguinte sentido: 

- macrorregião do Sul de Minas apoiada pela fração aérea de Juiz de Fora; 

12; 43%

3; 11%
3; 11%

1; 3%

7; 25%

2; 7%

Helicóptero Esquilo

Helicóptero biturbina

Avião turbohélice

Helicótero Jet Ranger

Avião monomotor

Avião jato
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- macrorregião do Vale do Aço, Rio Doce, Alto São Francisco e Vale do Mucuri, 

apoiadas pela sede em Belo Horizonte. 

Quanto ao CBMMG, o Esquilo encontra-se presente na RMBH e na fração 

desconcentrada de Varginha, para atendimento de todo o Estado. Assim, aquelas localidades 

que demandam tempo de chegada maior do helicóptero, são atendidas, pela PMMG por 

intermédio do COMAVE, com acionamento da fração aérea mais próxima do local de demanda. 

A Tabela 12 demonstra o quantitativo de horas de voo das aeronaves Esquilo dos 

órgãos da Administração Pública Direta de Minas no período de 2014 a 2016 e permite o cálculo 

das inspeções de manutenção realizadas e dos valores atinentes aos procedimentos. 

 

Tabela 12 – Horas de voo das aeronaves Esquilo operadas por órgãos – Administração Pública 

Direta – Minas Gerais – 2014-2016 
 

AERONAVE 

(operador) 

HORAS DE VOO 
TOTAL 

2014 2015 2016 

PP-EJJ (PMMG) 388 196,3 309,3 839,6 

PP-EJK (PMMG) 330,2 275,9 154.4 760,5 

PP-EJL (PMMG) 161,7 277,6 176,2 615,5 

PP-EJM (PMMG) 185,3 339,5 254,6 779,4 

PP-EJN (PMMG) 27,9 352,3 248,9 629,1 

PP-MMG (PMMG) 411,7 488,1 409,6 1309,4 

PP-IEF (PMMG) 394,8 376,1 158,8 929,7 

PP-IEG (PMMG) 410,7 430.6 171,1 1012,4 

PR-BOA (CBMMG) 378 149 197 724 

PP-BBM (CBMMG) 642 170 160 972 

PP-ESP (PCMG) ... ... 88 ... 

PP-ESQ (PCMG) ... ... 75 ... 

Fonte: Pesquisa de campo e Sistema Pégasus/COMAVE, 2017. 

Nota:  sinal convencional (...): indica dado numérico não disponível. Na verdade, o órgão possui a informação, 

mas não respondeu ao questionamento 

 

A PMMG possui em seu efetivo mecânicos de voo que estão autorizados pela 

ANAC à realização de revisões do Esquilo de até 100 (cem) horas de voo. Essa iniciativa tornou 

possível uma economia substancial de recursos ao estado e celeridade de disponibilidade de 

aeronaves para emprego na atividade fim. Além disso, propiciou o aperfeiçoamento técnico dos 

profissionais de manutenção e a prestação do serviço também nas bases desconcentradas, o que 

passou a economizar, em média, três (3) horas de voo de traslado de cada aeronave até a sede 

em Belo Horizonte para procedimento de revisão de 100 (cem) horas. Tal iniciativa demonstra 

estratégia de gestão com ênfase em eficiência e economicidade como ainda será demonstrado 

nessa seção. Os dados demonstrados nas tabelas 12 e 13 permitem o cálculo do número de 

inspeções de até 100 (cem horas) realizadas pelo mecânico da PMMG. 
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A tabela 13 demonstra a dinâmica das inspeções do helicóptero Esquilo que são 

realizadas para a célula (por hora de voo, tempo e ciclo) como para o motor (por hora de voo e 

por tempo).  

Tabela 13 – Manutenções programadas da aeronave Esquilo 

 

Manutenção de célula Manutenção de motor 

Por hora/voo Por tempo Por ciclos Por hora/voo Por tempo 

10h 400h 7 dias 1 ano 25 ciclos 8h 1 ano 

20h 500h 1 mês 2 anos 50 ciclos 30h 2 anos 

30h 550h 2 meses 3 anos 150 ciclos 50h  

50h 600h 3 meses 4 anos 500 ciclos 100h  

100h 1.000h 6 meses 6 anos 750 ciclos 150h  

150h 1.200h 30 meses 8 anos  750h  

200h 2.000h  12 anos  1.000h  

250h 2.500h    1.200h  

300h 5000h    1.500h  

350h     3.000h  
Fonte: MOYSÉS, Willian de Barros. Programa de manutenção de helicópteros de segurança pública. 2012. 

Monografia (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – I) – Centro de Altos Estudos de Segurança, Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. São Paulo, 2012. 

Nota:  os mecânicos de aeronaves da PMMG estão autorizados a realizar as inspeções: 10h, 20h, 30h, 50h, 100h, 

200h, 250h, 350h, 400h, 500h, 550h, 7 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. 

 

A Tabela 13 exibe a relação de manutenções programadas para a aeronave Esquilo, 

que são por horas de voo ou tempo (a que vencer primeiro), acrescentando o vencimento por 

ciclos. Os procedimentos são realizados a cada 10 (dez) horas (múltiplos de dez), com exceção 

das 150 (cento e cinquenta) horas e seus respectivos múltiplos. Ela proporciona o cálculo dos 

valores que seriam direcionados às empresas de manutenção privadas se a PMMG não 

disponibilizasse de um mecânico autorizado a realizar revisões de até 100 (cem) horas. 

Recentemente, mais precisamente em maio de 2017, mais um mecânico tornou-se autorizado a 

proceder às mesmas inspeções. 

A Tabela 14 relaciona os valores da mão de obra dos contratos de serviços de 

manutenção de aeronaves que PMMG/SEMAD, CBMMG/SES e PCMG executam em relação 

à empresa Claro Aviação. 

A evolução dos valores atinentes ao serviço de manutenção de aeronaves prestado 

por empresas contratadas e correlato ao designativo homem-hora demonstra que licitações que 

englobam um maior número de aeronaves, como as realizadas pelo operador PMMG/SEMAD 

despertam elevado interesse das empresas prestadoras do serviço e implicam uma disputa de 

mercado em relação ao certame. Isso diminui o preço do homem-hora que, quando comparado 

ao valor praticado pelo CBMMG/SES e pela PCMG, a PMMG/SEMAD, que opera oito (8) 
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Esquilos, apresenta um valor de homem-hora cerca de R$50,00 a menos que os praticados pelos 

demais operadores que operam dois (2) Esquilos cada. 

 

Tabela 14 – Valores de homem-hora praticados pelas empresas contratadas conforme operador 

de aeronaves – Administração Pública Direta – Minas Gerais – 2014-2016 
 

OPERADOR 2014 2015 2016 

PMMG/SEMAD R$190,00 R$203,57 R$225,37 

CBMMG/SES R$249,10 R$249,10 R$277,19 

PCMG ... ... R$265,94 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

Nota:  sinal convencional (...): indica dado numérico não disponível. Na verdade, o órgão possui a informação, 

mas não respondeu ao questionamento 

 

Dessa forma, preceitos de eficiência e economicidade foram priorizados pela 

PMMG/SEMAD em suas licitações e poderiam ser estendidos para os demais órgãos. 

Uma gestão integrada da manutenção de aeronaves da administração pública do 

estado de Minas Gerais implicaria um acréscimo de mais 4 aeronaves do mesmo tipo para 

manutenção de até 100 (cem) horas, às oito (8) já administradas pela PMMG, ou seja, mais 50% 

do número de aeronaves para processos de licitação de manutenção de aeronaves, o que ainda 

pode ser acrescido de mais quatro (4) em relação às 12 (doze) já existentes, com os processos 

de aquisição de mais quatro (4) aeronaves em andamento. 

No que concerne ao local destinado à manutenção e hangaragem de aeronaves, 

todos os operadores são possuidores de hangares destinados ao depósito das aeronaves. No 

entanto, verifica-se que o hangar do COMAVE está com sua capacidade plena de utilização. 

Dessa forma, seria viável a seleção de um hangar específico para os serviços de manutenção 

das aeronaves para atender a todos os órgãos em questão. Tal estrutura proporcionaria a adoção 

de procedimentos específicos da filosofia de manutenção, como: organização de ferramental, 

cabides de acondicionamento de peças, circulação de mecânicos, afixação de documentos e 

avisos referentes ao tema. Enfim, um local com adequação para serviços de manutenção e 

distinta da operacionalidade. 

A utilização de um hangar específico para a execução dos trabalhos de manutenção 

nas aeronaves operadas pelos órgãos da Administração Pública Direta do Estado também traria 

benefícios, porquanto hangares que conjugam trabalhos de manutenção e operacionalidade 

tendem a ter maiores problemas de ocorrências de solo7. 

                                                           
7 Ocorrência de solo: Toda ocorrência, envolvendo aeronave no solo, do qual resulte dano ou lesão, desde que não haja intenção 

de realizar voo, ou, havendo esta intenção, o(s) fato(s) motivador(es) esteja(m) diretamente relacionado(s) aos serviços de 

rampa, aí incluídos os de apoio e infraestrutura aeroportuários, e não tenha(m) tido qualquer contribuição da movimentação da 

aeronave por meios próprios ou da operação de qualquer um de seus sistemas (BRASIL, 2013, p. 10). 



97 

 

Para os cálculos demonstrados na Tabela 15 foram considerados os valores médios 

de homem-hora praticados nos contratos da PMMG/SEMAD com a Empresa Claro Comércio, 

Representações e Manutenção Aeronáutica em 2014, 2015 e 2016. Trata-se de empresa 

qualificada que se encontra homologada pela ANAC para a realização de manutenções e 

inspeções de aeronaves até determinados níveis, a qual, por meio da participação em certames 

licitatórios, atualmente presta serviços de manutenção às aeronaves do GMG, PMMG/SEMAD, 

CBMMG/SES, PCMG e SEAPA. 

A tabela 15 engloba uma projeção de custos com inspeções até 100 (cem) horas que 

seriam destinados a empresa (s) contratada (s) caso o operador PMMG/SEMAD não contasse 

em seu efetivo com mecânico autorizado pela ANAC par tais procedimentos. 

 

Tabela 15 – Projeção de custos em caso de inexistência de mecânico orgânico homologado para 

inspeções até 100 (cem) horas – Polícia Militar de Minas Gerais – 2014-2016 
 

AERONAVE 

TOTAL DE 

HORAS 

VOADAS 

10 HORAS 

(Valor: R$676,11) 

100 HORAS 

(Valor médio: 

R$3.000,00) 

TOTAL 

(R$) 

PP-EJJ (PMMG) 839,6 
71 x R$676,11 = 

R$48.003,81 

6 x R$3.000,00 = 

R$18.000,00 
66.003,81 

PP-EJK (PMMG) 760,5 
64 x R$676,11 = 

R$43.271,04 

5 x R$3.000,00 = 

R$15.000,00 
58.271,04 

PP-EJL (PMMG) 615,5 
51 x R$676,11 = 

R$34.481,61 

4 x R$3.000,00 = 

R$12.000,00 
46.481,61 

PP-EJM (PMMG) 779,4 
66 x R$676,11 = 

R$44.623,26 

5 x R$3.000,00 = 

R$15.000,00 
59.623,26 

PP-EJN (PMMG) 629,1 
53 x R$676,11 = 

R$35.833,83 

4 x R$3.000,00 = 

R$12.000,00 
47.833,83 

PP-MMG (PMMG) 1.309,4 
114 x R$676,11 = 

R$77.076,54 

9 x R$3.000,00 = 

R$27.000,00 
104.076,54 

PP-IEF (PMMG) 929,7 
81 x R$676,11 = 

R$54.764,91 

6 x R$3.000,00 = 

R$18.000,00 
R$72.764,91 

PP-IEG (PMMG) 1012,4 
88 x R$676,11 = 

R$59.497,68 

7 x R$3.000,00 = 

R$21.000,00 
R$80.497,68 

TOTAL  
      

535.552,68 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 e dados fornecidos pela Empresa Claro Aviação. 

 

Um dos mecânicos da PMMG ora relacionados executa as inspeções desde 2014. 

O exame de seus vencimentos no período proposto perfaz um valor total de R$328.000,00 

(trezentos e vinte e oito mil reais). Ao deduzir-se este valor dos R$535.552,68 (quinhentos e 

trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), chega-se a um 

quantitativo economizado pelo estado de R$207.552,68 (duzentos e sete mil, quinhentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). O segundo mecânico recebeu a autorização 
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da ANAC há poucos meses e, pelo tempo de atuação, não foi contabilizado nos cálculos. Tal 

conquista é devida ao aperfeiçoamento da gestão da seção de manutenção de aeronaves do 

operador PMMG/SEMAD que vislumbrou na qualificação do mecânico a viabilidade para 

aprimoramento de critérios de eficiência e economicidade. 

Outra comparação pertinente versa sobre a contratação pelo CBMMG de um 

mecânico de aeronaves da Empresa Claro Aviação, que atua na manutenção de até 100 (cem) 

horas de um Esquilo no município de Varginha pelo valor de R$192.000,00 (cento e noventa e 

dois mil reais) há cerca de 18 (dezoito) meses. Ao multiplicar-se pelo período considerado, o 

dispêndio foi de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). Então, verifica-se uma 

discrepância de gastos, pois enquanto a PMMG aperfeiçoa sua gestão de manutenção e 

economiza R$207.552,68 (duzentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 

oito centavos) e realiza a manutenção de até 100 (cem) horas de oito (8) Esquilos em três anos, 

o CBMMG tem um custo de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) para a 

manutenção de um (1) único Esquilo em 18 (dezoito) meses. 

A Tabela 16 apresenta uma estimativa de gastos com a manutenção dos Esquilos 

do CBMMG/SES e da PCMG prestada por empresa contratada, cujo valor poderia ser poupado 

pelo estado, tendo em vista que os mecânicos habilitados da PMMG têm condições de absorver 

o trabalho das quatro aeronaves sem sobrecarga de serviços e afastada a possibilidade de ofensa 

à segurança de voo. 

 

Tabela 16 – Projeção de economicidade com manutenção integrada à Polícia Militar das 

aeronaves geridas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Civil – Minas Gerais – 

2014-2016 
 

AERONAVE ÓRGÃO 

TOTAL DE 

HORAS 

VOADAS 

10 HORAS (valor) 

CBMMG: R$831,57 

PCMG: 797,82 

100 HORAS 

(Valor médio: 

R$3.000,00) 

TOTAL 

(R$) 

PR-BOA  CBMMG 
724 

63 x R$831,57 = 

R$52.388,91 

5 x R$3.000,00 = 

R$15.000,00 
57.388,91 

PP-BBM  CBMMG 
972 

85 x R$831,57 = 

R$70.683,45 

6 x R$3.000,00 = 

R$18.000,00 
88.683,45 

PP-ESP  PCMG 300 

(Estimado) 

26 x R$797,82 = 

R$20.743,32 

2 x R$3.000,00 = 

R$6.000,00 
26.743,32 

PP-ESQ  PCMG 300 

(Estimado) 

26 x R$797,82 = 

R$20.743,82 

2 x R$3.000,00 = 

R$6.000,00 
26.743,32 

TOTAL             199.559,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 e dados fornecidos pela Empresa Claro Aviação. 

 

Acrescenta-se que os citados mecânicos da PMMG, habilitados para as inspeções 

de até 100 (cem) horas, podem realizá-las em todos os 12 (doze) Esquilos dos operadores da 



99 

 

Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais, o que pode ser somado a mais quatro 

(4) aeronaves do mesmo modelo que estão em processos de aquisição. 

Constata-se que a integração da manutenção de aeronaves traria vantagens ao 

estado, pelo aprimoramento do gasto público. Com base nos três (3) cálculos ora relacionados 

nas tabelas 14, 15 e 16, o estado economizou com a PMMG o equivalente a R$207.552,68 

(duzentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), e poderia 

ter economizado R$430.170,09 (quatrocentos e trinta mil, cento e setenta reais e nove 

centavos), o que perfaz um valor de R$637.722,77 (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e 

vinte e dois reais e nove centavos). Isso, levando em consideração os 18 (dezoito) meses de 

contratação do mecânico que atua em Varginha, pois, caso a base de cálculo fosse de 36 (trinta 

e seis) meses, o total seria acrescido em mais R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) 

de economia para o estado. 

O valor de R$637.722,77 (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e dois 

reais e nove centavos) corresponde a R$649.998,67 (seiscentos e quarenta e nove mil, 

novecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme atualização realizada 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 25 de setembro de 2017. 

Há uma defasagem de cerca de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) nos cálculos 

devido ao abatimento do serviço de manutenção de até 100 horas realizado na aeronave Esquilo 

do CBMMG de prefixo PR-BOA, para que o valor não seja contabilizado duas vezes. 

Os valores ora apresentados são estimativos e explicativos em face do serviço de 

manutenção de aeronaves conter especificidades e intercorrências que podem onerar o valor 

final ou até minimizá-lo. Tais valores apresentados não possuem um viés de auditoria, mas de 

demonstração do quão os operadores PMMG/SEMAD, CBMMG/SES e PCMG se apresentam 

díspares quanto à gestão de manutenção de aeronaves e do que uma gestão integrada poderia 

agregar em termos de otimização de gestão e redução de custos para o estado. 

Na próxima seção, formulou-se as considerações finais sobre a pesquisa realizada. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escassez de recursos não é privilégio somente de países emergentes ou em 

desenvolvimento, pois, países considerados como de primeiro mundo ou desenvolvidos 

também apresentam contingenciamento de recursos no atual cenário de crise mundial. Portanto, 

verifica-se que a Administração Pública está migrando de um mundo focado na autoexistência 

para o cerne de atendimento às demandas do contribuinte, apoiada, substancialmente, em 

estratégias baseadas em recursos gerenciais que contemplem as atuais e melhores práticas de 

gestão. 

Para a análise da eficiência do atual modelo de gestão de manutenção de aeronaves 

dos órgãos operadores de aeronaves da Administração Pública Direta do Estado de Minas 

Gerais e da viabilidade de uma gestão integrada do serviço em pauta no contexto do princípio 

da eficiência, foram examinados, classificados e comparados os setores de gerência de cada 

órgão relacionado. 

Portanto, na presente pesquisa foi trabalhada uma teoria de base consubstanciada 

nos conceitos de administração, Administração Pública direta e indireta, eficiência, eficácia, 

efetividade, economicidade, gestão, gestão de e por processos, gestão integrada e gestão em 

rede. Foram pormenorizados os métodos de administração governamental e analisadas as 

reformas administrativas dos governos federal e estadual, além da análise do PMDI.  

Verificou-se que o gerenciamento dos recursos aéreos da Administração Pública 

Direta do governo do estado de Minas Gerais constitui, atualmente, um modelo de 

multiplicidade de estruturas segmentadas, estanques e similares, o que reflete uma sobreposição 

de esforços na diversidade dos serviços aéreos destinados ao povo mineiro. A constatação de 

tal formato demonstra que a gestão do recurso em pauta está aquém da vanguarda dos processos 

da moderna administração, na medida em que os recursos disponíveis, alocados da maneira 

como se encontram, não permitem uma gestão por resultados qualificada, otimizada e eficiente 

para as missões que requeiram o emprego de aeronaves, o que impede a maior socialização 

desses serviços em um estado com tamanhas dimensões. 

Quanto ao objetivo geral da pesquisa, qual seja, analisar o atual modelo de gestão 

da manutenção das aeronaves operadas pelos órgãos da Administração Pública Direta do Estado 

de Minas Gerais, sob os critérios da eficiência e a possibilidade de seu aperfeiçoamento, foi 

atingido. A análise dos questionários aplicados e a classificação da gestão de manutenção de 

cada órgão revelaram que, sob um enfoque restrito às organizações, a eficiência permeia os 
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procedimentos gerenciais com certames licitatórios transparentes, organizados, com ampla 

publicidade e com custos pertinentes. No entanto, com a constatação de diferenças nas práticas 

gerenciais, os operadores GMG e PMMG/SEMAD avançaram nas técnicas e ferramentas de 

administração, o que não foi atingido ou acompanhado pelos demais órgãos operadores de 

manutenção de aeronaves, que se encontram dispersos na graduação do conceito de maturidade 

de gestão. 

No que diz respeito ao objetivo específico de conhecer os processos de gestão da 

manutenção das aeronaves de asas fixas e rotativas realizados pelos órgãos em questão, a 

aplicação do questionário proporcionou o estabelecimento de um panorama que propiciou a 

análise e o enquadramento dos processos de gestão dos órgãos, segundo a ferramenta de 

avaliação de maturidade de gestão de processos. Dessa forma, o objetivo foi atingido, mesmo 

com a relutância de um operador e a negativa de outro em responder o questionário, em face da 

utilização de outras plataformas de dados como o Portal de Compras de Minas Gerais, o Sistema 

Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais e o Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços (SIAD). Outras informações foram obtidas por meio de 

fornecedores de peças e serviços e também de maneira informal por servidores lotados no 

Núcleo de Operações Aéreas. 

No que concerne ao objetivo específico de comprovar se os processos de gestão da manutenção 

de aeronaves atendem aos princípios da eficiência e economicidade preconizados na 

Constituição da República de 1988, na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e no 

Direito Administrativo, sob os critérios de uma análise de maturidade de gestão, constatou-se 

que os processos não apresentam irregularidades quanto ao aspecto legal e que até são eficientes 

sob um viés de análise microorganizacional ou bairrista. Todavia, podem ser aperfeiçoados sob 

uma perspectiva macro de aperfeiçoamento da Administração Pública. Tal assertiva ficou 

comprovada por meio da economia verificada nos serviços de manutenção de até 100 (cem) 

horas procedidos nas aeronaves Esquilo da PMMG e SEMAD, no valor de R$207.552,68 

(duzentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em 2014, 

2015 e 2016, o que poderia ser acrescido de mais R$430.170,09 (quatrocentos e trinta mil, cento 

e setenta reais e nove centavos), e perfazer um valor de R$637.722,77 (seiscentos e trinta e sete 

mil, setecentos e vinte e dois reais e nove centavos) se o CBMMG/SES e a PCMG 

disponibilizassem seus Esquilos para manutenção pelos mecânicos da PMMG ou adotassem a 

capacitação de seus mecânicos para liberação de aeronaves em intervenções primárias e 

intermediárias de até 100 (cem) horas, no período considerado. O valor de R$637.722,77 

(seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e nove centavos) corresponde a 
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R$649.998,67 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e 

sete centavos), conforme atualização realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) em de 25 de setembro de 2017. 

No que se refere ao objetivo específico de apontar os processos que podem ser 

aprimorados com base em uma administração pautada por resultados e critérios de uma gestão 

integrada, estes serão apresentados nas propostas finais desta pesquisa. 

Em face à pergunta de pesquisa, isto é, se os atuais processos de gestão de 

manutenção empregados pelos órgãos da Administração Pública Direta do Estado de Minas 

Gerais estão pautados por critérios de eficiência, foi uma hipótese: a gestão integrada da 

manutenção das aeronaves da Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais tornará 

os processos mais eficientes e proporcionará a minimização dos custos. Essa hipótese foi 

comprovada. A análise da gestão da manutenção da aeronave Esquilo constitui elemento de 

comprovação no sentido de que a proposta proporcionará pela seguinte constatação: 

aperfeiçoamento dos gastos públicos; maior celeridade na prestação dos serviços de 

manutenção primários e intermediários; possibilidade de um intercâmbio de peças e acessórios. 

Isso resultaria em uma maior disponibilidade das aeronaves; e, ampliação do espectro de 

atendimento ao destinatário do serviço, o contribuinte. 

Mesmo que não tenha um impacto direto em relação aos serviços de manutenção, 

mas desdobramentos secundários, pois aeronaves subutilizadas compreendem gastos 

expressivos como se estivessem em franca atividade, verificou-se que a média de horas de voo 

de um Esquilo dos operadores da PMMG/SEMAD e CBMMG/SES foi de 857 (oitocentas e 

cinquenta e sete) horas em 2014, 2015 e 2016, enquanto a média da mesma aeronave da PCMG 

foi de 300 (trezentas) horas no mesmo período. Então, um Esquilo da PCMG voou 35% da 

média das horas de um mesmo tipo de aeronave dos outros operadores citados. 

Após análise da maturidade de gestão dos órgãos considerados, ficou evidenciado 

que GMG e PMMG apresentam um aperfeiçoamento gerencial de destaque dentre os demais. 

Isso os chancelaria ao exercício da gerência da manutenção de aeronaves em nível de Estado. 

No entanto, como o GMG tem competência específica diversa da segurança pública, o escopo 

volta-se para a PMMG no seguinte sentido: 

a) é o órgão mais capilarizado do Estado, pois está presente nos 853 (oitocentos e 

cinquenta e três) municípios e está pronto a atuar de forma imediata em demandas de segurança 

pública; 

b) por gerir atualmente 50% da frota aérea do Estado em termos de manutenção, 

abastecimento e emprego; 
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c) pelo know how de gestão de manutenção de aeronaves constatado na presente 

pesquisa, o que inclui qualificação de mecânicos; 

d) pela estrutura de abastecimento de aeronaves que desenvolveu ao longo dos anos; 

e) pela estrutura física que apresenta, não só em Belo Horizonte, como também nas 

frações desconcentradas; 

f) pela doutrina de emprego desenvolvida; 

g) pela tradição e excelência na formação de pilotos, tripulantes operacionais e 

técnicos de apoio de solo; 

h) por apresentar maior otimização do recurso aéreo, o que não está em execução 

em outro órgão, cujas aeronaves apresentam um baixo potencial de utilização e poderiam ser 

utilizadas na desconcentração de mais bases aéreas. 

Dessa forma, uma gestão integrada da manutenção de aeronaves dos operadores em 

pauta poderia resultar em um nivelamento a patamares superiores, por exemplo, o próprio nível 

gerenciado, com a socialização das melhores práticas de gestão, consubstanciada em pessoas, 

processos e serviços. 

Ainda quanto à gestão integrada, uma equipe de gerentes capacitados e treinados 

para atuação no conjunto de aeronaves do estado, com a adoção de licitações conjuntas ou 

registros de preços, a introdução de indicadores capazes de mensurar a ininterruptabilidade do 

serviço, o desenvolvimento de processos aptos a ditar a dinâmica gerencial, e a implementação 

de um planejamento estratégico hábil para contemplar o modal aéreo ideal ao atendimento da 

sociedade mineira seria, notadamente, uma alternativa de aperfeiçoamento do atual modelo, 

estanque, disperso, individualista e de retrabalho. 

Então, a integração com respectiva desconcentração dos recursos aéreos 

apresentaria uma tendência de otimização do emprego da aeronave, por meio da socialização 

dos portfólios de serviço e até mesmo da pertinente tripulação. 

Como limitação da pesquisa verificou-se escassez bibliográfica que foi suprida com 

utilização da ferramenta de avaliação de gestão utilizada por outros segmentos da 

administração. Além disso, a negativa em responder o questionário pela PCMG, sob alegação 

de assuntos internos sigilosos vai de encontro à Lei 12 527, de 18 de novembro de 2011 (regula 

o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inc. II do § 3º do art. 37 e no § 

2º do art. 216 da CRFB/1988). 

Como sugestões e propostas no que concerne ao escopo gestão de manutenção de 

aeronaves da Administração Pública Direta, tem-se: 
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a) idealização de uma divisão (ou outra denominação pertinente) de gestão 

integrada de realização de manutenção de aeronaves, que poderá ser coordenada pelos órgãos 

que apresentaram maior expertise no assunto, por exemplo, o GMG ou a PMMG por meio do 

COMAVE, mas que adotem as melhores práticas dos participantes e elementos de uma gestão 

qualificada pautada pela gestão por processos, por resultados, planejamento estratégico e 

prospecção de cenários; 

b) composição de uma equipe de mecânicos de aeronaves composta por servidores 

dos órgãos analisados com habilitação técnica para serviços de manutenção intermediários 

como inspeções de até 100 (cem) nas aeronaves Esquilo, o que pode ser ampliado para 150 

(cento e cinquenta) e até 600 (seiscentas) horas, por meio da homologação de uma oficina de 

manutenção de aeronaves, observando que tal projeto pode ser estendido para outros tipos de 

aeronaves operadas; 

c) adoção de um hangar exclusivo para gestão e execução dos serviços de 

manutenção de aeronaves; 

d) realização de certames licitatórios conjuntos, com direcionamento e aplicação 

dos recursos específicos de cada órgão e efetivação de registros de preços que possam ser 

adotados pelos órgãos em questão, o que proporcionaria maior disputa de mercado entre os 

participantes em face do número considerável de aeronaves envolvidas; 

e) organização de um estoque de peças que atenda às aeronaves mais comuns e que 

propicie maior disponibilidade de aeronaves, por meio do intercâmbio de peças e acessórios. 

f) adoção de uma diagonal de manutenção que contemple maior disponibilidade do 

recurso aéreo para atendimento das demandas aero públicas de todo o estado de Minas Gerais, 

haja vista que algumas macrorregiões ainda não dispõem deste recurso; 

g) integração dos profissionais que atuam na gestão dos serviços de manutenção de 

aeronaves nos órgãos, que atualmente é de 20 (vinte), entre engenheiros, chefes e gerentes 

auxiliares, mas com a racionalização de recursos passaria para, no máximo, 16 (dezesseis) com 

a seguinte configuração proposta: 

- 2 (dois) engenheiros; 

- 2 (dois) gestores; 

- 3 (três) controladores técnicos para as aeronaves de asas fixas; 

- 3 (três) controladores técnicos para as aeronaves de asas rotativas; 

- 2 (dois) gerentes para assuntos de aeronaves de asas fixas; 

- 2 (dois) gerentes para assuntos de aeronaves de asas rotativas; 

- 1 (um) gerente de projetos e prospecção de cenários para assuntos de asas fixas;  
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- 1 (um) gerente de projetos e prospecção de cenários para assuntos de asas 

rotativas. 

h) homologação, a médio prazo, perante a ANAC de uma oficina de manutenção, o 

que proporcionaria o aumento do espectro de modelos de aeronaves sob manutenção e 

autorização para a realização de inspeções mais complexas no Esquilo, por exemplo, a de 150 

(cento e cinquenta) horas e até a de 600 (seiscentas) horas. 

Como sugestão e proposta no que concerne à gestão de aeronaves no âmbito da 

Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais, verificou-se a necessidade de um 

diagnóstico da aviação de Estado em Minas Gerais para reformulação da gestão, do emprego 

operacional e socialização do recurso aéreo. A pesquisa foi realizada com enfoque na gestão de 

manutenção de aeronaves, no entanto, o contexto levou a pesquisa a perpassar por outras searas 

do serviço aeropúblico, o que provocou a atenção do pesquisador, mas que não foi aprofundada 

pela observância restrita ao objeto do tema. 

Por fim, constatou-se que em um momento de crise o aperfeiçoamento da qualidade 

do gasto público, aliado à estratégia de realizar-se mais com menos recursos e sem perda da 

qualidade, constituem premissas que aprimoram a eficiência da gestão pública para o 

atendimento da demanda social, que se apresenta cada vez mais premente e infinita. 
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APÊNDICE – QUESTINÁRIO 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2017. 

 

 

Prezado Senhor(a) Gestor(a) de manutenção, 

 

 

Estou realizando o Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança 

Pública (CEGESP) e dedicando-me ao estudo da temática “Gestão Integrada da Manutenção 

das Aeronaves da Administração Pública Direta do Governo do Estado de Minas Gerais”, o 

qual tem por escopo, analisar as gestões de manutenção de aeronaves dos órgãos da 

Administração Pública Direta do Estado que operam aeronaves. 

Assim, por meio do presente questionário, o objetivo é de pesquisar o status da atual 

gestão da seção de manutenção de aeronaves de vossa organização e a possibilidade de uma 

gestão integrada de manutenção de aeronaves dos órgãos que as operam. 

Por favor, sinta-se à vontade para responder às questões. Obrigado! 

 

 

 

Sandro Vieira Corrêa, Maj PM. 

Aluno do CEGESP I/2017 
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QUESTIONÁRIO 

 

1) O Senhor(a) possui qualificação (cursos na área de administração ou técnico na área 

de aviação) para a gestão da seção de manutenção de aeronaves? 

 Sim 

 Não 

 

2) Outro servidor de sua equipe possui qualificação (cursos na área de administração ou 

técnico na área de aviação) para a gestão da seção de manutenção de aeronaves? 

 Sim 

 Não 

 

3) Qual o número de servidores na sua equipe de gestão de manutenção de aeronaves? 

a.  1 a 2 

b.  3 a 4 

c.  5 a 6 

d.  Mais de 6 

 

4) Quantas e quais tipos de aeronaves sua organização opera? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5) Sua organização possui um corpo de mecânicos que possua Certificado de Habilitação 

Técnica (CHT) junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para intervenções 

básicas nas aeronaves operadas? 

 Totalmente 

  Em parte 
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 Poucos 

 Nenhum 

 

6) Sua organização possui algum tipo de homologação da ANAC para realização de 

procedimentos de manutenção de aeronaves? 

 Sim 

 Não 

Se positivo, qual(ais)?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7) Sua organização é adepta a registros de preços para fornecimento de peças e serviços 

de manutenção de aeronaves e/ou licitação conjunta/compartilhada?  

 Totalmente 

 Em parte 

 Poucos 

 Nenhum 

 

8) Os processos de gestão de manutenção de aeronaves estão mapeados? 

 Totalmente 

 Em parte 

 Poucos 

 Nenhm 
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9) Quais os valores de recursos totais liquidados (peças, serviços e seguros aeronáuticos) 

na gestão de manutenção de aeronaves nos seguintes anos? 

2014: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2015: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2016: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10) Quais os valores de serviço (homem-hora) praticados no serviço contratado de 

manutenção de aeronaves por tipo nos seguintes anos? 

2014: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2015: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2016: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

11) Número de horas de voo realizadas (por tipo) pelas aeronaves nos seguintes anos? 

2014: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2015: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2016: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12) Sua organização possui indicadores para verificação da eficiência da gestão de 

manutenção de aeronaves? 

 Sim 

 Não 
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Se positivo, quais? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13) Sua organização possui um planejamento ou plano estratégico que contemple a gestão 

de manutenção de aeronaves? 

 Sim 

 Não 

 

14) Se positivo, em qual estágio se encontra o cumprimento do planejamento ou plano 

estratégico? 

 Em total cumprimento 

 Cumprimento em parte 

 Poucos objetivos/estratégias/metas/iniciativas em cumprimento 

 Existe mas não está em cumprimento 

 

15) Descreva o portfólio de serviços de sua organização: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

16) Como o Senhor(a) avaliaria a possibilidade de uma gestão integrada de manutenção 

de aeronaves para todos os órgãos da Administração Pública Direta do governo de 

Minas Gerais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

17. Por fim, deixo o espaço aberto para comentários sobre assuntos que julgue pertinentes. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado! 

 


