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  RESUMO 

 

 

A forma como é realizada a administração pública dentro de um ambiente militar possui suas 

particularidades, sendo esse o tema deste relatório, que tem por objetivo apresentar e 

exemplificar dados administrativos específicos relacionados ao ambiente em questão. Este 

estudo trata - se de uma pesquisa exploratória onde serão utilizadas pesquisas bibliográficas 

juntamente com pesquisas de campo em parceria com a prefeitura. Com os resultados pode se 

observar que embora a corporação apresente algumas falhas, como má alocação de funcionários 

ou falhas estruturais, é possível notar pontos positivos, uma vez que estão sendo realizadas 

reformas na parte estrutural.  
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ABSTRACT 
 
   
The way public administration is carried out within a military environment has its 

particularities, which is the subject of this report, which aims to present and exemplify specific 

administrative data related to the environment in question. This study is an exploratory research 

where bibliographic research will be used along with field research in partnership with the city 

hall. With the results it can be observed that although the corporation presents some failures, 

such as misallocation of employees or structural failures, it is possible to notice positive points, 

since reforms are being made in the structural part. 
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1. Introdução 

O estudo aqui apresentado tem base na análise de funcionamento geral da corporação, 

buscando uma compreensão sobre a funcionalidade da empresa, entendendo seus 

procedimentos e todas as partes englobadas à empresa na qual se passa esse estágio. 

Este estágio foi realizado junto a corporação do Corpo de Bombeiros Paraná de 

Apucarana. Criado inicialmente nos períodos da Grécia antiga onde eram realizadas atividades 

por sentinelas responsáveis por patrulhar as cidades, emitindo alarmes em caso de incêndios ou 

qualquer outra anormalidade. Desde então o Corpo de Bombeiros foi desenvolvendo e 

aprimorando seus procedimentos.  

No Brasil sua criação data de 1856, época em que Dom Pedro II, institui o Corpo 

Provisório de Bombeiros da Corte, na cidade do Rio de Janeiro. Vindo ao Paraná somente nos 

anos de 1912, juntamente com a criação da UFPR, na cidade de Curitiba, fatores que marcaram 

o início do século no estado.  

Respondendo a chamados dos mais variados, o Corpo de Bombeiros exerce funções de 

combate a incêndio, sejam urbanos ou florestais, busca e salvamento em ambientes terrestres e 

aquáticos, altura e mergulho, atendimento pré-hospitalar e serviços técnicos.  

Durante as observações, foi possível vivenciar a rotina dos colaboradores, facilitando o 

entendimento das atividades e procedimentos e assim sendo capaz de propor melhorias e 

soluções.  

O objetivo deste estágio é aplicar os conteúdos adquiridos e compreendidos durante os 

anos da graduação, combinando teoria a prática, na busca por profissionais capacitados e 

competentes.  

Para melhor compreensão, este relatório será dividido em capítulos, melhorando a 

compreensão do leitor e da real condição da empresa observada ao longo deste período.  
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2. Análise de Mercado  

Fase primária de todo empreendimento, a análise de mercado representa o procedimento 

de busca de informações sobre o mercado ao qual a empresa pretende atuar, além, claro, dos 

principais fatores que impactarão no resultado da empresa, positiva ou negativamente.  

Por meio dele, é possível a obtenção de dados sobre o segmento ao qual a organização 

pretende atuar, potencial público alvo, relação produto/fornecedor e posicionamento de 

concorrentes. Trocando em miúdos, é a atividade essencial para o surgimento da empresa.  

Para Kotler (1980), a política de produto é uma variável importante sobre a posição da 

empresa dentro do mercado atuante, as decisões sobre as características do produto afetam de 

forma direta o interesse do consumidor neste.  

Complementando esta linha de pensamento, Dornelas (2011), afirma que as estratégias 

do mercado variam de forma direta em como o estabelecimento mantem relação com 

consumidor, como se diferencia dos concorrentes e dessa forma agrega mais valor ao cliente 

pensando em conquistá-lo. Visando uma estratégia vencedora, se faz necessário um grande 

conhecimento sobre o mercado atuante.  

Ao fim de toda essa pesquisa, o empreendedor pode usar de ferramentas como a Matriz 

SWOT1, almejando maior detalhamento sobre quais pontos podem ser melhorados, quais focos 

manter, dentre outros fatores que podem ser cruciais a empresa.  

2.1 Análise Macroambiental 

A análise macro ambiental diz respeito a tudo que é externo à empresa e aos mercados, 

por exemplo, fatores políticos, tecnológicos, culturais e afins. Sendo assim, o macroambiente 

são detalhes que influenciam empresas e negócios, e sendo assim para obter sucesso e conseguir 

driblar essa dificuldade, é necessário um bom trabalho de marketing desenvolvendo ações 

específicas para isso.  

Nesse tipo de ambiente é representado por oportunidades, situações que podem afetar 

positivamente a empresa, e por ameaças, que diferentemente afetam a empresa de forma 

negativa.    

                                                 
1 Ferramenta de planejamento clássica da administração que consiste em uma tabela dividida em quatro 

quadrantes, sendo eles forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que fornecem informações para melhoria da 

estratégia organizacional da empresa.  
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 Para Palmer (2006), O macroambiente pode ser entendido como forças tecnológicas e 

econômicas, político-legais e socioculturais existentes. São aquelas forças que mesmo afastadas 

da empresa exercem impacto direto em seu desempenho.  

Acabou tornando requisito para as empresas a realização de previsões visando antecipar, 

prever, problemas e assim transpassar a barreira de mera existência da empresa.  

Segundo Ferrell e Hartine (2005, p.38), a análise de ambiente externo vem acompanhada 

de fatores externos pertinentes, competitivos, tecnológicos, que podem e exercem pressões 

diretas e indiretas em relação as atividades de Marketing da empresa.  

Algumas características bem marcantes deste tipo de ambiente são: Ambiente 

demográficos; Econômico; Político e Cultural. 

Ambiente demográfico:  Estudo da população em termos de localização, sexo, 

raça, ocupação, dentre outros dados estatísticos.  

Ambiente econômico: Consiste em fatores que afetam o poder de compra e os 

hábitos de gasto do consumidor.  

Ambiente Político: Ambiente constituído de leis, agências governamentais e grupos 

de pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em determinada 

sociedade.  

Ambiente Cultural: Instituições e outras forças relacionadas que afetam valores 

básicos, percepções, preferências e comportamentos da sociedade.  

Tais fatores possuem influência direta com a corporação, uma vez que por trabalhar em 

parceria com prefeituras e órgãos públicos e particulares, neste último caso como fornecedor 

de materiais, todo e qualquer fator externo acarreta algum atraso de recurso ou material. O 

ambiente político é o mais forte influenciador dentro da corporação devido a complexidade de 

leis que gerenciam parte das ações da corporação.  

2.2 Apresentação Setorial 

Análise setorial é a análise de contexto econômico ao qual a empresa se insere. Com ele 

é possível entender melhor a real posição da organização no mercado, bem como suas principais 

tendências. Ela ainda apresenta pontos de oportunidades que podem ser explorados objetivando 

um aumento de sucesso nos negócios.  
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Segundo Borba (2014, p.02) apresentação setorial tem como foco a compreensão da 

dinâmica dos mercados, além de adquirir conhecimento a respeito das principais forças atuantes 

no mercado da empresa alvo. Não se limitando somente a isso, identifica também, fatores de 

riscos e quais são as chances de sucesso ou não em investimentos.  

Com este tipo de análise é possível obter de forma mais detalhada o panorama 

econômico onde o empreendimento está atuando. Suas informações oferecem projeções 

importantes para a montagem de carteira de clientes com maior segurança. 

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

As cinco forças de Porter são um modelo de análise competitiva que leva o nome de seu 

próprio criador, Michael Porter. Nesta metodologia, tais cinco forças, segundo Porter, possuem 

a capacidade de determinar a posição de qualquer estabelecimento em seu respectivo mercado.  

A ideia por trás da escolha dessas forças é de que elas nunca mudam, independente de 

fatores mais voláteis, como por exemplo intervenções do governo ou até mesmo mudanças 

tecnológicas. Sendo assim, as cinco forças são:  

 Rivalidade entre os concorrentes; 

 Poder de negociação dos clientes; 

 Poder de negociação dos fornecedores; 

 Ameaça de produtos substitutos; 

 Ameaça de novos entrantes. 
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Segue na figura 1 a representação das Cinco Forças de Porter 

Figura 1 – Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: Portal Administração (2019) 

2.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 

Rivalidade entre concorrentes sempre tem marcado espaço no mercado, o que varia é 

sua intensidade dependendo do ramo de serviço. Uma alta nesse quesito pode acarretar 

consequências para todos os envolvidos. Uma concorrência forte tende a gerar maiores custos, 

sejam eles em promoções, publicidades, treinamentos, gerando dessa forma baixos lucros.  

Segundo Porter (2004), a rivalidade ocorre pela pressão, que um ou mais concorrentes, 

sentem ao verem uma possível melhora de seus rivais, o que gera esforços para que possam 

conter seus inimigos. Porter ainda diz que existe oito fatores principais que influenciam a 

concorrência, são eles: Crescimento lento da indústria; Custos fixos altos; Ausência de 

diferenciação; Capacidade aumentada em grandes investimentos; Concorrentes divergentes; 

Grande interesse estratégico e Barreira de saída elevada.  

A concorrência varia em mercados, alguns são extremamente competitivos outros 

contudo são menos. Mercados saturados, com alta concorrência por uma quantia limitada de 

clientes, acabam gerando um menor poder de atuação, já em mercados mais parados pode 

indicar produto obsoleto ou mesmo pouca demanda.  
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2.2.1.2 Poder de negociação dos clientes  

Competindo por maior qualidade e serviços por um preço menor, os clientes incentivam 

a concorrência, gerando assim maior custo da rentabilidade das indústrias. Porter (2004, p.28), 

diz que a escolha de uma companhia quanto aos grupos de compradores a quem vender deve 

ser vista como uma decisão estratégica crucial.  

Porter ainda diz que a pressão dos compradores influenciará, positiva ou negativamente, 

a rentabilidade futura do mercado atuante além da própria empresa.  

O poder dos clientes segue quase que o mesmo princípio do poder dos concorrentes, 

onde quanto maior a competição no mercado, maior poder ele desempenhará sobre o processo 

de vendas. Cada cliente acaba tornando parte individual importante para a receita de toda 

empresa, o que faz com que o poder de negociação seja mais equilibrado, tendo vista que a 

dependência cliente/empresa é quase igual.  

2.2.1.3 Poder de negociação dos fornecedores 

O poder dos fornecedores está na negociação sobre os participantes da indústria, 

elevando os preços dos produtos ou serviços, podendo também modificar a qualidade, o que 

pode prejudicar a indústria afetada.  

Segundo Porter (2004), são seis as situações onde um grupo de fornecedores é poderoso:  

 Dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a indústria 

para qual se vende 

 Não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda para a 

indústria 

 A indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor 

 O produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do 

comprador 

 Os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo 

desenvolveu custos de mudança  

 O grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração para frente. 

Esse poder mostra quanto a posição da indústria no mercado fica nas mãos de quem 

fornece matéria prima. A lógica é simples, menor número de fornecedores, menor controle, 

quanto maior número de fornecedores maior controle para a empresa.  
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2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos  

Este tipo de força está diretamente relacionado a influência que os produtos substitutos 

exercem ou podem exercer sobre a indústria. É a ameaça de ser substituído por um produto 

diferente que exerce a mesma função, talvez em uma qualidade maior e com um preço mais 

baixo.  

Esse tipo de força também influência em muita a competitividade. Para Porter (2004), 

os substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, colocando um teto nos preços 

que as empresas podem fixar um lucro.  

Lembrando que nem sempre a pior ameaça vem de um concorrente já conhecido, deve 

se atentar também para novos mercados e novos produtos que possam tornar o seu ultrapassado, 

desta forma vale a pena considerar com calma essa ameaça.  

2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

Barreiras de entrada e saída de uma indústria podem ser influenciadas de diversas 

maneiras, onde estas maneiras fazem com que a rentabilidade cresça ou diminua. Novos 

concorrentes, novas empresas trazem novas capacidades, o desejo ardente de ganhar uma 

parcela do mercado e consequentemente recursos substanciais. Como resultado disso, preços 

oscilam, podendo cair, gerando inflação nos custos dos participantes, reduzindo a rentabilidade. 

(PORTER, 2004, p.7). 

Porter (2004), completa dizendo que a ameaça de entrantes depende das barreiras 

existentes em conjunto com a reação que este novo entrante espera por parte dos concorrentes 

já postos no mercado.  

Aplicando estas forças dentro do Corpo de Bombeiros podemos ver que existem alguns 

empecilhos em alguns pontos. Por não possuir um concorrente direto de serviços já se pode 

eliminar três das cincos forças existentes. Clientes e fornecedores não apresentam muita força 

também, tendo visto que os clientes somente usam o serviço em caso de ocorrências e os 

fornecedores são adquiridos por meio de licitações.  

2.3 Análise de Segmento 

Cabe ao gerente de marketing a função de analisar, avaliar e segmentar o mercado, 

agrupando assim clientes em potencial, com alguma necessidade semelhante de compra, vale 

lembrar que esta etapa é inicial para o planejamento de marketing.  
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Com isso fica possível traçar táticas que serão adequadas a cada ramo do mercado, 

levando maior valor para o cliente e por consequência, melhorando os resultados dentro da 

empresa.  

Segundo os autores Hooley, Sauders e Piercy (2010), a melhor forma de segmentar 

públicos é separar em grupos as características, atitudes e comportamentos dos clientes. 

Segmentação de mercado é o processo de separar mercados em grupos de consumidores 

potenciais com necessidades ou características que sejam semelhantes e que com isso, muito 

provável que possuam padrões de compra semelhante. (WELINSTEIN, 1995, p.18). 

2.3.1 Mercado Consumidor 

Mercado consumidor é o termo usado para designar um determinado grupo de 

indivíduos ou organizações, economicamente ativos, que estão atrás do serviço/produto que 

determinada empresa oferece, movimentando assim a economia.  

Fato consumido é que o consumidor é sem dúvidas a parte mais importante de todo 

negócio, tendo vista que a demanda da empresa tem como base seus desejos e suas 

necessidades.  

Compreender bem quais são seus consumidores é crucial, já que as indústrias não 

precisam somente de produtos, mas também de matérias prima.  

Kotler alega que determinado produto ou oferta alcançará êxito ao proporcionar valor e 

satisfação ao comprador, tendo visto que ele escolhe com base naquilo que lhe proporciona 

maior valor.  

Seguindo este conceito, dentro da corporação podemos ver muito forte ligação, uma vez 

que todo trabalho dos bombeiros possui relação direta com consumidores, sejam eles em 

ocasiões de desastres ou incêndios, ou mesmo no meio comercial, onde se faz necessário uma 

aprovação do Corpo de Bombeiros para alcançar alvará de funcionamento.  

2.3.2 Mercado Concorrente  

A própria concorrência é uma forma de equilibrar o mercado, trabalhando com preços, 

padrões, dentre outros. Entender como os concorrentes trabalham é de extrema importância 

para uma empresa, pois assim é possível analisá-los e trabalhar com maior foco e diferencial.  

Infelizmente é grande o número de empresas que não realizam este tipo de diagnóstico 

de forma correta, o que tende a gerar empreendimento estagnados, que com o tempo não 

conseguirão mais acompanhar a demanda do mercado.  
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Com isso vemos que realizar uma análise de concorrentes é essencial para que a empresa 

se mantenha atuante e obtendo resultados positivos. 

De acordo com SEBRAE (2013) você pode aprender lições importantes observando a 

atuação da concorrência. Procure identificar quem são seus principais concorrentes. A partir 

daí, visite-os e examine suas boas práticas e deficiências. Lembre-se de que concorrentes são 

aquelas empresas que atuam no mesmo ramo de atividade que você e que buscam satisfazer as 

necessidades dos seus clientes.  

Mantendo a ideia do SEBRAE (2013) alguns detalhes devem ser observados durante a 

visita ou avaliação de seus concorrentes. Comparativos de preços, localização e qualidade de 

serviços prestados devem receber certa atenção. Obtendo estas informações, procure organizar 

sua empresa para resolver alguns problemas em potencial, como por exemplo, um possível 

diferencial para deixarem seus concorrentes e aderirem a sua empresa.  

2.3.3 Mercado Fornecedor  

Um bom relacionamento com fornecedores pode garantir a empresa algumas regalias, 

dentre elas, um menor preço juntamente com prazos maiores para pagamento, além de garantia 

de entrega no prazo estipulado. Dessa forma fica claro que ter um bom relacionamento com 

fornecedores é essencial. 

Fornecedores são essenciais pois oferecem matéria prima e insumos necessários para a 

produção de produtos e serviços, é o ponto de partida. Eles são os principais parceiros, já que 

são a base de qualquer negócio, com intuito de evitar qualquer tipo de empecilho. 

Segundo SEBRAE (2013) o mercado fornecedor compreende todas as pessoas e 

empresas que irão fornecer as matérias-primas e equipamentos utilizados para a fabricação ou 

venda de bens e serviços, dessa forma se faz necessário um breve levantamento de quais serão 

estes fornecedores. 

No âmbito público, esse ponto é bastante interessante. Empresas brigam entre si por 

meio de licitação para fornecimento à corporação, de materiais e outros suprimentos 

necessários. Sendo assim, uma vez conquistada a licitação a empresa possui um período de 

contrato de fornecimento. 
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3. Análise Estratégica 

O objetivo deste tipo de análise é compreender a posição estratégica da organização 

através da identificação das influências chave no presente e futuro da organização, além de 

ponderar oportunidades criadas pelo ambiente.  

Paulo Nunes (2019) explica que a análise estratégica é parte complementar da gestão 

estratégica de todas organizações e engloba o pensamento estratégico, a análise do meio 

envolvente e a análise da própria organização.  

3.1 Matriz BCG 

A matriz BCG foi criada na década de 1960, por um grupo de consultoria empresarial, 

Boston Consulting Group2, e por isso foi nomeada com as iniciais de seus idealizadores.  

Ferramenta muito utilizada por qualquer sistema administrativo, a Matriz BCG permite 

uma reavaliação de seu catálogo de produtos e serviços, oferecendo assim lacunas e 

potencialidades de forma mais atraente para seus consumidores.  

É justamente essa a sua função, traçar um panorama geral do desempenho dos seus 

produtos e serviços no mercado.  

Dessa forma a matriz é baseada em duas dimensões:  

 Participação relativa de mercado 

 Potencial de crescimento do produto  

O objetivo principal da matriz BCG é identificar quais produtos possuem maior 

necessidade de investimento ou então para medir seu crescimento, classificando os produtos 

segundo sua receita e participação de mercado.  

Isso a torna essencial para o gerenciamento de portfólios, já que permite uma auditoria 

precisa na oferta de produtos, conduzindo assim um planejamento de marketing mais preciso e 

desenvolver uma vantagem competitiva baseada no ciclo de vida do produto.  

 

 

 

 

                                                 
2 Empresa de consultoria empresarial fundada pelo americano Bruce Henderson em 1963, na cidade de Boston, 

EUA. 
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Segue na figura 2 a representação da Matriz BCG 

Figura 2 – Matriz BCG 

 

Fonte: SBCoaching (2018) 

Definição 

Interrogação 

São os produtos “em questionamento”, aqueles produtos que são inovadores, 

lançamentos, e que ainda não geram tanto lucro a empresa. São produto que embora apresentem 

um retorno baixo, apresentam enorme potencial.  

Entretanto, estes demandam altos investimentos, seja em marketing ou em vendas. Cabe 

ao administrador direcionar os esforços para mudá-los de posição, pois eles não podem ficar 

muito tempo como incógnitas.  

Segundo Kotler (2000), os produtos no quadrante em questionamento, interrogação, são 

negócios operantes em alto crescimento, contudo com baixa participação relativa e ainda 

exigem altos investimentos.  

Estrela 

 Produtos dentro da classificação Estrela costumam ser os produtos que lideram o 

mercado de vendas, vendendo bastante, porém também exigem grandes investimentos.  

Apesar de demandar um alto nível de recursos para se sustentar, apresentam um bom 

fluxo de caixa, estável. 
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Kotler (2000), diz que os produtos estrelas são aqueles que embora possuam um grande 

custo, por serem líderes de mercado são os produtos mais importantes dentro de uma empresa. 

Não possuir nenhum produto estrela é preocupante 

Vaca Leiteira 

Sinônimo de estabilidade e solidez, este quadrante apresenta os produtos com baixa 

necessidade de investimentos e altos lucros. Em tese são os produtos base da empresa, com um 

fluxo de caixa que financia outros investimentos. 

Kotler (2000) afirma que produtos no quadrante de vaca leiteira são aqueles que geram 

caixa e não precisam mais de financiamento para expansão devido a baixa participação de 

mercado. São produtos usados para pagar contas, conclui Kotler. 

Abacaxi 

São os produtos que geram baixíssimos lucros, ou até mesmo prejuízos, e tampouco 

apresentam perspectivas de crescimento dentro do mercado. Nessa classificação, fica a cargo 

do administrador analisar se vale a pena manter este produto e trabalhar num plano de 

recuperação ou se é mais viável tirá-lo do mercado economizando assim tempo e dinheiro. 

Kotler apresenta o quadrante abacaxi como produtos com pouca ou nenhuma 

participação de mercado. São produtos que não viabilizam retorno, e nesse caso cabe avaliação 

de necessidade no quadro da empresa.  

No Corpo de Bombeiros existem alguns serviços que são mais utilizados que outros, 

serviços que exigem uma maior demanda de funções e apresentam algum retorno maior, porém 

não se enquadram exatamente nesta matriz. Como toda a execução dos serviços é separada, 

toda partição possui sua funcionalidade de acordo com as atividades realizadas e ordenadas.  

3.2 Matriz SWOT   

Matriz SWOT é uma clássica técnica da administração com função crucial na estratégia 

das empresas que a aplicam. É uma ferramenta de planejamento que pode ser usada por grandes 

corporações bem como por microempresas e empreendedores individuais.  

A Matriz SWOT consiste em uma tabela com quatro quadrantes, sendo que em cada um 

deles são listadas quatro características de uma empresa (forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças).  
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É uma forma de levantar pontos importantes para a estratégia da empresa, utilizando 

para isso aspectos internos e externos. A partir das informações encontradas por meio da matriz, 

o empreendedor possui uma base para planejar a estratégia organizacional.  

É uma ferramenta usada para a realização de análise de ambiente e serve de base para 

planejamentos estratégicos e de gestão de uma organização. A SWOT serve para posicionar ou 

verificar a situação e a posição estratégica da empresa no ambiente em que atua (MCCREADIE, 

2008).  

Completando Daychoum (2007), diz que a análise SWOT é uma ferramenta utilizada 

para fazer análises de cenário, ou análises de ambiente, sendo usada como base para a gestão e 

o planejamento estratégico de uma organização. É um sistema para posicionar ou verificar a 

posição estratégica da empresa no ambiente em questão. Abaixo na figura 3 segue a 

demonstração da análise SWOT.  

Figura 3 – Matriz SWOT 

 

Fonte: SBCoaching (2018) 

Oportunidades e Ameaças 

Relacionadas as condições externas a empresa, as oportunidades devem ser observadas 

pois podem influenciar tanto no ambiente externo quanto interno. Normalmente possui uma 

influência positiva na empresa.  



27 
 

 

Elas mostram chances de lucratividade a partir da identificação de novos mercados e 

cliente, porém deve se analisar a viabilidade de tais oportunidades.  

Rezende afirma que, as oportunidades são as variáveis externas e não controladas, que 

podem criar as condições favoráveis para a organização, desde que ela tenha condições ou 

interesse em usá-los.  

São situações, tendências ou fenômenos externos, atuais ou potenciais, que podem 

contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos (CALLAES, BÔAS, GONZALES, 

2006). 

Ameaças são fatores externos que apresentam impacto direto na empresa e não podem 

ser controlados, gerando assim prejuízos de desenvolvimento e possível perca de mercado.  

Martins (2019) diz que, ameaças são aspectos negativos do produto/serviço da empresa 

em relação ao mercado onde está inserido. São fatores que não podem ser controlados pela 

empresa e são relevantes para o planejamento estratégico. 

Dentro da corporação existe o desejo que o Corpo de Bombeiros tenha uma atuação 

mais protagonista de um desenvolvimento seguro e sustentável em variados campos da 

sociedade.  

Forças e Fraquezas 

Forças são fatores internos a empresa onde ela tem total controle, e por conta disso 

devem ser explorados ao máximo, visando um bom posicionamento de mercado e redução de 

fraquezas.  

 Considera-se uma grande força da organização o, 3know how, da empresa na sua área 

de atuação. É fato importante dentro do ambiente competitivo diferenciar a empresa de seus 

concorrentes e de eventuais novos entrantes. Somado a isso está o rápido poder de mobilização 

operacional, o que permite que a empresa responda rapidamente as necessidades do mercado. 

(PEREIRA, 2010). 

Fraquezas são as condições internas da empresa totalmente desfavoráveis, dessa forma, 

requer uma atenção constante. Deve se analisar se vale a pena eliminar ou mantê-la no mercado.  

Como força podemos salientar o espírito de companheirismo existente entre os 

militares, sempre dispostos a ajudar o companheiro, independentemente da situação. Este tipo 

                                                 
3 Termo em inglês que em sentido literal quer dizer “saber como”. É o conjunto de conhecimentos práticos 

adquiridos por uma empresa ou profissional, que traz para si vantagens competitivas.  
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de cenário é tão almejado em grandes empresas privadas, porém poucas conseguem com 

perfeição. Fraqueza pode destacar a má alocação de funcionários, uma vez que os colaboradores 

são dispostos de acordo com as necessidades da corporação e não conforme a especialidade de 

cada funcionário.  

 

3.3 Matriz ANSOFF 

Matriz Ansoff, desenvolvida pelo Russo Igor Ansoff, possui um design bem simples 

que consiste basicamente em dois eixos: Mercados e Produtos.  

A ideia é cruzar esses elementos, criando oportunidades para a organização, além de 

explorar de uma forma melhor aquelas já existentes. A base do raciocínio está na expansão e 

diversificação da empresa.  

De acordo com a matriz, os mercados podem ser novos ou existentes, bem como os 

produtos. Sendo assim, com a combinação destas variáveis, criam se quatro cenários possíveis 

resultando em quatro estratégias que podem ser traçadas. 

Segundo Ansoff (1977), a estratégia diz basicamente respeito a utilização dos diversos 

recursos empresariais, humanos, técnicos e financeiros, que estão à disposição do empresário. 

Portanto ao adotar uma estratégia, o empresário deve analisar a sua organização e o ambiente 

no qual está inserido, com o intuito de estabelecer quais são os caminhos, cursos e programas 

de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos previamente definidos pela empresa. 

Dessa forma segue apresentado abaixo na figura 4 a demonstração da análise ANSOFF.  
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Figura 4 – Matriz ANSOFF 

 

Fonte: SBCoaching (2018) 

Penetração de Mercado  

Manter o crescimento da cota de mercado, melhorando a fidelização e valorização do 

cliente. Encontrar formas de se destacar no mercado em relação aos concorrentes. 

Desenvolvimento de Produtos 

Usar formas para agregar mais valor aos produtos ou ainda aumentar a gama de produtos 

ou serviços oferecidos. Para esta estratégia funcionar bem é necessário inovar.  

Desenvolvimento de Mercado 

Analisar se a empresa tem capacidade de suprir a demanda do mercado com seus 

concorrentes, já que será necessário analisar a cota de mercado para verificar potenciais de 

desenvolvimento dos produtos.  

Diversificação  

É analisar se a empresa está pronta para entrar um novo ramo do mercado, com uma 

nova oferta de produto utilizando seus recursos atuais. Para isso faz-se necessário uma gestão 

forte para apoiar a colocação de tal estratégica em ação. 

 

 



30 
 

 

4. Identificação de Oportunidades 

Muitas oportunidades puderam ser observadas durante essa análise inicial. A 

administração pública trabalha bem, no sentido de prevenção e acompanhamento do serviço 

aplicado pela corporação do Corpo de Bombeiros, no entanto, alguns pontos também podem 

ser estudados e possíveis soluções podem surgir visando melhoramento dos serviços. A questão 

organizacional da corporação trabalha com muitos arquivos, o que acabam sendo misturados 

em certas ocasiões e se perdendo com o tempo. A Matriz SWOT é o sistema que melhor se 

aplica neste tipo de serviço.  

Dentro da corporação existe o desejo que o Corpo de Bombeiros tenha uma atuação 

mais protagonista de um desenvolvimento seguro e sustentável em variados campos da 

sociedade.  

Como força podemos salientar o espírito de companheirismo existente entre os 

militares, sempre dispostos a ajudar o companheiro, independentemente da situação. Este tipo 

de cenário é tão almejado em grandes empresas privadas, porém poucas conseguem com 

perfeição. Fraqueza pode destacar a má alocação de funcionários, uma vez que os colaboradores 

são dispostos de acordo com as necessidades da corporação e não conforme a especialidade de 

cada funcionário.  
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5. Organização 

5.1 Histórico da Organização  

Corpo de Bombeiros no Mundo 

Assim que o homem abandonou o sedentarismo, houve o surgimento de necessidades 

banais. Inicialmente a preocupação, bem como o combate ao incêndio, tornaram –se assim 

indispensáveis para sua proteção.  

Com o passar dos anos, grandes incêndios marcaram as sociedades por todo o mundo, 

com isso a necessidade de criar uma corporação de combate ao fogo se fez urgente. Surge assim 

a primeira concepção do Corpo de Bombeiros.  

Inicialmente esse sistema trabalhava por meio de sentinelas, na Grécia antiga, os quais 

faziam patrulhas e soavam alarmes em caso de incêndio. Por necessidade, Roma implantou o 

mesmo sistema quando a capital do Império ficou devastada pelo fogo. Tal ocorrido fez nascer 

o primeiro Corpo dedicado ao trabalho exclusivo de combate ao fogo.  

Com o passar dos séculos, tais organizações foram se desenvolvendo e o surgimento de 

bombas e mangueiras deram origem a uma nova era de combate. Eram o fim dos baldes e o 

início da luta contra o fogo com jatos de águas em variadas direções.  

A companhia de sessenta “guarda bombas” uniformizados, sujeitos ao militarismo, em 

Paris, foi um dos primeiros Corpos de Bombeiros organizados nos moldes atuais. 

Corpo de Bombeiros no Brasil 

Com seu início no ano de 1856, mais especificamente no dia 02 de julho, o decreto 

assinado por Dom Pedro II, na época imperador, institui o Corpo Provisório de Bombeiros da 

Corte, no Rio de Janeiro.   

O serviço de orientas medidas de socorro, foi o primeiro serviço contra incêndios, 

cabendo assim a uma equipe realizar a supervisão de trabalhos de salvamento e extinção do 

fogo. Para sinalizar o fogo eram realizados tiros de peças do Morro do Castelo, juntamente com 

uma bandeira vermelha içada. Logo em seguida, o convencional toque do sino da Igreja de São 

Francisco de Paula indicava o local.  

A corporação só passou a ter organização militar no ano de 1880, onde foram 

concedidos também postos e insígnias aos componentes. Foi estabelecido para o dia 2 de julho 

a comemoração do Dia do Bombeiro, que não se restringe somente a apagar incêndios.  
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Criação do Corpo de Bombeiros do Paraná 

Foi autorizada a criação de um serviço de bombeiros devidamente aparelhado, 

juntamente ao Corpo de Polícia Militar, pela lei provincial 679, em 1882. Porém a data gerou 

muita confusão com a criação do serviço público. Uma nova tentativa foi feita pelo Congresso 

Legislativo, em 1895, com a criação no Regimento da Segurança do Estado, onde uma secção 

foi feita aos Bombeiros.  

No dia 23 de março de 1909, a Lei nº 854, torna permanente a autorização do Governo 

no sentido de criar uma Secção de Bombeiros no Regimento de Segurança do Estado do Paraná.  

Assim sendo, em 1912 foi finalmente criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, 

mesmo ano da criação da Universidade do Paraná, julgado na época como o progresso que se 

acentuava a uma administração inteligente.  

5.2 Estrutura Organizacional 

O Corpo de Bombeiros possui uma educação militar e como tal preza muito pelo 

respeito a hierarquia de seus cargos. O comando principal cabe ao Comandante, seguido pelo 

SubComando que são responsáveis por responder a questões de maiores preocupações e 

normalmente não são vistos em operações de combate.  

Logo abaixo segue o Estado Maior, órgão do Estado que faz as sublocações das sessões 

da corporação, como pode ser visto na figura a seguir. Em seguida vem os grupamentos e suas 

divisões, responsáveis estes por todo atendimento que inclui o serviço do Corpo de Bombeiros 

pelas cidades da região onde estão localizados.  

Para melhor entendimento e compreensão de como se organizam os grupamentos e suas 

devidas seções, abaixo segue esquematizado uma demonstração da estrutura organizacional do 

Corpo de Bombeiros e suas ramificações de seções.  
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Fonte: Corpo de Bombeiros Paraná (2019) 
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Área de Circunscrição do 11º GB 

O 11º Grupamento de Bombeiros é responsável por todo atendimento relativo a 

incêndios, busca e salvamento, além de ações de Defesa Civil em muitos municípios da região 

do Vale do Ivaí.  

Para tanto conta com uma estrutura de quatro quartéis para suprir toda as incidências, 

sendo eles em Apucarana, um em Arapongas e outros dois Postos de Bombeiros Comunitários 

nas cidades de Jandaia do Sul e Faxinal. Abaixo, na figura 5, segue uma representação mapeada 

com todas as áreas de circunscrição responsáveis pelo 11º GB.  

Figura 5: Áreas de Circunscrição do 11º GB 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros Paraná (2018) 
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5.3 Unidades Organizacionais 

Segue no apêndice B as unidades organizacionais e suas respectivas funções conforme 

Lei Estadual nº 16.575 de 28 de setembro de 2010; Lei 6.404176 – Artigo 176 e Decreto nº 

7339 de 08 de junho de 2010. 

5.4 Layout 

Layout é o corpo estrutural da produção de uma empresa, desta maneira é de extrema 

importância que seja planejado da melhor forma evitando assim um mal andamento da 

produção por falta de organização ou perda de tempo em deslocamentos, dentre outros 

empecilhos que possam futuramente gerar prejuízos a organização.  

Segundo Ivanqui (1997), desenvolver um novo layout é pesquisar e solucionar 

problemas de posicionamento, seja de máquinas, setores, e assim decidir qual posição é a mais 

adequada para cada qual. Em todo desenvolvimento de layout, o foco deve estar sempre em 

tornar o fluxo de trabalho mais eficiente. Abaixo está representado pela figura 6 o layout da 7ª 

seção do Corpo de Bombeiros de Apucarana, seção essa responsável pelos serviços de vistorias 

e prevenções.  

Figura 6 – Layout da 7ª seção

 

Fonte: Corpo de Bombeiros Paraná (2018) 

Na figura acima podemos ver como é disposto a 7ª seção do Corpo de Bombeiros, 

seção essa responsável pelo setor de vistorias e prevenção. Logo na entrada localiza-se a mesa 

dos estagiários responsáveis pelo primeiro atendimento ao público, mais ao fundo ficam dois 
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sargentos e um tenente responsáveis também pelo atendimento ao público, além de outras 

atividades internas. Passando pelo corredor fica a cozinha e o banheiro.  

5.5 Processos Operacionais 

Oliveira (2008) salienta que o processo operacional se baseia em atividades diárias na 

empresa, sendo representada por ilustrações gráficas chamadas de fluxograma, no qual tal 

ilustração apresenta um fluxo de trabalho de maneira sintética, enfatizando operações, 

responsáveis e setores.  

Segundo Chiavaneto (2014) o fluxograma vertical é utilizado para demonstrar uma 

rotina ou um procedimento de um determinado setor, buscando a melhoria do trabalho, já o 

fluxograma horizontal analisa pessoas.  

Abaixo estão representados os Fluxogramas Horizontais e Verticais pertinentes a 

corporação de Apucarana, dados estes provenientes diretamente da corporação e de seus bancos 

de dados.  

Segue representado na figura 7 o Fluxograma Horizontal da seção B1 

Figura 7 – Fluxograma Horizontal B1 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 
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A corporação do Corpo de Bombeiros apresenta o seguinte fluxograma para a seção B1, 

seção essa responsável pela parte de pessoal e legislação. Todo planejamento, orientação, 

fiscalização, coordenação e controle de atividades fica nesta seção. O fluxograma inicia 

buscando manter atualizado a situação do quadro dos efetivos, dessa forma toda promoção ou 

dispensa deve passar por este processo. Após lançamento da situação, ocorre aprovação do 

Comando Maior, e logo após a publicação em edital, tornando oficial e atualizada a situação do 

colaborador.  

Segue representado na figura 8 o Fluxograma Horizontal da seção B3 

Figura 8 – Fluxograma Horizontal B3 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Responsável pela parte de planejamento, ensino e instrução, a B3 apresenta o seguinte 

fluxograma. Para operações, como atendimentos ou treinamentos internos, são gerados 

relatórios após cada atividade e após aprovação do Comandante, são publicados em edital e 
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dadas as respectivas providencias a cada colaborador. A corporação busca manter sempre 

atualizada seu quadro de colaboradores, desta forma oferece regularmente atividades em EAD 

onde o planejamento e execução também são de parte dessa seção.  

Pensando ainda na parte educacional, para os colaboradores da parte operacional, são 

realizadas instruções, buscando atualização e manutenção dos processos. Após toda atividade 

são gerados relatórios. 

Segue representado na figura 9 o Fluxograma Horizontal da seção B4 

Figura 9 – Fluxograma Horizontal B4 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

O Corpo de Bombeiros apresenta o fluxograma da B4 da seguinte forma. Toda atividade 

relacionada a aquisição de materiais, controle e coordenação são de responsabilidade desta 

seção. Inicia com o pedido das outras seções sobre determinados materiais em falta, após isso 
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será feita a análise da viabilidade de compra, todos processos mediante aprovação do 

Comandante. Após aprovação, é realizado a compra. A verba é distribuída em duas maneiras, 

por meio de licitação ou compra direta, neste último caso é usado recurso público nomeado 

Fundo Rotativo.  

Segue representado figura 10 o Fluxograma Horizontal da seção B6 

Figura 10– Fluxograma Horizontal B6 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

No fluxograma desta seção é confeccionado e elaborado o cronograma financeiro da 

corporação. O acompanhamento de todos recursos comprados e utilizados passam por essa 

seção, sendo assim é a seção que mais tem ligação com as demais. Além de orientar o 
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Comandante em assuntos referentes a orçamentos e afins, esta seção elabora e apresenta 

relatórios, planilhas e arquivos de todo processo que envolva algum recurso financeiro dentro 

da corporação.  

Segue representado na figura 11 o Fluxograma Horizontal da seção B7 

Figura 11 – Fluxograma Horizontal B7 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Na 7ª seção, esta responsável por prevenção de incêndios, o fluxograma dispõe da 

seguinte maneira. O contato com o público civil é muito maior nesta seção. Para solicitar 
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vistorias de prevenção, o responsável pelo imóvel comercial entra em contato, pessoal ou de 

forma virtual por meio do site da corporação, para que seja realizada uma vistoria no 

estabelecimento visando o Alvará de funcionamento da prefeitura. Após esse primeiro contato, 

o bombeiro responsável por este processo desloca-se até o estabelecimento realizando a 

vistoria, apontando quais medidas são necessárias com o objetivo de prevenção. Para este 

processo são ofertadas três visitas.  

Após aprovação é gerado certificado de aprovação e liberação para funcionamento, com 

este documento é possível conseguir o Alvará de funcionamento junto a prefeitura. Nesta seção 

também ocorre a análise de projetos novos ou de edificações já existentes, nessas análises são 

pontuados locais ou atitudes que podem devem ser feitas visando também a prevenção contra 

incêndio na edificação. Este documento aprovado é necessário ser apresentado durante o ato da 

vistoria. 2 

Segue representado na figura 12 o Fluxograma Horizontal da seção B8 

Figura 12 – Fluxograma Horizontal B8 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Na 8ª seção do Corpo de Bombeiros, responsável pela Defesa Civil, é onde são 

realizados contatos com a parte civil, participação de eventos, organização de legislações na 

biblioteca militar, aquisição de equipamentos, em termos gerais é nesta seção que ocorre todo 
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contato direto com a prefeitura e defesa civil. São realizados planejamentos para cada parte e 

como nos demais setores requer aprovação do Comandante.  

Segue representado no quadro 1 o Fluxograma Vertical da seção B1 

Quadro 1 – Fluxograma Vertical B1 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma: B1  Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: Dispensa / Atestado / 

Licença / Promoção 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 3   

Processo: Procedimento para 

liberação de dispensa. 

Transporte -   

Espera 2   

Local: Corpo de Bombeiros do 

Paraná 

Inspeção -   

Método: (X) Presente     Armazenagem -   

Formulado por: Rafael Lopes                            

Data: 14/11/2018  

Distância total (m) -   

Aprovado por:                               

Data: 

Tempo (min) -   

 

Descrição 
Distância 

(metros) 

Tempo 

(min) 

Tipo de Atividade 

     

1 Pedido de dispensa / atestado - -       

2 Publicação de quadro de 

promoção 

- -       

3 Análise do comando para 

dispensa 

- -       

4 Publicação de edital de 

quadro de promoção 

- -       

5 Liberação da dispensa - -       

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Nota-se que atividades que necessitam de aprovação, ficam em espera até aprovação, e 

somente depois a operação entra em transporte até aprovação final e execução.   
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Segue representado no quadro 2 o Fluxograma Vertical da seção B3 

Quadro 2 – Fluxograma Vertical B3 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma: B3 Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: Operações / EAD / 

Instrução 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 4   

Processo: Planejamento de 

operações 

Transporte -   

Espera -   

Local: Corpo de Bombeiros do 

Paraná 

Inspeção 2   

Método: (X) Presente Armazenagem -   

Formulado por: Rafael Lopes                             

Data: 14/11/2018 

Distância total (m) -   

Aprovado por:                               

Data: 

Tempo (min) -   

 

Descrição 
Distância 

(metros) 

Tempo 

(min) 

Tipo de Atividade 

     

1 Criação das atividades em 

EAD 

- -       

2 Supervisão da TI - -       

3 Planejamento das atividades - -       

4 Execução das atividades - -       

5 Computação e armazenagem 

dos resultados 

- -       

6 Criação e publicação dos 

relatórios 

- -       

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Na seção 3 o fluxograma é realizado da seguinte maneira. Após criação dos processos 

de ensino, é realizado uma supervisão ocasionando assim uma pausa no processo até aprovação. 

Após isso, os processos seguem até a armazenagem dos resultados das atividades serem todos 

entregues, onde ocorre outra pausa. Após aprovação do Comandante é lançado o resultado em 

edital e o processo se encerra.  
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Segue representado no quadro 3 o Fluxograma Vertical da seção B4/B6 

Quadro 3 – Fluxograma Vertical B4/B6 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma: B4/B6 Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: Logística e 

administração de materiais 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 3   

Processo: Controle Transporte -   

Espera 2   

Local: Corpo de Bombeiros do 

Paraná 

Inspeção -   

Método: (X) Presente      Armazenagem -   

Formulado por: Rafael Lopes                             

Data: 14/11/2018 

Distância total (m) -   

Aprovado por:                               

Data: 

Tempo (min) -   

 

Descrição 
Distância 

(metros) 

Tempo 

(min) 

Tipo de Atividade 

     

1 Elaboração do cronograma 

financeiro 

- -       

2 Liberação de verba para 

compra de materiais 

- -       

3 Licitação / Compra direta - -       

4 Compra do material  - -       

5 Relatório de carga e descarga - -       

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Na seção responsável por compras o fluxograma inicia na elaboração do cronograma, 

no orçamento. Decorrida análise do melhor custo/benefício, é selecionado de qual fundo será 

retirado dinheiro para tal compra. Feito escolha, é realizada a compra, gerado o relatório de 

caixa e o processo encerra.  
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Segue representado no quadro 4 o Fluxograma Vertical da seção B7 

Quadro 4 – Fluxograma Vertical B7 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma: B Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: Prevenção 
Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 2   

Processo: Vistoria e análise de 

projetos 

Transporte -   

Espera 3   

Local: Corpo de Bombeiros do 

Paraná 

Inspeção 2   

Método: (X) Presente        Armazenagem -   

Formulado por: Rafael Lopes                             

Data: 14/11/2018 

Distância total (m) -   

Aprovado por:                               

Data: 

Tempo (min) 53.280   

 

Descrição 
Distância 

(metros) 

Tempo 

(min) 

Tipo de Atividade 

     

1 Cadastro de projetos para 

análise 

- -       

2 Análise do projeto - 43.200       

3 Retirada do projeto para 

correção 

- -       

4 Pedido de vistoria - -       

5 Realização da vistoria - 10.080       

6 Relatório de vistoria - -       

7 Aprovação e emissão de 

certificado 

- -       

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

Os processos na B7 são realizados da seguinte maneira. Após protocolo do projeto para 

análise ou solicitação da vistoria, é realizada análise e distribuição dos projetos para analistas e 

vistoriadores. Efetuada análise, é devolvido ao responsável o parecer e após aprovação é dado 

início ao processo da vistoria.  

Em caso de aprovação é gerado a liberação e o imóvel possui certificado de prevenção 

do Corpo de Bombeiros. Em caso de reprovação, o processo ainda disponibiliza duas visitas ao 

imóvel após regularização dos itens apontados.  
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Segue representado no quadro 5 o Fluxograma Vertical da seção B8 

Quadro 5 – Fluxograma Vertical B8 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma: B8  Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: Comunicação  
Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 2   

Processo: Comunicação com 

defesa civil 

Transporte -   

Espera 2   

Local: Corpo de Bombeiros do 

Paraná 

Inspeção -   

Método: (X) Presente        Armazenagem 1   

Formulado por: Rafael Lopes                             

Data: 14/11/2018 

Distância total (m) -   

Aprovado por:                               

Data: 

Tempo (min) -   

 

Descrição 
Distância 

(metros) 

Tempo 

(min) 

Tipo de Atividade 

     

1 Comunicação com defesa 

civil 

- -       

2 Planejamento de seminários - -       

3 Planejamento de cursos - -       

4 Aquisição e exposição de 

materiais 

- -       

5 Realizações de ações e 

operações 

- -       

Fonte: Corpo de Bombeiros (2019) 

É realizado o contato com a Defesa Civil para planejamento de cursos e seminários, este 

processo é realizado em parceria, portanto não é atividade somente da corporação. 

Estabelecidos os termos e aprovados os cursos, é feita a aquisição de materiais para realização 

de tais eventos.  

Realizados as operações, é gerado um relatório de toda atividade, carimbado e assinado 

pelo Comandante e arquivado.  
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6. Observação da Realidade Organizacional 

O capítulo presente busca entrelaçar a observação com a captura do diagnóstico, este 

por sua vez é capacitado para levantar dados relevantes e possibilitar a compreensão mais coesa 

do que ocorre dentro da empresa. Com a realização do mesmo, constata-se os seguintes 

resultados ressaltados nos seguintes fragmentos: Gestão, Inovação, Marketing, Marketing 

Digital, Meio Ambiente, Produção e Qualidade. Para iniciar, segue representado no gráfico 1 o 

diagnóstico geral do Corpo de Bombeiros 

Gráfico 1 – Análise Geral: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

O gráfico mostra uma grande igualdade na análise geral da corporação do Corpo de 

Bombeiros de Apucarana, com destaques para os setores de Gestão e Qualidade que apresentam 

valores próximos a perfeição em seus resultados.  

É possível notar também que a questão de Meio Ambiente e Inovação são os setores que 

mais apresentam deficiências em sua gestão, sendo possível alcançar inúmeras melhorias.  
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7. Análise e Discussão dos dados 

7.1 Gestão  

Atualmente a gestão empresarial tem sido bastante abrangente, isso envolve fatores, 

influências, recursos e variáveis externas e internas, mudando a gestão de anos atrás, tendo vista 

que ao longo dos anos a exigência de mercado tem crescido, aumentando assim a complexidade 

da gestão. (Muller, 2003). 

Quando uma gestão é estratégica, Fernandes (2011), aponta que tal gestão analisa e 

assimila a informação do seu ambiente, seja ele interno ou externo, desta maneira estabelece 

direções estratégicas, construindo assim novas oportunidades finalizando com a satisfação total 

de seus objetivos.  

Dentro da corporação do Corpo de Bombeiros do Paraná da cidade de Apucarana, 

embora os gestores não busquem aperfeiçoamento direto na área, a gestão é bem qualificada e 

principalmente bem definida. Por se tratar de uma instituição militar, todo trabalho, desde a 

parte administrativa, até a operacional é sempre bem sucinto e prática. Com missão e valores 

bem definidos, todos os militares estão sempre prontos para exercer a sua função com a melhor 

qualidade possível, graças a uma gerência qualificada e responsável.  

Abaixo segue representado no gráfico 2 o diagnóstico da Gestão dentro do Corpo de 

Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 2 – Gestão: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

7.2 Inovação do Produto 

Segundo ABGI, Aceleration Inovation Brasil, inovação de um produto incide em 

alterações nos atributos dos bens ou serviços, bem como mudanças na forma como tal produto 
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é percebido por seus consumidores. Usado como base o Manual de Apoio ao Preenchimento da 

Pintec (2014), as inovações de produto abrangem aqueles tecnologicamente novos ou então que 

foram substancialmente aperfeiçoados.  

Para um produto ser caracterizado como novo, seja ele um produto de bens ou serviço, 

ele necessariamente tem que diferir significativamente de todos os outros produtos que foram 

anteriormente produzidos pela empresa.  

Para Drucker (1987) apud Monteiro (2008), inovar significa buscar naquilo que já existe 

uma maneira melhor de realizar o que já é feito, explorando a mudança como uma forma de 

diferenciação dos negócios e serviços. Sendo o produto o elemento chave em toda oferta de 

mercado, uni-lo a inovação acarretaria sucesso para a empresa.  

Por ser tratar de uma empresa tradicional, cujo trabalho impede, de determinada forma, 

uma inovação muito brusca, esse segmento na empresa estudada ainda deixa um pouco a 

desejar, principalmente na parte de apuração dos próprios colaboradores. Uma maior abertura 

aos colaboradores exporem seus pontos, apresentarem suas ideias, seria de grande valia para a 

inovação, ou quem sabe simples melhoria, nos produtos e serviços apresentados.  

Abaixo segue representado no gráfico 3 o diagnóstico da Inovação de Produtos dentro 

do Corpo de Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 3 – Inovação de Produtos: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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7.3 Marketing 

Apesar de ser uma palavra inerente ao vocabulário mundial, possui sua origem na língua 

inglesa, onde pode ser traduzido como mercadologia, que nada mais é que um estudo das 

causas, objetivos e resultados que serão provocados através das variadas formas como lidamos 

com o mercado (Oliveira, Jéssica, 2017).  

Segundo Phillip Kotler, marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor 

para satisfazer as necessidades de um mercado alvo com lucro. Marketing identifica 

necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado 

identificado e o potencial de lucro. Ele aponta quais os segmentos que a empresa é capaz de 

servir melhor e que projeta e promove os produtos e serviços adequadamente.   

Abaixo segue representado no gráfico 4 o diagnóstico da Marketing dentro do Corpo de 

Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 4 – Marketing: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

7.4 Marketing Digital/Virtual 

Segundo Neil Patel (2009), Marketing Digital refere ao conjunto de táticas digitais que 

determinados negócios ou pessoas, fazem uso para alcançar seus objetivos de marketing, 

fazendo uso de canais como SEO, mídia paga, e-mail e como principais objetivos estão a 

obtenção de mais clientes, bem como o desenvolvimento da marca e conexão maior com o 

público alvo.  
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Dentro da corporação, este segmento é muito bem desenvolvido, com a presença de não 

somente o site, mas também como páginas de ensino online, conhecidas como Bombeiros EAD, 

página no Facebook, Instagram, Twitter. Uma abrangência muito grande também em questão 

de e-mails e contato com o público civil.  

As publicações são feitas conforme necessidade e atualização de normas e dados, bem 

como conforme calendário de eventos. Os ensinos online são postados semanalmente, como 

forma de revisão de conteúdo e atualização. 

Abaixo segue representado no gráfico 5 o diagnóstico da Marketing Digital dentro do 

Corpo de Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 5 – Marketing Digital: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

7.5 Meio Ambiente 

Tachizawa (2004) afirma que a expansão da consciência coletiva em relação ao meio 

ambiente e a complexidade das atuais demandas sociais e ambientais que a comunidade repassa 

as organizações, induzem, de determinada forma, a um novo posicionamento por parte dos 

empresários e executivos em face de tais questões.  

A norma ISO 14001 é um instrumento que foi criado para assessorar empresas a 

identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas usuais. Esta 

norma tem por objetivo alertar a empresa para que seja dado um maior valor às questões mais 
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relevantes de seu negócio, ela exige assim que as empresas comprometam com a prevenção da 

poluição e com melhorias contínuas, como parte do ciclo normal de gestão ambiental.  

Dentro da corporação isso se torna mais presente durante o procedimento de limpeza de 

material usado durante as ocorrências, especialmente as que envolvem produtos químicos. 

Como estes podem acarretar graves problemas ambientais, existe um procedimento padrão para 

limpeza e descarte deste material, visando sanar os risos ambientais.  

 

Abaixo segue representado no gráfico 6 o diagnóstico da Meio Ambiente dentro do 

Corpo de Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 6 – Meio Ambiente: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

7.6 Produção 

Chiavenato (2005) assegura que é de fundamental importância produzir e manter 

abastecido sucessivamente um mercado e empresa que não para de exigir preço e qualidade. 

Ainda segundo ele, produção é peça chave da empresa e essa deve atender aos desejos de seus 

clientes, que estão sempre presentes a concorrência de empresas virais que por muitas vezes 

apresentam produtos mais baratos, porém de qualidade equivalente.  

Pouco trabalhado dentro da corporação tendo vista que não existe produção dentro do 

quartel.  
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Abaixo segue representado no gráfico 7 o diagnóstico da Produção dentro do Corpo de 

Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 7 – Produção: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

7.7 Qualidade 

De acordo com a ISO (International Standardization Organization), qualidade é a 

adequação e conformidade dos requisitos que a própria norma e os clientes estabelecem. 

Colocando em outras palavras, qualidade é o nível que um processo, produto ou ainda serviço, 

apresenta de perfeição, este por sua vez deve atender as exigências definidas pela própria ISO, 

além é claro, pelos seus próprios clientes.  

Qualidade pode ainda ser definida como características de um produto que corresponde 

as necessidades de um determina cliente ou grupo de clientes, que são ausentes de deficiências. 

Segundo Juran e Gryna (1991), adequação ao uso seria um termo capaz de cobrir esses 

significados.  
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Abaixo segue representado no gráfico 8 o diagnóstico da Qualidade dentro do Corpo de 

Bombeiros de Apucarana.  

Gráfico 8 – Qualidade: Diagnóstico 

 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 

Observando o gráfico acima é possível notar que a relação empresa com os 

colaboradores e fornecedores necessita de algumas melhorias e adequações. O fato de ocorrer 

uma seleção de fornecedores por meio de licitações limita o contato empresa com seu 

fornecedor, uma vez que toda essa ligação é realizada por meio de ações da prefeitura e governo. 

Quanto aos colaboradores, é possível tomar algumas medidas de realocação de funcionários 

quanto as suas funções e uma troca dos materiais de trabalho, buscando maior conforto e 

estabilidade na execução de suas atividades.  
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8. Plano de Ação 

Neste capítulo é passado o objetivo de criar um plano de ação baseado na análise 

realizada anteriormente na empresa e assim apresentar melhorias e intervir em dificuldades, 

gerando assim uma ampliação de oportunidades, buscando sempre melhorias e ótimos 

resultados.  

Segundo Drucker (2008), um plano bem planejado necessita servir de base para a 

administração do tempo, sendo ele o recurso mais escasso e valioso de todo executivo. Em uma 

organização, seja de poder público, empresa ou ainda entidade sem fins lucrativos, a perda de 

tempo é inerente. Sendo assim um plano de ação não será útil se não for capaz de definir de que 

forma o executivo usa seu tempo.  
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8.1 Gestão 

Quadro 6 – Plano de Ação: Gestão  

Código Tópico Situação Plano de Ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

159 Desenvolvimento 

Gerencial 

Os dirigentes 

não investem em 

seu 

desenvolvimento 

gerencial 

Organizar um 

planejamento de 

treinamento 

buscando um 

desenvolvimento 

gerencial 

Contratar uma 

empresa 

especializada 

no treinamento 

gerencial 

Nov/19 Empresa 

contratada 

R$ 5.000,00 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão da Gestão, dessa maneira foram planejadas algumas 

ações visando melhorias dentro da corporação.  

Na questão Gestão, a principal falha aplica-se a todos os funcionários num quesito geral, 

porém mais especificamente aos Comandantes e Tenentes, líderes de suas seções e 

grupamentos, onde foi analisado que ocorre muito pouco ou até mesmo nenhum investimento 

no desenvolvimento gerencial deles. Ocorre uma acomodação com o cargo e não desenvolvem 

mais essa questão de liderança e gestão.  

Como plano de ação, foi estabelecido a proposta de mensalmente realizar um 

treinamento com estes colaboradores gestores buscando desenvolver sua liderança e forma de 

gestão e com isso obter resultados mais positivos no futuro. Para tal atividade, será realizado a 

contratação de funcionários de uma empresa terceirizada para planejar e ministrar os 

treinamentos. Essa atividade possui prazo máximo de realização para novembro de 2019, a um 

custo médio de R$ 5.000,00. 
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8.2 Inovação do Produto 

Quadro 7 – Plano de Ação: Inovação de Produto 

Código Tópico Situação Plano de ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

209 Inovação de 

produto 

Já utilizou este método 

alguma(s) vez(es), mas 

sem regularidade 

Dar mais 

liberdade aos 

colaboradores 

para exporem 

suas ideias 

Realizar 

semanalmente 

encontros para 

debater como 

foi a semana 

de trabalho 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00  

216 Inovação de 

produto 

Estimula os colaboradores 

à inovarem e/ou sugerirem 

inovações, mas sem 

formas definidas de 

reconhecimento/premiação 

de melhores ideias 

Implantar uma 

estratégia que 

faça 

reconhecer as 

ideias dos 

colaboradores 

Criar 

bonificação 

para aquele 

colaborador 

cuja ideia for 

mais bem 

aplicada 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 
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225 Inovação de 

produto 

Não coleta sugestões e 

ideias 

Criar caixa de 

sugestões 

gerando mais 

abertura aos 

colaboradores 

Abrir espaço 

para 

colaboradores 

exporem suas 

visões e 

sugestões 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 

232 Inovação de 

produto 

Não há análise de 

sugestões e ideias 

Criar caixa de 

sugestões 

gerando mais 

abertura aos 

colaboradores 

Abrir espaço 

para 

colaboradores 

exporem suas 

visões e 

sugestões 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão da Inovação do Produto, dessa maneira foram 

planejadas algumas ações visando melhorias dentro da corporação.  

Por ser um ambiente militar, muito se valoriza sobre a questão hierárquica entre os 

colaboradores para seus superiores, o que em muitos pontos é um lado importante e que deve 

ser ressaltado, porém também traz alguns pontos que podem ser melhorados. Muito pouco de 

liberdade é dado aos colaboradores com patentes mais baixas no que diz respeito a ideias de 

melhorias. Não existe se quer um departamento que possa avaliar algumas sugestões e ideias.  

Dessa forma, respondendo aos quatro pontos apontados neste questionário, foi 

apresentado a ideia a corporação de criar um sistema de análise e aplicação de ideias e 

sugestões. O objetivo é disponibilizar mais liberdade aos colaboradores para exporem suas 

ideias e um grupo analisar a sugestão e ver a viabilidade da aplicação dentro da corporação, 

buscando sempre otimizar processos. Este procedimento será realizado pelos próprios 

colaboradores e possui um prazo até novembro de 2019, para execução e apuramento dos 

resultados.  
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8.3 Marketing  

Quadro 8 – Plano de Ação: Marketing 

Código Tópico Situação Plano de Ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

318 A empresa 

conhece o perfil 

dos seus 

clientes 

Não conhece Buscar 

conhecer o 

perfil dos 

clientes 

Cadastro de 

clientes via 

online 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros 

R$ 0,00 

325 Comunicação 

com os clientes 

Não se 

comunica com 

os clientes ou 

se comunica 

apenas por 

necessidade 

dele 

Abranger a 

comunicação 

não sendo 

realizado 

somente em 

casos de 

emergência  

Entrar em 

contato pelo 

menos uma vez 

ao mês 

buscando saber 

qual avaliação 

do serviço 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros 

R$ 0,00 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão do Marketing, dessa maneira foram planejadas 

algumas ações visando melhorias dentro da corporação.  

Por realizar serviços mais relativos a emergências, o contato com o público externo 

ocorre de maneira mais rápida e sucinta, sendo assim pouco realmente sabe-se sobre os clientes, 

exceto pela seção de vistorias e prevenção, onde o contato é maior e buscado principalmente 

pelos comerciantes. Dessa maneira foi disposto a ideia de estreitar relações entre aqueles que 

necessitam dos serviços e os militares que executam eles.  

Uma estratégia é criar um cadastro ativo no banco de dados da corporação dos clientes 

mais ativos, aqueles com maior movimentação, busca e procura pelos militares e seus serviços. 

Outra forma lançada foi buscar o contato com aqueles que buscam os serviços de prevenção e 

análise de projetos e não somente esperar o contato vindo dos comerciantes e engenheiros.  

Esse procedimento será realizado pelos próprios colaboradores da corporação e possui 

prazo de execução até novembro de 2019.  
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8.4 Marketing Digital/Virtual  

Quadro 9 – Plano de Ação: Marketing Digital 

Código Tópico  Situação Plano de Ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

443 Empresa online Conhece, mas 

não atualiza os 

4 pilares do 

Marketing 

Digital 

Aplicar de 

forma correta 

os 4 pilares 

Chamar um 

profissional 

especializado 

para auxiliar os 

colaboradores 

Fev/20 Especialista em 

Marketing 

Digital 

R$ 4.500,00 

457 Ferramentas de 

Gestão 

Conhece as 

ferramentas de 

gestão, mas 

não utiliza 

Aplicar as 

ferramentas de 

gestão 

Orientar os 

colaboradores 

para a correta 

utilização de 

tais 

ferramentas 

Nov/19 Empresa 

especializada 

em gestão 

responsável 

pela 

consultoria 

R$ 3.000,00 

479 Representatividade 

de vendas pela 

internet 

Não faz vendas 

pela internet 

- - - - - 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão do Marketing Digital, dessa maneira foram 

planejadas algumas ações visando melhorias dentro da corporação.  

A corporação possui página online, com site, páginas em redes sociais como Instagram 

e Facebook, porém não são realizadas atualizações constantes, com exceção do Edital dos 

militares, porém não passa de um sistema interno. A ideia é promover uma melhor utilização 

das mídias digitais buscando expandir a imagem da corporação.  

Para isso será realizado a contratação de uma empresa terceirizada que juntamente com 

a seção de TI da corporação aplicarão de forma mais eficaz os pilares do Marketing Digital e 

ferramentas de gestão. Essa atividade está programada para início em 2019 e término em 

fevereiro de 2020, com um custo médio de R$ 4.000,00.  
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8.5 Meio Ambiente  

Quadro 10 – Plano de Ação: Meio Ambiente 

Código Tópico Situação Plano de ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

541 Destinação de 

resíduos 

gerados 

Empresa destina 

seus resíduos e 

materiais para 

empresas 

licenciadas 

acompanhando o 

PGRS, mas não 

controla os 

certificados de 

destinação 

Criar um 

programa de 

controle de 

destinação 

correta dos 

resíduos 

Criar um 

departamento 

dentro das 

seções 

especializado 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 

549 Reciclagem de 

resíduos 

Os resíduos 

recicláveis são 

enviados/destinados 

a terceiros e não há 

registro destas 

transferências 

Criar sistema 

de controle do 

que é doado ou 

enviado a 

terceiros 

Manter 

controle físico 

e digital de 

todo material 

doado 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 
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524 PGRS – 

Programa de 

Gerenciamento 

de Resíduos 

Sólidos 

Empresa possui o 

PGRS formalizado, 

mas não há 

evidencias que 

comprovem a 

execução do plano 

(NF, MTR, 

contratos de 

prestação de 

serviços, resíduos 

espalhados pela 

fábrica) e/ou 

destina 

parcialmente os 

resíduos, mas não 

possui o PGRS 

Colocar em 

prática o PGRS 

Desenvolver 

uma seção para 

controle e 

gerenciamento 

do PGRS 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00  

532 Armazenamento 

temporário de 

Resíduos 

(Baias) 

Não tem local 

apropriados para o 

armazenamento dos 

resíduos e/ou está 

armazenado 

Criar um 

espaço 

específico para 

armazenagem 

dos resíduos 

Contratar um 

profissional 

capacitado para 

construir local 

apropriado 

Abr/20 Profissional 

responsável 

contratado 

R$ 15.000,00 
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juntamente na 

produção  

583 Indicadores de 

Desempenho 

Empresa tem 

sistema de 

indicadores de 

desempenho, mas 

não realiza 

planejamento de 

ações para melhoria 

contínua, no que se 

refere a consumo 

de água, consumo 

de energia, destino 

de resíduos e 

materiais (volume)  

Conscientizar 

os 

colaboradores 

da necessidade 

de economizar 

Periodicamente 

apresentar 

palestras 

apresentando 

dados e 

informações 

sobre o assunto 

Dez/19 Empresa 

terceirizada 

contratada  

R$ 8.000,00 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão do Meio Ambiente, dessa maneira foram planejadas 

algumas ações visando melhorias dentro da corporação. 

O primeiro tópico diz respeito a destinação correta dos resíduos que sobram na 

corporação, principalmente resíduos alimentares, que são destinados a terceiros para não 

acontecer a perda de alimentos não utilizados. Ocorre também a destinação de lixos, com 

exceção dos resíduos recicláveis. Para melhorar este procedimento foi implantado um programa 

de destinação de resíduos em parceria com a prefeitura onde dentro da própria corporação foi 

criado um setor especializado para transporte e destinação dos resíduos.  

Essa atividade foi realizada pelos próprios militares com período máximo para 

novembro de 2019. 

O segundo tópico diz respeito especificamente a destinação de resíduos recicláveis, que 

é falho na corporação pois não ocorre uma destinação correta, embora ocorra a separação por 

parte dos militares. A sugestão de melhoria foi a criação de um sistema também em parceria 

com a prefeitura para destinação desses resíduos diretamente a um centro de reciclagem, 

promovendo assim uma maior economia e sustentabilidade.  

Essa atividade de parceria seria realizada pelos próprios militares, porém o transporte 

dos resíduos será responsabilidade da prefeitura, com prazo de execução para novembro de 

2019.  

Quanto a questão do PGRS, a corporação possui apenas formalizado teoricamente o 

programa, porém na prática não é realizado, sendo assim foi questionado e apresenta ao 

comando da corporação para que a realização comece imediatamente a execução. Essa 

atividade será realizada pelos próprios colaboradores e possui prazo de execução para 

novembro de 2019. 

O quarto tópico diz respeito a alocação dos resíduos até o momento do transporte para 

os órgãos especializados pelo descarte ou reciclagem. O espaço do quartel não possui um local 

específico para armazenagem, dessa forma o lixo e todo material que é separado para 

reciclagem ficam em locais separados e espalhados pelo quartel. A sugestão de melhoria foi 

realizar um projeto de construção para um local apropriado aos fundos da corporação para 

alocação e separação de resíduos recicláveis, orgânicos e lixo comum, para tal atividade seria 

contratada uma empresa terceirizada para realização e execução do projeto com prazo de 

execução para abril de 2020. 

O último tópico tem relação com indicadores de desempenho e de economia de recursos 

hídricos e de energia. Este ponto é muito importante pois por lidar com incêndios 
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constantemente ocorre um gasto muito alto de água na corporação. A ideia é buscar formas de 

economia dentro do quartel, em atividades rotineiras como lavagem das viaturas, torneiras 

abertas durante o ato de cozinhar e atividades afins. Com isso foi implantado um esquema de 

palestras mensal sobre conscientização, além de mensagens diretas no edital dos militares sobre 

a questão.  

Essa atividade obteve aprovação do comando e passou a ser realizada pelos próprios 

colaboradores juntamente com um responsável contratado pelas palestras e mensagens. O prazo 

de execução foi de dezembro de 2019.  
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8.6 Produção 

Quadro 11 – Plano de Ação: Produção 

Código Tópico Situação Plano de ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

809 Cronometragem Utiliza 

esporadicamente 

a 

cronometragem 

dos processos 

Padronizar 

processo de 

cronometragem 

em todos os 

processos 

Criar programa 

digital e manter 

um relatório 

físico de 

controle 

Mar/19 Seção de TI da 

corporação 

R$ 0,00 

823 Balanceamento Aplica 

esporadicamente 

balanceamento 

formal de 

processos 

Organizar um 

planejamento 

para aplicação 

mais rotineira 

de 

balanceamento 

Orientar e 

treinar os 

colaboradores 

para aplicação 

do 

balanceamento 

Mar/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 

830 Logística Possui sistemas 

separados de 

controle de 

estoque de 

matéria prima, 

de produto 

Utilizar todos 

os controles em 

um único 

sistema 

Criar uma 

planilha digital 

de controle 

Mar/19 Seção de TI da 

corporação 

R$ 0,00 
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acabado, 

armazenagem, 

movimentação e 

expedição 

857 Instalações 

elétricas 

Não são 

adequadas, mas 

a empresa 

possui 

condições de 

adequá-las 

Adequar todas 

as instalações 

de acordo com 

as normas 

Contratar 

empresa 

terceirizada 

especializada 

no serviço 

Fev/19 Empresa 

contratada  

R$ 6.000,00 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão da Produção, dessa maneira foram planejadas 

algumas ações visando melhorias dentro da corporação. 

O primeiro tópico diz respeito ao tempo de execução das atividades, um ponto bastante 

importante, principalmente em ocorrências de incêndio e acidente, onde o atendimento tem de 

ser o mais rápido possível para evitar danos mais graves e até mesmo irreparáveis. Foi criado 

um espaço nos relatórios de ocorrência, onde são registrados os tempos de deslocamento e 

atendimento por meio de um cronometro que fica acoplado as viaturas. Os resultados são 

armazenados em uma planilha e arquivados juntamente com os registros das ocorrências. 

Essa atividade foi proposta pelos próprios militares e executada por eles também, com 

um prazo de execução para março de 2019.  

As instalações elétricas em algumas seções do quartel são de situações precárias, com 

fios a mostra, amontoados e enrolados entre si, causando graves riscos a segurança dos 

colaboradores. Embora nenhum acidente grave tenha ocorrido, foi ofertado como melhoria, a 

reforma e manutenção dessas instalações por todo quartel, onde foram feitas reformas, 

separação de cabos e até mesmo realocação de algumas máquinas com objetivo de deixar mais 

limpo o sistema de fios. Essa atividade foi realizada em parceria com a empresa ganhadora da 

licitação e com ajuda da prefeitura, com prazo para fevereiro de 2019. 

A questão de logística é separada por setores, embora possua um setor responsável por 

todo armazenamento de informações, controle de materiais, expedição e movimentação de 

produtos. A sugestão de melhoria, é unificar todo esse processo em uma única seção, com um 

responsável por todo processo, evitando perdas e confusões nos estoques. Essa atividade foi 

realizada pelos próprios militares com prazo até março de 2019.  
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8.7 Qualidade 

Quadro 12 – Plano de Ação: Qualidade 

Código Tópico Situação Plano de ação Como fazer? Até quando 

fazer? 

Quem fará? Quanto vai 

custar? 

916 Bem-estar e 

satisfação dos 

colaboradores 

São adotadas 

ações para 

promover o 

bem-estar e a 

satisfação dos 

colaboradores 

decorrentes de 

análises 

eventuais 

Realizar análises 

do bem-estar 

mais 

regularmente 

Gerar relatório 

mensal de 

como estão as 

condições de 

trabalho 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 

951 Fornecedores 

da empresa 

Os 

fornecedores 

são 

selecionados 

com critérios 

definidos e seu 

desempenho é 

avaliado 

Realizar 

acompanhamento 

de qualidade e 

relatórios de 

desempenho 

regularmente 

Exigir relatório 

mensal dos 

fornecedores 

sobre a 

condição atual 

dos produtos 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 
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apenas quando 

ocorre algum 

problema 

958 Processos Os processos 

principais do 

negócio são 

executados de 

forma 

padronizada 

Executar os 

processos usando 

os requisitos dos 

clientes em 

consideração 

Criar uma 

plataforma aos 

clientes onde 

possam deixar 

sugestões 

Nov/19 Corpo de 

Bombeiros de 

Apucarana 

R$ 0,00 

Fonte: Autor do Trabalho (2018) 
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Após a realização do diagnóstico e do questionário aplicado, foram apontados alguns 

pontos onde a corporação falha na questão da Qualidade, dessa maneira foram planejadas 

algumas ações visando melhorias dentro da corporação. 

O primeiro tópico fala sobre a qualidade de trabalho e bem-estar dos colaboradores, que 

muitas vezes não são levadas em consideração ou ouvidas, o que leva a uma baixa realização 

de ações que promovam esse bem-estar. Uma a alternativa para melhoria foi a implantação de 

relatórios e análises de qualidade em todas as seções da corporação, gerando relatórios e 

análises de viabilidade para execução das melhorias e por consequência melhoria no bem-estar 

do quadro de colaboradores.  

O segundo tópico diz respeito aos fornecedores da empresa e a qualidade dos produtos. 

Por serem selecionados por meio de licitações os fornecedores não oferecem relatórios 

constantes das qualidades de armazenamento. Visando acabar com este problema, foi ofertado 

como melhoria, a exigência de relatórios mensais de qualidade dos produtos, bem como 

comprovações físicas de sua armazenagem e manutenção. Este processo foi aprovado pelo 

Comandante e já está em execução desde o mês de junho, onde essa atividade foi organizada e 

realizada pelos próprios militares em conjunto com a prefeitura.  

O último tópico diz respeito aos processos e sua forma de realização. Todos os 

procedimentos administrativos e operacionais da corporação possuem um formulário, um passo 

a passo de como ser executado, o que infelizmente não é a realidade em todos processos. Isso 

acaba gerando algumas falhas na execução e principalmente na conclusão dos trabalhos. Uma 

proposta de solução foi seguir mais detalhadamente os procedimentos, e abrir espaço tanto para 

colaboradores quanto para clientes exporem suas opiniões e sugestões de melhorias. O prazo 

de execução desse procedimento é para novembro de 2019. 
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9 Cronograma das Ações 

Abaixo representado no quadro 8 está o cronograma de ações, com suas datas e horários 

de aplicações dentro da corporação com objetivo de levar as melhorias descritas à prática.  

Quadro 13: Cronograma de Ações 

Gestão Data Horário 

Marketing 04/02 a 04/12/2019 07:30 – 12:30 horas 

Marketing Digital/Virtual 04/02 a 04/12/2019 07:30 – 12:30 horas 

Produção 04/02 a 04/12/2019 07:30 – 12:30 horas 

Qualidade 04/02 a 04/12/2019 07:30 – 12:30 horas 

Inovação de produto 04/02 a 04/12/2019 07:30 – 12:30 horas 

Meio ambiente 04/02 a 04/12/2019 07:30 – 12:30 horas 

Fonte: Autor do relatório 

A tabela acima mostra o quadro com o cronograma de ações para execução das 

melhorias propostas. O horário de execução foi sempre na parte da manhã, durante os dias úteis 

da semana. A proposta de execução foi estabelecida para ser realizada no período entre fevereiro 

e dezembro do ano de 2019.  

Algumas atividades já foram implantadas e estão sendo gerenciadas pelos próprios 

colaboradores, outras ainda aguardam aprovação do Comandante.  

Esse cronograma foi montado e permanece junto as seções da corporação, juntamente 

com o questionário aplicado, como lembrete e meta para os colaboradores manterem um 

controle de seus pontos fortes e pontos a melhorar, e assim desenvolver da melhor forma 

possível o sistema de serviço do Corpo de Bombeiros.  
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Divisão dos Grupamentos e Sub Grupamentos  

O Corpo de Bombeiros do Paraná atualmente atua com doze Grupamentos de 

Bombeiros (GB) e seis Sub Grupamentos de Bombeiros Independentes (SGBI).  

Os GB’s são: 

 1º GB – Curitiba Sul 

 2º GB – Ponta Grossa  

 3º GB – Londrina 

 4º GB – Cascavel 

 5º GB – Maringá 

 6º GB – São José dos Pinhais  

 7º GB – Curitiba Norte 

 8º GB – Paranaguá 

 9º GB – Foz do Iguaçu 

 10º GB – Francisco Beltrão 

 11º GB – Apucarana  

 12º GB – Guarapuava 

Os SGBI’s são:  

 1º SGBI – Ivaiporã 

 2º SGBI – Pato Branco 

 6º SGBI – Umuarama 

 7º SGBI – Santo Antônio da Platina  

 8º SGBI – Cianorte 

 9º SGBI – Paranavaí 

O 11º GB é responsável pela prevenção e combate de incêndios, busca e salvamento e 

ações de Defesa Civil nos munícipios de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Califórnia, 

Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bom, 

Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Kaloré, Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí, 

Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí.  

Por possuir um número tão grande de cidades para atendimento, são necessários 

diversos postos de atendimento. Dessa forma para cobrir toda a região são dois quartéis em 

Apucarana, um em Arapongas, um em Mandaguari e outros dois Postos de Bombeiros 
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Comunitários localizados em Jandaia do Sul e Faxinal. A figura 19 a seguir mostra as cidades 

que são de responsabilidade de atuação do 11º GB – Apucarana.  

Figura 18: Cidades de Atuação do 11º GB – Apucarana 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros Paraná (2019) 

A figura mostra cinco quarteis, representados por caminhões, onde dois deles são de 

Bombeiros Comunitários. Todo Vale do Ivaí, região caracterizada pelas cidades mostradas na 

figura, são de cobertura e atendimento destes quartéis.  

O 11º GB – Apucarana é composto por um efetivo de 62 militares, distribuídos entre o 

espaço administrativo e operacional.  

Atualmente o Corpo de Bombeiros do Paraná continua atuando a favor da vida alheia 

por meio da prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento em ambientes aquáticos e 

terrestres, primeiros socorros e atividades de defesa civil. 
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Meios de Transporte 

Para auxiliar no transporte destes militares, a corporação conta com 33 viaturas, entre 

caminhões de apoio, ambulâncias de pronto atendimento e veículos de locomoção simples. 

Dentre eles temos: 

  Auto Bomba Tanque Resgate – ABTR 

Viatura utilizada para combate a incêndio e resgate em diversas situações: salvamento 

em altura, resgate veicular, corte de árvore, dentre outras.  

  Auto Ambulância – AA 

Viatura utilizada no atendimento pré-hospitalar para suporte à vítima.  

  Auto Busca e Salvamento – ABS 

Viatura utilizada em diversos tipos de atendimento, equipada com guincho.  

  Auto Busca e Salvamento Defesa Civil – ABS  

Viatura utilizada para ações de Defesa Civil e ocorrências de Salvamento em Águas 

Rápidas e de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. 

Tais equipamentos auxiliam os militares na execução de atividades como prevenção e 

combate ao incêndio, busca e salvamento, resgate e defesa civil.  

Missão 

Missão é a razão pela qual a empresa existe, definindo seu foco de atuação, sendo ligado 

ao produto ou serviço.  

Dentro do Corpo de Bombeiros a missão é proteger a vida, o meio-ambiente e o 

patrimônio, promovendo desenvolvimento social responsável e seguro.  

Visão 

Visão é onde a empresa deseja chegar em determinado espaço de tempo.  

Dentro do Corpo de Bombeiros a visão é ser uma instituição militar estadual de 

excelência na prestação de serviços de bombeiros à sociedade, com foco no desenvolvimento 

sustentável.  

Valores 

Valores é a forma como a empresa se porta no mercado e na sociedade, ou seja, a 

maneira como pretende ser reconhecida.  

Dentro do Corpo de Bombeiros os valores são Éticos, Disciplina, Hierarquia, Coragem, 

Solidariedade, Legalidade, Humanidade, Transparência e Eficiência.  
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Política Estratégica Institucional 

Dentro da corporação do Bombeiros, a política estratégica institucional possui quatro 

pilares, que devem ser respeitados e seguidos. São eles:  

     Foco no Cidadão 

Com o objetivo de manter o foco prioritariamente dos serviços da corporação ao 

atendimento ao cidadão, disponibilizando serviços rápidos e com qualidade, com atendimento 

humanitário para toda a população paranaense.  

 Modernização da Gestão  

Execução da gestão estratégia do Corpo de Bombeiros com uma visão sistêmica 

buscando um processo contínuo de desenvolvimento operacional administrativo e tecnológico, 

buscando a eficiência e eficácia em suas ações, em alinhamento com as políticas públicas 

estaduais e federais, visando assim o resultado prático de sempre atender a melhor maneira a 

população do Estado do Paraná.  

   Integração Institucional 

Promover a articulação e cooperação com outras instituições afins, meio acadêmico e 

outros segmentos da sociedade civil, visando proporcionar o crescimento institucional, com 

busca constante da excelência nos serviços prestados. 

 Valorização do Bombeiro Militar 

Promover a valorização pessoal e profissional do Bombeiro Militar, com formação, 

especialização e aperfeiçoamento da qualidade; promovendo a discussão das atividades, 

mantendo a educação e preparação profissional continuada, além de promover qualidade de 

vida e respeito ao Bombeiro como ferramenta indispensável ao bom atendimento à população.  

Fatores Críticos de Sucesso 

Estes são caracterizados como os pontos chave que definem sucesso ou fracasso de um 

objetivo determinado pela Instituição.  

Assim que definidos, os fatores críticos de sucesso tornam o ponto de referência para a 

organização em atividades voltadas para a sua missão.  

Dessa forma, segue os Fatores Críticos de Sucesso do Planejamento Estratégico do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná:  
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 Gestão Eficiente 

Fazer da gestão meio fundamental para alcançar os resultados pretendidos no 

planejamento e na instituição mantendo a constância dos propósitos com foco na missão e visão 

de futuro.  

 Efetivo 

É necessário um efetivo em número adequado, capacitado e motivado para atender a 

todas as demandas institucionais.  

 Autonomia de Gestão 

A busca pela autonomia de gestão como forma de fortificar a corporação, 

desenvolvimento uma melhor prestação de serviço à sociedade.  

Mapa Estratégico 

O mapa estratégico representa uma síntese compreensível do planejamento 

estratégico que é indispensável na transição entre a fase de planejamento para a fase de 

execução dos projetos estratégicos. A seguir a figura 20 trará o mapa estratégico do 

Corpo de Bombeiros Paraná, viabilizado diretamente pela corporação.  
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Figura 19: Mapa Estratégico Bombeiros Paraná 

 

Fonte: Corpo de Bombeiros Paraná (2019) 

Nota-se ao analisar a figura 19 que o mapa estratégico do Corpo de Bombeiros baseia-

se em quatro pilares básicos e dentro destes, apresentam ramificações com objetivos e metas 

que a corporação busca com a sociedade e com os demais meios militares.  
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10 Viabilidade Financeira Operacional 

Todos os recursos financeiros adquiridos para o quartel do Corpo de Bombeiros partem 

de dois fundos, Fundo Rotativo e Licitações.  

Fundo Rotativo trata-se de um fundo gerido pelo Estado para sustentar seus órgãos 

dependentes, sejam eles escolas, quartéis de Polícia ou quarteis de Bombeiros, dentre outros 

estabelecimentos que estão sob sua jurisdição. No Bombeiros, o pagamento desse fundo é feito 

em 3 parcelas anuais. A pedido da corporação, os valores reais não serão divulgados por 

questões de sigilo.   

Fundo rotativo possui algumas restrições de gastos, ou seja, ele especificamente deve 

ser usado para gastos de manutenção e uso diários, gastos com atividades rotineiras. A escolha 

do local de compra dos itens que serão pagos com este fundo é feita por orçamentos, são 

realizados três orçamentos e aquele com o preço mais baixo e acessível é escolhido. O 

pagamento é realizado por cheque mediante assinatura do responsável pelo Fundo Rotativo do 

quartel, no caso de Apucarana, assinado pelo Comandante.  

Ao fim das parcelas, deve ser gerado relatório de todos os gastos, enviado para Curitiba, 

sede do quartel central, para prestação de contas, onde caso ocorra alguma sobra de dinheiro, o 

mesmo deve ser devolvido em cheque assinado também pelo Comandante,  

As licitações, por outro lado, são promovidas pela prefeitura para empresas terceirizadas 

com o objetivo de criar parcerias com elas para obtenção de materiais e suprimentos ao quartel. 

As principais são para fornecimento de materiais alimentícios e manutenção de viaturas, onde 

restaurante e postos e lava jatos entram em brigas para conseguirem o direito de fornecimento 

do serviço a corporação.  

As empresas se inscrevem no processo, e após análise de qual proposta é mais vantajosa 

e com melhor qualidade possível, a empresa é selecionada. Ocorre então a conferência 

documental da empresa, comprovando legalidade para exercer aquele serviço, após aprovação 

documental, a empresa começa a prestar os serviços ao quartel. 

O período do contrato varia dependendo do setor ao qual o serviço será prestado, porém 

possui um prazo médio de 2 anos, onde a empresa sempre possui o direito de renovar este 

contrato no caso de vencer novamente a licitação. 

10.1 Investimentos 

Uma definição simples e direta de investimentos seria a de que são gastos ocorridos 

almejando algum retorno ou aumento em determinado setor, como por exemplo, vendas. Em 
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outras palavras e de uma forma mais sucinta, é quando a empresa utiliza algum bem ou produto 

com o objetivo de otimizar certo processo.  

São exemplos de investimentos a aquisição de bens como máquinas ou equipamentos, 

itens de informática e afins que podem aumentar a produção de um produto ou serviço.  

É de crucial importância que não se confunda investimentos com despesas. Alguns 

gastos não geram nenhum tipo de reflexo positivo futuro. 

Segundo Brito (2003, p.13), fazer um projeto de investimento é uma tarefa trabalhosa e 

necessária, já que haverá riscos e incertezas. Porém, o objetivo é assegurar um conjunto de 

diretrizes que conduzam à produção de bens e/ou serviços de forma eficiente. Convém frisar, 

no entanto, que o projeto tem que ser flexível, adaptável, com roteiro simplificado.  

Dentro da corporação, todo gasto com investimento é gerido do fundo de licitações, uma 

vez que não se pode usar o Fundo Rotativo para manutenções permanentes.  

10.2 Custos 

Consumo relativo a um bem ou serviço empregado na produção. Está é a definição mais 

simples e usada sobre o que são custos. Igualmente classificado como um gasto, possui o 

diferencial de ser reconhecido como tal no ato de sua utilização para fabricação do produto. 

Perez Jr (1999), afirma que custos são gastos relativos aos bens e serviços consumidos na 

produção de outros bens e serviços.  

 A palavra “custo” apresenta diversas terminologias aplicadas a contabilidade de custos, 

e que por sua vez, para serem melhor compreendidos necessitam ser explicados devido ao fato 

de existir várias nomenclaturas para uma só definição bem como uma nomenclatura para várias 

definições.  

Gastos 

É o sacrifício financeiro que a entidade arca no momento da utilização dos fatores de 

produção para produzir um bem ou serviço. 

Trazendo de uma forma mais simples, é todo “desperdício” de dinheiro realizado pela 

empresa, toda saída monetária que determinada empresa/entidade arca para aquisição de um 

bem ou serviço. Por se tratar de um termo muito amplo, ele possui algumas classificações.  

Usando termos contábeis, eles incluem tanto custos quanto despesas, tendo relacionado 

todo tipo de desembolso financeiro para obter determinado produto ou serviço. Dentro deste 

sentido, eles são todo tipo de pagamento feito com intuito de adquirir algo, seja na forma de 

pagamento à vista, no ato ou ainda em forma de dívida.  
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Desembolso 

É o pagamento do gasto. Para facilitar a compreensão acompanhe o exemplo.  

É feita a compra de um produto no dia 05 (gasto), e dessa forma ficou acertado que o 

pagamento seria feito somente dia 15 (desembolso).  

Vale lembrar que o pagamento pode acontecer no ato da entrada do produto na empresa, 

ou mesmo antes ou ainda depois da entrada.  

Despesas 

São gastos utilizados com objetivo de gerar receitas. Aluguéis, salários, telefone e afins 

são exemplos.  

Despesas são as saídas de recursos em oposição as entradas, com um pequeno revés de 

não implicarem gastos que virarão a ser perdas ou ganhos. É um gasto neutro. 

Por estar diretamente ligado a contabilidade, este conceito abrange as saídas monetárias 

de uma tesouraria de uma empresa, por exemplo, ao passo que se adquire o nome de receitas 

ou lucros, ao dinheiro que entrar.  

A despesa, em termos contábeis, apresenta uma redução no valor do ativo e por 

consequência, um aumento no valor do passivo. Dessa forma, assim como as receitas geram 

um aumento de patrimônio líquido, despesas diminuem o valor dele. 

Perda 

São gastos imprevistos e não agregam ou trazem retorno algum a empresa. A não 

comercialização de produtos que perdem o prazo de validade e a falha súbita de uma máquina 

são bons exemplos. 

Estes são itens que, assim como despesas, vão diretamente para os resultados, porém 

diferentemente delas não são representativos de normalidade de atividades cuja obtenção seja 

gerar receita.   

Os custos se classificam conforme sua variabilidade e natureza.  

Custos fixos 

São aqueles que independem do volume de produção. Isso quer dizer que por mais que 

o ritmo de produção e vendas oscile, tanto positivo quanto negativamente, tais valores tendem 

a se manter mais estáticos.  
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Segundo Meglorini (2001), custos fixos são aqueles que procedem da estrutura 

produtiva instalada de cada empresa, independentemente da quantidade que venha a ser 

produzida.  

Custos Variáveis 

Estes diferentemente dos custos fixos, acompanham e variam de acordo com a demanda 

de produção da empresa. O custo variável é aquele cujo valor varia seguindo como base o 

volume de vendas e/ou prestação de serviços.  

” Estes custos, também são conhecidos como custos marginais em razão da 

exclusão das ‘cargas fixas’. Imputa-se, na apuração do custeio direto: os 

materiais diretos, a mão-de-obra direta e os custos gerais variáveis. Este tipo 

de custos está diretamente ligado ao volume de produção ou de vendas. Sendo 

que, quanto maior for seu volume de produção maior serão os custos variáveis 

totais”. (WERNKE, 2001) 

 

Custos Diretos 

Buscando uma definição de forma bem geral, custos diretos podem ser classificados 

como aqueles que possuem ligação objetiva a determinado produto. Dessa forma, devem ser 

perfeitamente mensuráveis, com intuito de ser incluídos diretamente no cálculo da produção.  

Com essa facilidade de associação, tais custos não se fazem necessário estar presente 

em critérios de rateio.  

Em sua grande maioria dos casos, os custos diretos referem se a materiais – embalagens, 

componentes – e mão de obra direta, ou seja, aquela aplicada diretamente na fabricação ou 

acabamento de produtos. Alguns exemplos são provisões de férias e até mesmo décimo terceiro 

salário.  

Segundo Calderelli (2002), tais custos são aqueles que incidem de forma direta nas 

aplicações da produção. Contudo pode ser constatado que custo direto é aquele que contribui, 

como nome já diz, diretamente na finalização do produto.  

Custos Indiretos 

Os custos indiretos se diferem não unicamente no nome, mas também em alguns 

conceitos e preceitos, dentre eles, o principal, pode se por assim dizer, é o fato de, como o 

próprio nome sugere, não haver nenhuma identificação direta nos produtos ou serviços. Sendo 

assim, faz-se necessário que seja estabelecido critérios de rateio para que seja alocado 

corretamente.   
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Alguns bons exemplos desta forma de custo são as atividades realizadas em setores 

auxiliares da empresa ou ainda por prestadores de serviço terceirizados, como vigilância ou 

limpeza e afins.  

Para o pensamento de Wernke (2005), custos indiretos são os gastos apresentados para 

a empresa exercer suas atividades, a fim de não ter ligação direta com o produto específico, nas 

empresas que são objeto de fabricação de apenas um produto.  

O ciclo produtivo de uma empresa contempla várias etapas ou processos, onde dentro 

desses são construídos os custos por meio da utilização de insumos necessários na produção.  

Para um produto ser concluído e oficialmente gerado, é necessário que este tenha 

“passado” por todo o procedimento, todas as etapas que fazem necessário para que este esteja 

finalizado. Agregado a este produto, por meio de um sistema de informações de custo, obtém-

se os valores dos custos dos materiais aos quais foram utilizados na sua produção.  

Estes, também nomeados de fatores de produção, possuem uma divisão e ela se 

caracteriza da seguinte forma:  

CUSTO TOTAL = Matéria Prima ou Materiais Diretos + Mão de Obra Direta + Custos 

Indiretos de Fabricação 

Materiais 

Materiais Diretos 

Como o próprio nome já indica, são aqueles materiais que possuem ação direta na 

produção do produto e estão integrando o produto. Uma característica bastante marcante desse 

tipo de custo de material é a fácil identificação em relação aos produtos.  

Materiais Indiretos 

São materiais que fazem parte sim do processo fabril, porém não integram o produto. 

Como exemplo mais simples temos o combustível responsável pela manutenção de máquinas 

e equipamentos industriais.  

Em contrapartida aos materiais diretos, para que ocorra a identificação em relação a 

cada produto é necessário um pouco mais de trabalho, mais especificamente, o uso de um meio 

de rateio.  

É comum em algumas empresas, por razões de simplificação, acabar por considerar 

material direto somente a matéria prima, e todo o resto ser classificado como material indireto, 
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isto, porém, depende clara e evidentemente de estudos que serão realizados pela própria 

empresa onde irão concluir sobre a sua real viabilidade e classificação.  

Mão de Obra 

Mão de Obra Direta 

Trata-se dos gastos exercidos com pessoal que exerce alguma atividade diretamente na 

fabricação de produto ou serviço. Uma característica desse custo é que ele pode ser facilmente 

identificado. 

Exemplos claros são os salários somados aos encargos e contribuições exercidos pelos 

operadores de máquinas, carpinteiro, dentre outros.  

Mão de Obra Indireta 

Diferentemente dos gastos diretos, são aqueles compreendidos ao pessoal que exerce 

função na empresa, porém não tem participação direta com o produto, não o manipulam.  

Alguns exemplos são os salários somados aos encargos de gerentes de produção, 

supervisores de fábrica e afins. Por tais serviços gerarem benefícios a toda empresa, mesmo não 

agindo de forma direta na produção/fabricação, estes custos são mediados segundo um critério 

de rateio. Assim se faz necessário em todos os custos indiretos.  

Um detalhe que merece atenção, é o fato de tais contribuições, apresentam um certo 

subjetivismo, seja ele em menor ou maior grau. Desta maneira a arbitrariedade é uma barreira 

que sempre existirá.  

Sendo assim, o mais importante é encontrar e explorar a maneira “mais justa” de rateio, 

não permitindo assim que um produto assuma uma parcela maior ou até mesmo menor, do que 

aquelas que realmente lhe fazem jus.  

Outro ponto que vale determinado zelo é ao fato de que mão de obra não cabe somente 

a salários, encargos e legislação trabalhista. Nesta lista é importante considerar também planos 

e detalhes como, assistência médica, aviso prévio, contribuições, tanto com FGTS tanto com 

previdenciárias, décimo terceiro salários, horas extras, dentre outros.  

10.3 Demonstração do Resultado e Exercício 

De acordo com o artigo 187 da Lei 6.404/1976 – responsável por Sociedades por Ações 

– ficou instituído a Demonstração do Resultado e Exercício (DRE), a qual no atual Código Civil 

Brasileiro, corresponde ao “resultado econômico”, cujo levantamento é obrigatório conforme 

artigo 1.179. 
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Ela tem por objetivo demonstrar, de forma vertical e resumida, o resultado alinhado em 

relação ao conjunto de operações realizadas em determinado período, comumente de doze 

meses. A legislação acima mencionada também traça algumas diretrizes sobre o que será 

necessário constar no relatório da DRE, como por exemplo, a receita bruta das vendas e 

serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos, o lucro ou prejuízo operacional, 

as outras receitas e as outras despesas, as participações de debêntures, empregados, 

administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de 

instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não caracterizem como 

despesa. 

O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto;  

Estes, claro são apenas alguns dos requisitos exigidos.  

Quanto a análise da demonstração, existem basicamente dois modos simples, contudo 

que apresentam os resultados mais precisos e importantes. São elas, a Análise Horizontal (AH) 

e Análise Vertical (AV).  

Análise Horizontal 

Para realizar este tipo de análise são necessários a DRE juntamente com o balanço 

patrimonial, onde são feitas comparações de resultados de indicadores iguais e de exercícios 

em um período determinado. É interessante ressaltar que as análises devem ser sempre de 

mesmas contas ou grupo de contas, no mesmo período, normalmente, dos últimos doze meses. 

Número-índice 

Relação existente entre o valor de uma conta contábil, do exercício específico e seu 

valor obtido na data-base.  

Valor atual do item x 100 / Valor do item na data-base.  

Análise Vertical  

Realizada de cima para baixo, como indica o nome, este tipo de análise, bem como a 

horizontal, leva em consideração as estruturas das demonstrações financeiras (DRE e Balanço 

Patrimonial), somados a representatividade de cada conta com relação ao total ativo e passivo, 

e a participação de cada um em relação ao lucro ou prejuízo do exercício analisado.  

Com ela é possível analisar de modo mais detalhado os valores e os percentuais de cada 

operação com relação a um valor usado como data-base.  
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10.4 Balanço Patrimonial 

Balanço patrimonial é a demonstração contábil utilizada para evidenciar, qualitativa e 

quantitativamente, em determinado espaço de tempo, a posição patrimonial juntamente com a 

financeira da entidade.  

As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior, para fins de comparação.  

Constituído por três fundamentos - Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido – o balanço 

também é competente para identificar quais foram os investimentos realizados assim como 

quais recursos foram utilizados para este fim.  

Segundo (YAMAMOTO, et. al., 2011) o Balanço Patrimonial é uma demonstração 

estática sobre a situação patrimonial e financeira da entidade, possibilitando a obtenção de 

indicadores de liquidez, endividamento, estrutura de financiamento, entre vários outros 

possíveis.  

Abaixo segue representado no quadro 9 um modelo referente ao Balanço Patrimonial 

Quadro 14 – Exemplo de Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante Passivo Circulante

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante

Realizável a longo prazo PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Investimento Capital Social

Imobilizado (-) Gastos com Emissão de Ações

Intangível Reservas de Capital

Opções Outorgadas Reconhecidas

Reservas de Lucro

(-) Ações em Tesouraria

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

Ajustes Acumulados de Conversão 

Prejuízos Acumulados  

Fonte: A interpretação das Demonstrações Financeiras (2012) 

10.5 Fluxo de Caixa  

Sendo fundamental para toda empresa, a administração financeira conta com esta 

ferramenta básica de planejamento chamado de Fluxo de Caixa.  

O foco central deste instrumento é alinhar e projetar o saldo disponível para que assim 

exista um capital de giro contínuo, visando futuras aplicações ou até mesmo eventuais gastos. 
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Para que isso aconteça melhor forma possível devem ser registrados todos os recebimentos e 

pagamentos, sejam à vista ou a prazo. 

Segundo Zdanowicz (2004, p.54), o fluxo de caixa é, para levantamentos financeiros, 

o utensílio mais preciso e útil. Sendo assim de uso essencial para sanar determinados 

problemas. 

Para Assef Neto (2002, p. 35), 

[...] o fluxo de caixa é de fundamental importância para as empresas, 

constituindo-se numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos 

negócios. Para se manterem em operação, as empresas devem liquidar 

corretamente seus vários compromissos, devendo como condição básica 

apresentar o respectivo saldo em seu caixa nos momentos dos vencimentos. A 

insuficiência de caixa pode determinar cortes nos créditos, suspensão de 

entregas de materiais e mercadorias, e ser causa da descontinuidade em suas 

operações. 

 

Benefícios do Fluxo de Caixa  

Permite apresentar ao empresário um relatório da presente situação da empresa e elabora 

uma visão de um futuro para ela. Com isso, algumas decisões importantes podem ser 

antecipadas, como por exemplo, a organização de promoções para desencalhe de estoque, 

redução de despesas sem o comprometimento do lucro, dentre outras facilidades.  

A estruturação varia de acordo com a natureza da empresa e as necessidades que os 

gestores julgam importantes. Um fluxo de caixa bem organizado promove muitas melhorias a 

empresa, a imagem 21 representada a seguir demonstra uma exemplificação disso.  

Figura 20: Composição do Fluxo de Caixa 

 

Fonte: A interpretação das Demonstrações Financeiras (2012) 
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10.6 Ponto de Equilíbrio 

O ponto de equilíbrio é um indicador preciso de segurança do negócio. Nele são 

demonstrados o quanto é preciso vender para que suas receitas se igualem aos custos.  

Ele apresenta também em qual determinado período, partindo de projeções de vendas 

realizadas pela empresa ou empreendedor, a empresa igualará suas receitas e custo, eliminando 

assim a possibilidade de prejuízos operacionais.  

Quanto menor for o ponto de equilíbrio significa que a empresa apresenta custos mais 

relacionados a operações, ou seja, custos variáveis, do que em relação a manutenção, custos 

fixos. Dessa forma fica mais competitiva e apresenta melhor rentabilidade frente a seus pares.  

Uma fórmula simples é necessária para calcular este ponto. Para isso basta dividir 

Custos Fixos pela Receita subtraídos o Custo Variável. Por ser calculada sob a forma 

percentual, multiplicamos por 100 o resultado.  

Ponto de Equilíbrio = (Custos Fixos / (Receita – Custo Variável)) x 100 

“Devemos ressaltar que o conceito de equilíbrio em Economia é similar ao 

conceito da Física, em que a situação de equilíbrio só se altera se outro fator 

ocorrer, tirando o corpo da inércia inicial. Em vista disso, há quem aconselhe 

o uso da denominação Ponto de Ruptura – do inglês break-even-point.” (Bruni 

2002, p. 246). 
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11 Considerações Finais 

O estudo apresentado teve como objetivo esclarecer as normativas e regras de uma 

administração pública dentro de um ambiente militar, mostrando suas particularidades de forma 

mais aberta, expondo verdadeiramente os processos. Dentro da organização foram aplicadas 

algumas formas de administração diferentes dos habituais e suas vertentes buscando otimizar 

seus processos.  

Durante o processo de análise e estudo para realização deste relatório foram apontados 

pontos positivos e negativos para cada seção da corporação em questões administrativas e 

operacionais. A gestão recebeu um dos melhores resultados, onde pode se perceber que existe 

uma organização e uma hierarquia muito forte presente na corporação fazendo com o trabalho 

flua de uma maneira mais eficaz. Contudo pontos negativos também foram apontados, como 

por exemplo a falha de investimentos e aprimoramento por funcionários em questões digitais, 

tendo visto que hoje é uma forte arma de divulgação, a falha nesse quesito se torna algo muito 

grave.  

Na parte financeira, há o detalhe do fundo rotativo e das licitações, que são formas 

clássicas públicas de se gerir os recursos financeiros. Na corporação esse fundo é viabilizado 

pelo estado e gerido pelo próprio quartel, onde somente com autorização do Comandante e 

responsável pelo fundo podem efetuar compras e aquisição de bens.  

Muitos ganhos foram adquiridos com a execução do estudo, dentre elas, cito o 

esclarecimento quanto ao modo de execução dos serviços, o respeito a questão hierárquica para 

cada procedimento executado, agregaram bastante valor, contudo algumas dificuldades na 

execução também podem ser ressaltadas, como por exemplo a falta de informações referentes 

a aquisição de materiais operacionais, a forma como executar ações em procedimentos digitais 

dentro da corporação, a pouca abertura a aquisição de conteúdos sobre procedimentos internos, 

financeiros e até mesmo procedimentos de licitações e gastos materiais, a novos procedimentos 

administrativos.  
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CMT - Ao comandante do Corpo de Bombeiros cabe a função ativa de coronel do 

quadro de oficiais. Ao Chefe do Estado Maior são dispostas as diretrizes de orientas, dirigir, 

coordenar e fiscalizar os trabalhos do Estado Maior, substituindo – o em seus impedimentos. 

1ª Seção – BM1  

A esta primeira sessão do Corpo de Bombeiros Militar ficam passadas as 

competências de planejar, orientar, fiscalizar, coordenar e controlar as atividades relacionadas 

ao pessoal e legislativo.  

Ao comandante cabe também assessorar o comando geral em assuntos de sua esfera, 

manter atualizada a situação dos efetivos, assim como colaborar na elaboração de anteprojetos 

legislativos referentes a fixação de efetivos, propondo assim alterações quando necessário.  

2ª Seção – BM2   

A segunda seção do Corpo de Bombeiros caracteriza – se pelo trabalho de inteligência 

da corporação. Pouco se é divulgado a respeito deste departamento, porém ainda se é possível 

esclarecer superficialmente um pouco do que é realizado. De uma maneira geral, é um setor 

mais de fiscalização das atividades realizadas pelos próprios militares.  

3ª Seção – BM3  

A terceira seção da corporação é responsável por aplicações de Tecnologia da 

Informação (TI), bem como por organizar e realizar toda e qualquer operação relativa a 

instrução, sejam elas atividades de ensino ou mesmo atividades que visão um melhor preparo 

físico, no caso em específico TAF (Teste de aptidão física).  

4ª Seção – BM4 

A quarta seção do grupamento de Corpo de Bombeiros se faz responsável por toda parte 

logística e administração de material. Seu objetivo é manter planejado e controlado todos os 

bens necessários para a realização das atividades de bombeiro-militar, desta forma acaba 

tornando se responsável também por comprar e distribuir os equipamentos, respeitando os 

limites do cronograma financeiro estabelecido previamente pela própria seção.  

5ª Seção – BM5  

A quinta sessão fica responsável pela cooperação entre a comunidade e a corporação. 

Tem como objetivo também realizar a valorização do público interno. Responsabiliza se 

também por padronizar e executar cerimonias militares internas. 

6ª Seção – BM6  

A sexta seção do Corpo de Bombeiros Militar fica tem por objetivo assessorar todo o 

comando em assuntos relacionados a orçamento e planejamentos administrativos. Dessa forma 
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faz se também necessário a elaboração de cronograma financeiro e controle de todas as fontes 

de recurso do orçamento.  

7ª Seção – BM7  

A sétima seção, é a única seção com atendimento administrativo direto ao público, nela 

são realizados e aplicados estudos referentes a segurança contra incêndio e explosões, bem 

como o acompanhamento das normas brasileiras de segurança contra incêndios, promovendo 

assim a divulgação no comando intermediário. São realizados também acompanhamentos 

referentes a vistorias preventivas neste departamento.  

8ª Seção – BM8  

Na oitava seção a principal atividade é manter um canal técnico comunicativo entre a 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Tudo referente a defesa civil que envolva a corporação 

é tratado dentro deste departamento, seja ela alguma ação ou operação simples ou até mesmo 

algum seminário ou encontro regional. Todo o histórico da defesa civil é mantido aqui, todo 

acervo bibliográfico, físico ou digital, também.  

Atribuições da Coordenadoria do SIATE - As atribuições previstas para a 

Coordenadoria Estadual do SIATE é a seguinte:  

§ 8°. A Coordenadoria Estadual do SIATE incumbe-se da direção, controle, 

coordenação e planejamento dos recursos do Corpo de Bombeiros empregados no Serviço 

Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergências. 

Das atribuições funcionais do Coordenador Estadual do Serviço Integrado de 

Atendimento ao Trauma em Emergências (SIATE)  

Art. 262. Ao Coordenador Estadual do SIATE compete:  

I - Assessorar o Comando do Corpo de Bombeiros nos assuntos relativos ao 

desenvolvimento, manutenção e expansão do SIATE;  

II - Dirigir, controlar, coordenar e planejar os recursos do comando intermediário 

empregados na atividade;  

III - desenvolver ações com os órgãos de saúde em nível federal, estadual e municipal. 

Das atribuições funcionais do Subcoordenador Estadual do SIATE  

Art. 263. Ao Subcoordenador Estadual do SIATE compete assessorar o Coordenador 

Estadual do SIATE, bem como fiscalizar o cumprimento dos objetivos e metas do Comando do 

Corpo de Bombeiros atinentes à atividade desenvolvida. 
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Atribuições da Ajudância do Corpo de Bombeiros - As atribuições previstas para a 

Ajudância é a seguinte: 

§ 5°. A Ajudância é encarregada de trabalhos relativos à correspondência, correio, 

protocolo, boletim e arquivo, bem como do apoio de pessoal auxiliar necessário nos trabalhos 

burocráticos do Comando, nos serviços gerais e na segurança do Quartel Central do Corpo de 

Bombeiros. 

 

 

Das atribuições funcionais do Ajudante 

Art. 256. Ao Ajudante compete a correspondência, correio, protocolo, boletim e 

arquivo, bem como o apoio de pessoal auxiliar necessário nos serviços gerais e na segurança 

do Quartel Central do Corpo de Bombeiros. 

Atribuições da Divisão de Administração e Finanças - As atribuições previstas para 

a DAFIN é a seguinte: 

§ 6°. A Divisão de Administração e Finanças incumbe-se no trato dos assuntos ligados 

à administração do material e das finanças do Corpo de Bombeiros. 

Das atribuições funcionais do Chefe da Divisão de Administração e Finanças (DAFIN). 

Art. 258. Ao Chefe da DAFIN compete a programação e a execução orçamentária e 

financeira do Comando do Corpo de Bombeiros. 

Atribuições do Centro de Operações Bombeiros Militares – As atribuições previstas 

para o COBOM é a seguinte:  

§ 7°. Ao Centro de Operações de Bombeiros, como órgão central de integração 

operacional, compete a direção, controle e coordenação:  

a) do emprego de pessoal e material, no cumprimento das missões de bombeiros, bem 

como das unidades que estiverem em reforço ou em apoio ao Corpo de Bombeiros;  

b) das atividades de comunicações do Corpo de Bombeiros. 

Das atribuições funcionais do Chefe do Centro de Operações de Bombeiros 

(COBOM)  

Art. 264. O Chefe do COBOM é o responsável pelo gerenciamento e emprego do 

Centro, cabendo-lhe a coordenação e o controle dos recursos humanos e materiais empregados, 

turno a turno, nas missões afetas ao Corpo de Bombeiros. 

Das atribuições funcionais do Chefe de Operações do COBOM  

Art. 265. Ao Chefe de Operações do COBOM cabe supervisionar, fiscalizar e coordenar 

o atendimento emergencial solicitado por telefone e as ações e operações desenvolvidas em 
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decorrência do despacho de viaturas em ocorrências relativas à atividade-fim do Corpo de 

Bombeiros. 

Atribuições do Centro de Suprimentos e Manutenção de Material Operacional – 

As atribuições previstas para o CSM/MOP é a seguinte:  

Art. 45. O Centro de Suprimento e Manutenção de Material Operacional (CSM/MOP) 

é o órgão incumbido do recebimento, da estocagem e da distribuição dos suprimentos e da 

execução da manutenção no que concerne ao armamento e munição, ao material de 

comunicações, ao material de moto mecanização e ao material especializado de bombeiros. 

Das atribuições funcionais do Chefe do Centro de Suprimento e Manutenção de 

Material Operacional (CSM/MOP)  

Art. 266. A o Chefe do CSM/MOP compete o recebimento, a estocagem e a distribuição 

dos suprimentos e a execução da manutenção no que concerne ao armamento e munição, ao 

material de comunicações, ao material de moto mecanização e ao material especializado de 

bombeiros. 

Atribuições do Centro de Ensino e Instrução - As atribuições previstas para o 

CEI é a seguinte:  

Art. 46. O Centro de Ensino e Instrução é o órgão incumbido da formação, da instrução 

de manutenção e atualização da tropa, bem como do atendimento da formação pessoal civil 

para atuação na área preventiva contra incêndios.  

Parágrafo único. O ensino de formação e aperfeiçoamento de oficiais e praças 

bombeiros-militares será ministrado pela Academia Policial Militar do Guatupê, pela Escola de 

Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças e pelo Centro de Ensino e 

Instrução, que manterão os respectivos cursos, bem como por outras organizações 

militares, policiais militares e, mediante convênio, por organizações civis,  

consoante a conveniência da Corporação. 

Das atribuições funcionais do Chefe do Centro de Ensino e Instrução (CEI)  

Art. 267. O Chefe do CEI é o responsável pela formação técnica, pela instrução de 

manutenção e atualização dos militares estaduais, pela formação do pessoal civil para atuação 

na área preventiva contra incêndios, bem como, por delegação do escalão superior, pelo 

aperfeiçoamento e especialização de praças.  

Das atribuições funcionais do Chefe da Seção Técnica de Ensino (STE) do CEI  

Art. 268. Ao Chefe da STE do CEI compete:  

I - Administrar as atividades da Seção;  

II - Administrar as atividades relacionadas ao ensino;  
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III - Promover estudos e pesquisas na área de ensino;  

IV - Assessorar o Chefe do CEI nos assuntos relativos ao ensino;  

V - Realizar estudos, propondo diretrizes e normas atinentes ao ensino;  

VI - Fiscalizar as atividades referentes ao ensino;  

VII - elaborar relatórios e sumários de ensino. 
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