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1. Introdução 

 

O trabalho de reestruturação do DMM, realizado à luz da documentação 

atualmente disponível, representa a situação atual nos diversos órgãos internos 

e o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2007. A gestão do 

Fundo de Marinha Mercante sofreu, nos últimos 20 anos, alterações radicais. 

Primeiro, com a extinção da SUNAMAM e, mais recentemente, a implantação 

do sistema MERCANTE. 

 

A pouca agilidade imposta pela rigidez da administração pública, gerada pela 

primeira alteração, e as mudanças de atribuições, com o conseqüente corte no 

volume de pessoal diretamente empregado, geradas pela segunda alteração, 

redundaram em defasagem tecnológica e em certa desorientação 

administrativa, natural dos momentos de transição. 

 

A estratégia inicial do estudo da Fundação apontou para a implementação de 

uma arquitetura de estrutura fundamentada em uma autarquia. Seguindo as 

linhas gerais dessa estratégia estamos propondo a reorganização das atuais e 

respectivas estruturas que compõem o Departamento para se adaptar as 

necessidades Administrativas, Técnicas e Operacionais, além de iniciar o 

processo de identificação e análise das áreas que exigirão maior esforço de 

mudanças, para que estejam aptas e se tornem eficientes. 

 

Na sua implementação, deverá ser considerado o aprimoramento dos 

processos internos de informação, de decisão e de execução, a necessidade 

de resolver os principais problemas técnico-econômicos e aqueles do cotidiano. 

A reestruturação nada mais é do que a possibilidade de um levantamento 

racional das oportunidades oferecidas e da escolha de um modo de 

compatibilizar a estratégia entre extremos. 

 

A partir de um diagnóstico poderão ser consideradas as tarefas com 

objetividade e de acordo com as premissas determinadas pelo Ministério dos 

Transportes que, apesar de abrangentes, deverão estar bem definidas para 
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que se possa dar “start” ao processo e determinar com precisão os diversos 

rumos. 

 

2. Atribuições 

 

A metodologia utilizada nesta fase foi a de definir, inicialmente em tópicos, 

cada aspecto de importância estratégica que impacta diretamente na 

produtividade de cada área especifico do DMM, ou que impede que as 

mudanças desejadas sejam implantadas. 

 

Definido o aspecto estratégico, foram geradas alternativas para a abordagem e 

implementação das atribuições. 

 

Desta forma conseguimos uma visão multilateral dos vários aspectos, 

Estratégicos, Táticos e Operacionais, que hoje impactam a operacionalidade do 

DMM. 

 

Objetivos estratégicos e metas operacionais não devem ser intrinsecamente 

conflitantes e, sim, complementares, norteadores das atividades gerenciais nos 

vários níveis hierárquicos do processo decisório. 

 

Portanto, estabelecemos um conjunto que identificou a visão da Instituição 

DMM de acordo com a estratificação relacionada a seguir: 

 

 

 Nível Corporativo: No caso do DMM poderá ser descrito como uma 

necessidade de direcionar e compartilhar recursos físicos, financeiros e 

as incumbências, no sentido de criar direção e sentido únicos na 

formulação das estratégias de atuação no seu ambiente. 

 

 Nível de Negócios: Onde são tratadas, pelo Diretor e pelos 

Coordenadores, as questões pertinentes às opções estratégicas da 

segmentação da sua atuação na Indústria Naval e na Marinha Mercante. O 

Departamento irá, através do conhecimento das políticas de construção 
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naval e de navegação e marinha mercante, adotadas recentemente por 

outros países, estudar os diversos mercados geradores das ofertas e 

demandas para a construção naval brasileira. 

 

 Nível Funcional: Estas estratégias não podem ser sempre consolidadas 

pelas exigências apenas da demanda, mas igualmente pela imposição 

de direções estratégicas legítimas que delimitam suas características 

nesse negócio singular, equacionando os problemas específicos de cada 

uma das áreas funcionais. 

 

Esses componentes, fundamentalmente, definirão os planos de cada área, 

articulando-se com os níveis hierárquicos, que podem ser vistos como 

componentes do processo formal de reestruturação, destacando-se as 

atividades relacionadas ao nível de negócios. 

 

O grande desafio será inovar profundamente o conceito de sua atividade e de 

seu papel. No contexto da nova economia e das principais diretrizes do 

Governo Federal, o conhecimento e as técnicas de avaliação de performance 

adquirem papel importante e farão a diferença para aqueles que implementam 

com agilidade, inovação e competência. 

 

O ambiente onde as práticas de gestão irão ocorrer é relativamente conhecido, 

principalmente no âmbito das coordenadorias do Departamento. 

 

Definido o aspecto estratégico, foram analisadas as alternativas táticas para a 

abordagem e implementação da solução. 

 

Delineadas as táticas pertinentes a cada caso, foram questionadas as formas 

de operacionalizar as Estratégias. 

 

Desta forma conseguimos uma visão multilateral dos vários aspectos, 

Estratégicos, Táticos e Operacionais, que hoje impactam a operacionalidade do 

DMM e que estão impedindo a sua operação dentro do padrão desejado. 
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No curto espaço de tempo disponível para a elaboração deste diagnóstico e do 

trabalho, não foi possível dedicar mais tempo para se analisar com 

profundidade as áreas críticas. 

 

Todavia, diante da complexidade encontrada, podemos afirmar com bastante 

certeza que o DMM necessita de um profundo trabalho para definir todas as 

medidas necessárias à sua efetiva organização, principalmente se o Ministério 

pretender uma organização semelhante às existentes em outros países que 

possuem visão marítima e disputam os mercados dos mares no seu dia-a-dia. 

 

Uma observação importante é que fica constatada a dificuldade de se proceder 

qualquer medida de organização somente com os atuais funcionários da 

Instituição, tudo vai esbarrar na inércia existente com relação ao provimento 

dos cargos efetivos especializados. 

 

3. Alternativas de estruturas 

 

As possibilidades de estruturas para o DMM não devem fugir muito da 

concepção original. Apenas apresentamos alternativas no caso da 

transferência das atividades de arrecadação dos recursos par outro órgão que 

efetivamente lida com arrecadação: a Receita Federal do Brasil, cujas práticas 

e sistemas já estão interligados ao sistema Mercante. 

 

Por outro lado, é reconhecida a capacidade de mobilização do DMM para 

alcançar objetivos de crescimento econômico e social através de adequada 

política de construção e reparo naval. O que, de certa forma, permite uma 

abordagem sistêmica com forte vínculo em resultados e análises específicas 

nacionais e internacionais.  

 

O Ministério dos Transportes, responsável pelo desenvolvimento de uma 

política economicamente ativa na Marinha Mercante, e pela política de 

transportes, conjugada à logística agrícola e industrial, tem um poderoso 

instrumento para formulação dessa política: o fomento à marinha mercante e 
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construção naval que, conjugado a interesses sociais, forma um dos alicerces 

para o desenvolvimento. 

 

É importante destacar que dentre os países de maior agressividade na 

economia internacional, nenhum, efetivamente, implementou um processo de 

competitividade das suas marinhas mercantes e indústrias navais sem a 

participação efetiva do Estado.  

 

O Ministério dos Transportes, em decorrência de moderna visão de governo, 

amplia as alternativas de ação dotadas de inteligência, estratégia e objetivos 

adequados, impulsionando o setor de transportes, gerando empregos e 

resultados para o Brasil. 

 

Rodney Slater, Secretário de Transportes dos Estados Unidos, em 1999, 

destacou: 

 

“O mais importante é a coordenação e liderança das agências do 

governo e dos agentes privados para que o setor naval promova 

desenvolvimento, gerando empregos, negócios e inovações.” 

 

Esta coordenação e liderança do governo, através do Ministério dos 

Transportes, podem levar à formulação de políticas, através dos agentes 

privados, para que o setor naval produza empregos, negócios e inovações. É o 

que a Ásia já vem fazendo há algum tempo, o que a Europa começou a fazer 

com competência, inclusive com adoção de objetivos específicos. Como, por 

exemplo, eleger o mercado de navios de luxo e caros como alvo. E os EUA 

desejam fazer ainda melhor, principalmente com o advento da atual crise que 

se instalou. 

 

Considerando o trabalho do Ministério dos Transportes, diante de suas 

competências e ações, formulamos a seguir o fluxograma que embasa a 

revisão da atual estrutura institucional do DMM.: 
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Os resultados esperados dessa reestruturação compõem a seguinte listagem 

de objetivos no desenvolvimento das suas atividades: 

 

 Identificar as linhas de políticas atuais adotadas em países 

emergentes; 

 Estabelecer planos e programas compatíveis com as políticas 

emanadas pelo MT, reabastecendo o órgão das informações 

levantadas pelas prospecções desenvolvidas; 
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 Formular propostas e formas de atuação com fundamento nas 

principais tendências internacionais, antecipando as informações 

para maior mobilidade do Ministério e do setor privado. 

 

A indústria naval, em todo o mundo, tem características estratégicas e cumpre 

funções na busca pela vantagem competitiva dos países que se destacam pela 

própria estrutura institucional de desenvolvimento marítimo. 

 

O êxito do desenvolvimento da indústria de construção naval do Japão, Coréia 

e China não aconteceu por acaso, mas por uma política cuidadosamente criada 

pelos governos de cada país, desde a orientação aos empresários até o apoio 

financeiro e administrativo.  

 

Esta compreensão leva à estratégia competitiva e ao controle do processo 

competitivo do setor público e do privado. 

 

Para atender a este escopo com um levantamento preciso e bem estruturado, a 

proposição de metodologia de trabalho do DMM, nesta matéria, fundamenta-se 

da seguinte maneira: 
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Para cumprir os diversos passos do procedimento proposto ao trabalho do 

DMM, deverão ser desenvolvidas permanentemente as seguintes atividades: 

 

 Levantamento completo dos principais interessados em políticas de 

desenvolvimento da construção naval e da marinha mercante no Brasil. 

 Aprofundamento do conhecimento das políticas internacionais de 

construção naval e de marinha mercante e as principais interferências no 

Brasil. 

 Levantamento das oportunidades internacionais que demandam 

instalações com características para implementação no Brasil. 

 Conhecimento da estratégia dos governos de estado e dos municípios 

no caso de receber uma demanda internacional de produção naval. 

 Verificação dos potenciais interessados que realizam atividades ligadas 

ao transporte marítimo. 

 Levantamento de outros interessados, investidores que não lidam 

diretamente com o setor de transporte, mas têm potencial para investir e 

alterar a atual situação do mercado marítimo e de construção naval. 

 

A implementação de um organograma correspondente a uma planificação é um 

trabalho extremamente complexo, tornando necessário apresentar 

esquematização coincidente com a realidade. O modelo pode, em seguida, ser 

enriquecido por possibilitar múltiplas variações, mas sempre de uma forma 

lógica e coerente. 

 

O modelo deve ser uma representação sintética de certo número de sistemas 

de planificação que apresenta uma expressão lógica da estrutura e dos 

processos da organização. 

 

O modelo deve ser suficientemente flexível para se adaptar às diversas 

condições. 

 

Por conseqüência, o planejamento técnico e financeiro representa o suporte e 

o instrumento para a implantação das estratégias de políticas do MT. Na 

realidade, estas considerações tornam evidente que a organização, à longo 
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prazo, só atenderá completamente a uma estratégia global a partir do momento 

que seja estruturada para realizar, sob o ponto de vista metodológico, 

avaliações e análises de políticas de marinha mercante e de indústria naval. 

 

A partir desta compreensão do problema, para se compor uma estrutura do 

DMM, é importante que o órgão tenha competência para mobilizar os serviços 

e garantir todas as informações necessárias que possam ter interesse direto no 

na indústria, no comércio e na navegação. 

 

É fundamental, no entanto, que a estruturação atenda a alguns pré-requisitos 

básicos que irão permitir essa nova dinâmica. 

 

É fundamental, também, destacar que a iniciativa privada tem interesse em 

participar do processo. Esta alternativa está intimamente ligada à capacidade 

do Estado em desenvolver novas políticas e ser um alicerce para a presença 

do setor privado nos investimentos. 

 

3.1. Organograma e Atribuições da Nova Estrutura do DMM 

 

As estruturas atuais passaram a ter a seguinte forma: 

 

3.1.1. Coordenação Geral de Projetos 

A Coordenação-Geral de Projetos passaria a contar com duas divisões 

efetivamente voltadas para a atividade fim e estruturadas conforme 

organograma a seguir detalhado: 

 

Coordenação Geral de 
Projetos 

Divisão de Análise Divisão de Controle e  
Vistoria de obras 

Serviço de Análise de  
Pedidos de 

Financiamento 

Serviço de Estudos 
Tecnologia Naval 

Serviço de 
Acompanhamento  
Físico Financeiro 

Serviço de Inspeção 
de  

Obras e Estaleiros 
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Com as seguintes competências: 

 

 assistir ao Diretor do DMM nas atividades afetas à formulação da 

política, à análise de alterações legais, operacionais e 

institucionais, referentes à aplicação dos recursos do FMM; 

 analisar e elaborar pareceres técnicos sobre projetos a serem 

desenvolvidos e implantados com recursos do FMM; 

 analisar e propor a liberação de recursos junto aos agentes 

financeiros, relativos aos contratos de financiamentos do FMM; 

 analisar dados estatísticos relativos às receitas do FMM, à 

movimentação de bens e pessoas no transporte aquaviário e às 

obras de construção naval financiadas pelo FMM; 

 analisar e propor a realização de convênios e contratos firmados 

com agentes financeiros do FMM e outros de interesse do 

desenvolvimento do transporte aquaviário e da indústria de 

construção naval; e 

 prestar apoio operacional às reuniões do Conselho Diretor do 

FMM. 

 

3.1.1.1. Divisão de Análise 
 
 

 secretariar o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante; 

 avaliar se o projeto está de acordo com a legislação e possui 

todas as peças exigidas; 

 verificar se os índices de construção e custos estão de acordo 

com o mercado brasileiro e/ou internacional; 

 emitir parecer técnico sobre o custo do projeto bem como sua 

viabilidade técnica, econômica, financeira e social; 

 manter banco de dados de índices de construção de cada 

unidade de produção brasileira e estrangeira; 

 manter banco de dados atualizados sobre custos dos principais 

componentes da uma construção; 
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 manter banco de dados atualizado de custos de mão de obra 

direta e custos indiretos das diversas unidades brasileiras e 

estrangeiras de produção; 

 

3.1.1.2. Divisão de Controle e Vistoria de Obras 

 
 calcular e verificar os retornos dos financiamentos e juros pagos 

aos agentes financeiros; 

 acompanhar e verificar os retornos de recursos à conta FMM dos 

recursos não utilizados pelas EBNs de suas contas vinculadas no 

prazo legal; 

 propor a liberação de recursos conforme o andamento da obra. 

 estabelecer parâmetros de acompanhamento de cada obra; 

 acompanhar a execução física e financeira da obra e emitir 

relatórios sobre o andamento das obras. 

3.1.2. Coordenação Geral de Programação e Controle 

 

A Coordenação-Geral de Programação e Controle, que centraliza as 

atividades relativas à própria administração, bem como aquelas da 

contabilidade das ações do Departamento e do próprio Conselho Diretor, 

foi estruturada para permitir a adequação à realidade dos trabalhos 

desenvolvidos. Além de possibilitar as interações mais freqüentes com a 

Diretoria Geral e com as outras coordenações do DMM. É a 

Coordenação que abrange maiores áreas do conhecimento da 

administração, desde a compra de material até processos licitatórios, 

preparação de contratos e contabilidade. 
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Com as seguintes competências: 

 

 

 planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de organização e 

modernização administrativa, atender no que couber aos 

assuntos de recursos humanos,orçamento, finanças e 

contabilidade , documentação e serviços gerais; 

 coordenar e supervisionar a implementação de ações emanadas 

do DMM; 

 acompanhar a legislação e propor normas sobre assuntos afetos 

ao DMM e apresentar sugestões visando alterações e 

padronizações; 

 prestar cooperação técnica aos agentes fiscalizadores externos; 

 subsidiar a elaboração do relatório anual de atividades do DMM; 
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 coordenar, acompanhar e avaliar os programas de treinamento e 

desenvolvimento dos recursos humanos da DMM; 

 coordenar a realização de congressos, seminários, simpósios, 

conferências, encontros e outros conclaves de interesse do DMM; 

 coordenar e executar as atividades referentes à avaliação de 

desempenho e à classificação de servidores do DMM; e 

 coordenar e supervisionar as atividades de contabilidade e de 

prestação de contas e administração financeira e orçamentária do 

DMM; e coordenar e supervisionar a elaboração da programação 

financeira dos recursos oriundo do Tesouro Nacional afetos ao 

DMM. 

 

3.1.2.1. Divisão de Atividades Administrativas 
 

 acompanhar a legislação e as normas referentes aos assuntos 

afetos à administração. 

 executar os serviços de aquisição de materiais, contratação de 

serviços e controle físico - financeiro dos materiais adquiridos e 

fornecidos, estabelecendo a previsão e os cronogramas de 

aquisição e requisição de material, mantendo estoques calculados 

de material em almoxarifado; 

 manter atualizado o Sistema de Cadastro de Fornecedores da 

Administração Pública - SICAF;  

 executar e controlar as atividades relativas ao registro, 

movimentação e distribuição dos bens móveis do DMM; 

 organizar e controlar as atividades de administração de material e 

serviços gerais no âmbito do DMM. 

 organizar e controlar as atividades de protocolo no âmbito do 

DMM, organizando os registros e o controle e distribuição de 

processos e correspondências; 

 

3.1.2.2. Divisão de Programação Financeira  
 

 controlar as atividades de execução orçamentária e financeira dos 

contratos, convênios e demais despesas no âmbito do DMM. 
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 executar, no âmbito do DMM, os serviços de análise de processos 

administrativos, visando ao empenho, à liquidação e ao 

pagamento das despesas; efetivar a execução orçamentária e 

financeira dos contratos. 

 acompanhar os contratos, acordos e convênios, no âmbito do 

DMM; 

 efetuar e analisar planilhas de cálculos de reajuste de preços na 

forma estabelecida nos contratos e convênios; 

 executar serviços de solicitações de repactuação de preços, 

revisão ou de reequilíbrio econômico - financeiro; e  

 elaborar editais dos processos licitatórios e demais procedimentos 

legais, inclusive promover divulgação do certame através dos 

canais competentes. 

 

3.1.3. Coordenação Geral do Adicional ao Frete para Renovação da 

Marinha Mercante  

 

Desenvolve as atividades relacionadas ao acompanhamento e controle 

da arrecadação do AFRMM propriamente dito, bem como os processos 

de restituição, ressarcimento, incentivo e rateio da conta especial. 

Coordena os 22 serviços de arrecadação distribuídos pelo Brasil, 

gerencia o Sistema MERCANTE e desenvolve atividades relacionadas à 

qualidade, produtividade e atendimento operacional. Esta é uma das 

peças chaves do presente trabalho, uma vez que existe a possibilidade 

de transferência da arrecadação para a Receita Federal, o que pode 

acontecer de duas formas: a primeira, passar em sua totalidade, ou seja, 

juntamente com as atividades relativas aos serviços da conta especial; e 

a outra, transferir apenas a arrecadação propriamente dita. Por outro 

lado, pode também continuar trabalhando de forma normal sem que seja 

transferida nenhuma atividade.  
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A Coordenação Geral tem as seguintes atribuições: 

 
 planejar, coordenar e acompanhar o controle da arrecadação do 

Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - 

AFRMM, a partilha de seu produto e acompanhar a sua execução 

pelos setores internos envolvidos; 

 coordenar e acompanhar os serviços da evolução da arrecadação 

do AFRMM; 

 formular atos administrativos direcionados às empresas de 

navegação, seus agentes, desconsolidadores de carga e 

consignatários de cargas marítimas; 

 orientar tecnicamente as Unidades Descentralizadas sobre a 

execução de suas atividades, de forma a promover sua 

integração com procedimentos e controles de órgãos externos; e 

 propor convênios com entidades externas que visem à 

capacitação dos servidores, a captação ou troca de informações 

de apoio técnico - operacional da Coordenação. 

 

3.1.3.1. Divisão de Suporte Tecnológico  
 
 acompanhar e subsidiar as atividades de especificação e 

manutenção de sistemas de gestão afetos ao DMM; e 

Coordenação Geral do  
Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante  

Divisão de  
Suporte Tecnológico 

Serviço de Qualidade e  
Produtividade 

Serviço de Atendimento  
Operacional 

Divisão de Controle  
de Arrecadação 

Serviço de  
Rateio e  

Ressarcimento 

Serviço de  
Restituição e 
Transferência 
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 coordenar as atividades de acompanhamento da performance de 

sistemas de gestão afetos ao DMM. 

 acompanhar e controlar a performance dos sistemas de gestão do 

DMM propondo implementação e correções; 

 manter bancos de dados dos sistemas de gestão do DMM. 

 acompanhar e executar tarefas específicas e padronizadas em 

ações de treinamento, capacitação e suporte a usuários de 

sistemas de gestão do DMM; e 

 executar ações voltadas à operação do atendimento telefônico 

gratuito a usuários dos sistemas de gestão do DMM. 

 

3.1.3.2. Divisão de Controle de Arrecadação 
 

 controlar e acompanhar a execução dos créditos realizados à 

conta do Fundo da Marinha Mercante - FMM, às contas 

vinculadas e especial proveniente do recolhimento do AFRMM; 

 controlar os pedidos de suspensões e isenções do AFRMM; 

 receber e encaminhar solicitações de transferência, restituição e 

ressarcimento de AFRMM; 

 promover a análise dos processos e propor a restituição, 

transferência e ressarcimento do AFRMM recolhido; 

 fiscalizar o cumprimento de prazos e o atendimento das demais 

exigências legais inerentes às importações vinculadas a regimes 

aduaneiros especiais e atípicos; 

 consolidar a base de dados para a geração de estatísticas de 

transporte aquaviário de cargas, estatísticas de arrecadação, 

isenções e suspensões; 

 promover, corrigir e acertar dados referentes ao Sistema 

Eletrônico de Arrecadação do AFRMM - Mercante; 

 fiscalizar os atos que possam contribuir para prática de infração 

às normas e critérios que disciplinam o uso do Sistema Mercante, 

expedir ofícios de advertência e autos de infração; 

 acompanhar a evolução do movimento da arrecadação do 

AFRMM; 
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 controlar o fluxo de informações das Unidades Descentralizadas, 

relativas ao recebimento de mandados de segurança, 

levantamento de depósitos judiciais, concessão de isenção ou 

suspensão de AFRMM; 

 calcular e efetuar cobrança administrativa de débitos de AFRMM; 

e 

 consolidar débitos referentes ao AFRMM para encaminhamento à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com a finalidade de 

inscrevê-los na dívida ativa. 

 processar e controlar as informações dos conhecimentos de 

embarque que farão parte do ressarcimento do AFRMM e o rateio 

da conta especial; 

 analisar e controlar os pedidos de incentivos previstos em lei; e 

 emitir relatórios da arrecadação, do rateio, da conta especial, do 

ressarcimento e dos incentivos previstos na lei. 

 analisar e emitir parecer técnico sobre os processos de restituição 

e transferência de valores do AFRMM; 

  controlar as estatísticas da arrecadação, das isenções e 

suspensões, emitindo relatórios gerenciais de acompanhamento; 

 analisar e instruir os processos de mandados de segurança;e 

 controlar os pedidos de isenção e suspensão do AFRMM. 

 

 

3.1.4. Coordenação-Geral de Prospecção e Performance 

 

As atividades de marinha mercante e construção naval geradas nos 

principais países que disputam o mercado internacional de navegação, 

de reparo e de construção de navios não podem deixar de ser 

acompanhadas e analisadas pelo Ministério dos Transportes, como 

responsável pela implementação de políticas e de planos de transportes, 

no sentido de conhecer as alternativas e os modelos adotados. 

 

Essa postura, hoje adotada em grande parte das autoridades marítimas 

internacionais, permitirá que o Ministério conheça essas alternativas e 
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fique capacitado às reações necessárias impostas pelas alterações 

bruscas do comércio e da navegação. Este cenário de forte concorrência 

e competitividade tem parâmetros definidores para a coordenação e 

liderança dos governos: Deverão ser realizados diagnósticos específicos 

e acompanhamento permanente da indústria de construção e de reparo 

naval e de navegação marítima e interior, com as seguintes questões 

básicas: 

 
1. Quais as estratégias da indústria naval no Brasil e no exterior? 
 
2. As tecnologias ainda utilizadas na cadeia de produção da 

indústria da construção naval no Brasil são semelhantes 
àquelas utilizadas no exterior? 

 
3. Quais as oportunidades de adequações, por tipo de 

embarcação, no projeto na construção e nos serviços de 
apoio, visando o aumento de produtividade ao longo da vida 
útil da embarcação? 

 
4. Como são as tecnologias de gestão e de planejamento dos 

empreendimentos da construção naval e as práticas de gestão 
do conhecimento tecnológico? 

 
5. Quais os efeitos, na geração de empregos e na sociedade, 

das regulamentações e normas técnicas referentes a projeto 
do navio, gestão do estaleiro, operação dos navios, impactos 
ambientais, incentivos fiscais e legislação trabalhista? 

 
6. Quais são os principais fluxos da carga movimentada pela 

navegação no Brasil? 
 

7. Como é a composição da frota brasileira e mundial, dos 
produtos movimentados e das principais rotas? 

 
8. Existem melhores práticas internacionais, tecnologias e 

tendências para a navegação? Quais são? 
 

9. Qual o impacto mundial da legislação tributária, trabalhista e 
ambiental sobre a competitividade das empresas de 
navegação? 

 
10. Quais as estratégias brasileiras para a navegação de longo 

curso, de cabotagem e interior? 
 

Por conseqüência, a estruturação do DMM com uma nova 

coordenadoria voltada para essa questão primordial na sobrevivência e na 

performance das atividades ligadas ás políticas marítimas e fluviais do 
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Ministério, vem a ser uma inovação que apenas iguala o País aos outros que 

estão fortemente ligados à atividade.  

 

 

 

 

 

 

 
 coordenar a realização de estudos para identificação de cenários 

prospectivos globais que referenciem análises e avaliações de 

tendências quanto à evolução das demandas de marinha 

mercante, construção e reparo naval, objetivos e diretrizes no 

Brasil e no mundo ; 

 monitorar variáveis estratégicas, de modo a acompanhar a 

evolução dos cenários construídos para apoiar necessárias 

revisões de políticas públicas, de objetivos e de diretrizes 

estratégicas; 

 assessorar o DEFMM no processo de elaboração de planos 

diretores de Transportes, buscando sua compatibilização e 
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harmonia com políticas nacionais e internacionais e com as 

diretrizes e os programas do Governo Federal; 

 fornecer suporte metodológico à elaboração formulação de 

projetos, planos e políticas que envolvam o transporte marítimo e 

a indústria de construção naval; 

 coordenar, em articulação com o DMM, a análise e 

compatibilização dos planos em nível regional e nacional; 

 assessorar o DMM na formulação do planejamento, coordenação 

e gestão de ações que assegurem o cumprimento das políticas do 

Governo Federal 

 emitir pareceres e notas técnicas pertinentes às atividades de 

prospecção, performance, gestão e correlatas. 

 

3.1.4.1. Divisão de Prospecção de Planos e Programas 

 

 realizar e coordenar pesquisas e estudos com vistas a subsidiar a 

formulação de políticas públicas de marinha mercante e indústria 

naval; 

 gerar e disseminar informações que apoiem o desenvolvimento 

da construção naval, de modo a reduzir as disparidades regionais 

e promover a inclusão social com ênfase na indústria; 

 subsidiar, com estudos e informações, a formulação de políticas 

públicas, visando ampliar a competitividade da marinha mercante 

e da indústria naval; 

 desenvolver e validar métodos para avaliação de impactos 

econômico, social e ambiental de novas metodologias de fomento 

e de novas tecnologias industriais; 

 assessorar a Coordenadoria por meio de informações, análises, 

pesquisas e estudos sócio-econômicos ;  

 emitir pareceres e notas técnicas pertinentes às atividades de 

pesquisas e estudos socioeconômicos e correlatas. 

3.1.4.2. Divisão de Controle de Desempenho e Performance: 

 
 promover estudos e propor estratégias e linhas de ação de 

desenvolvimento para a melhoria da gestão, normatização dos 
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processos e adequação dos modelos visando o aumento da 

eficiência dos agentes públicos e privados; 

 propor políticas e diretrizes de desenvolvimento humano técnico e 

gerencial, visando adequar as competências do setor público e 

privado aos novos cenários e desafios; 

 gerar, administrar e tornar disponíveis as bases de dados 

relacionadas às pesquisas e estudos; 

 promover, coordenar e apoiar ações de desenvolvimento 

institucional para a integração do DMM com organizações 

governamentais e não governamentais no Brasil e no exterior; 

 coordenar e prestar assessoramento às ações de 

desenvolvimento institucional relacionadas aos sistemas de 

acompanhamento e avaliação de desempenho da navegação e 

da indústria naval, elaborando e desenvolvendo metodologias e 

instrumentos necessários à gestão; 

 Emitir pareceres e notas técnicas pertinentes às atividades de 

desenvolvimento institucional e correlatas. 

 organizar e manter atualizada a documentação técnica e 

administrativa; e 

 analisar, formular e elaborar relatórios técnicos e de natureza 

institucional demandados pelo DMM, ou por seu intermédio. 

 

 

3.2. Alternativas de Novos Organogramas do DMM 

 

3.2.1. Criação de Nova Coordenadoria Geral 

 

Com a criação de nova coordenadoria, voltada para o conhecimento 

internacional das atividades e das políticas implementadas em outros 

países que desempenham planos e programas com forte 

competitividade na construção naval e marinha mercante, o Ministério 

dos Transportes passa a contar com o instrumento adequado para 

permitir uma atuação pró ativa na composição de cenários econômicos e 

sociais. 
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No mundo da competição, não podem existir políticas de transportes 

sem um forte componente aquaviário. É fundamental considerar duas 

grandes certezas: a primeira de que competitividade está obrigatória e 

intimamente ligada às principais políticas industriais e de comércio 

exterior; e, a segunda, de que o crescimento da demanda se dará, 

principalmente, na capacitação para atender ao crescimento da 

demanda por navios e embarcações e à participação da indústria de 

construção naval na formação do PIB nacional. 

 

As principais mudanças da atividade marítima no Brasil têm origem na 

expansão e especialização dos transportes, na demanda crescente do 

setor de petróleo e nas imposições bruscas da economia internacional 

com novas condições específicas do tráfego marítimo. 

 

A Coordenadoria–Geral de Prospecção e Performance virá 

complementar a carência do Ministério no que tange ao conhecimento 

do ambiente internacional de navegação e indústria naval, possibilitando 

o desenvolvimento de planos e programas competitivos e em harmonia 

com as principais políticas econômicas e sociais do governo. 
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B 

3.2.2. Transferência total da arrecadação do AFRMM  

 

Com a transferência total da arrecadação do AFRMM para a Receita 

Federal, incluindo o ressarcimento, restituição e transferência, persistem 

as necessidades do conhecimento amplo de atuação, programação e 

planos que possam contribuir para o Ministério dos Transportes na 

formulação de políticas para a marinha mercante e a indústria naval, 

consubstanciadas nas diretrizes de governo. 

 

Essa nova alternativa prevê que, além das divisões de prospecção, 

planos e programas e a de controle de desempenho e performance, a 

coordenação acolherá as atividades de suporte tecnológico, qualidade e 

atendimento operacional provenientes da extinta Coordenação-Geral do  

Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. 
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3.2.3. Transferência parcial da arrecadação do AFRMM  

 

Neste caso, seria transferida apenas a arrecadação e continuaria sob a 

responsabilidade do DEFMM as atividades relativas a ressarcimento, 

restituição e transferência, as quais poderiam ser desenvolvidas por uma 

assessoria vinculada diretamente à diretoria geral do Departamento, 

considerando a especificidade do assunto sem nenhuma correlação com 

qualquer outra atribuição das demais coordenadorias. 

 

Essa situação daria mais agilidade ao processo que deverá ter 

expectativas de aumento de resultados a partir do processo de 

reestruturação, com a respectiva análise por parte do Ministério de uma 

possível mudança de patamar na administração do Fundo de Marinha 

Mercante, no transporte marítimo e na indústria naval.  

 

O trabalho a ser desenvolvido terá ênfase especial na transformação que 

ocorrerá a partir da adoção de novos e modernos métodos de gestão e 

de administração dos recursos a serem liberados, principalmente, com o 

objetivo de dar maior capacidade de giro aos interessados, aumentando a 

possibilidade de ampliação de negócios.  
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4. Resumo das propostas 

 

 Situação 

Atual (qtdd) 

Proposta A 

(quantidade) 

Proposta B 

(quantidade) 

Proposta C 

(quantidade) 

DAS 5 01 01 01 01 

DAS 4 03 04 03 03 

DAS 3 01 01 01 01 

DAS 2 06 
08 

07 07 

DAS 1 10 44 19 21 

  

 


