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Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 
vocês, "diz o Senhor," planos de fazê-los prosperar 

e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes 
esperança e um futuro.

Jeremias 29:11



Palavras do Comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia  Militar do Paraná

Trabalhando no presente e preparando o futuro!

O Estado do Paraná destaca-se no contexto nacional pela 

seriedade e inovação na administração pública. Não é 

diferente com o Corpo de Bombeiros Militar paranaense, 

instituição que sustenta o topo da credibilidade popular, 

segundo pesquisa do IBOPE, desde 2009, veiculada nas 

diversas mídias de comunicação. Isso se deve ao 

desempenho positivo na prestação de serviços de socorros 

públicos e preservação da tranquilidade e salubridade 

pública. Nossos antecessores nos legaram isso, e cabe a nós 

mantermos e até melhorarmos esta condição.

Olhando para o passado, constatamos o trabalho árduo a 

que se submeteram os bombeiros de outrora. Imbuídos da 

missão que abraçaram, trabalhavam com materiais 

rudimentares, muito diferentes dos operados atualmente. 

Guiavam veículos puxados  por  tração animal, por ruas de 

pedra ou cascalho, fazendo sempre seu melhor.

Com o passar do tempo, a natureza dos eventos por nós atendidos sofreu alterações, 

ampliando extraordinariamente a complexidade das operações de socorrimento 

público. Nossa atuação hoje é extremamente técnica, com o emprego de 

equipamentos e protocolos de atendimento universalmente adotados. Entretanto, 

ante às mudanças temporais, percebe-se que o espírito de doação e o 

compromisso pessoal de cada um dos bombeiros e bombeiras militares ainda é o 

mesmo dos nossos antecessores. Nosso envolvimento tem foco humanista e nossas 

ações continuam a objetivar o bem-estar do povo paranaense e brasileiro.

Somos hoje integrantes de um Sistema de Defesa Social, incumbidos 

constitucionalmente da implementação de ações de prevenção e combate a 

incêndios, buscas e salvamentos, ações de defesa civil e ajuda humanitária, além de 

uma miríade de outras atuações decorrentes das necessidades sociais. Buscamos, 

permanentemente, contribuir para a prevenção e a redução dos danos que possam 

afetar o indivíduo ou a coletividade. Temos a perfeita noção de que fazemos parte 

de algo maior, movimentando-nos em sincronia com os demais órgãos do estado e 

da sociedade civil.

Diante disto, com foco no atendimento ao cidadão, faz-se necessário priorizar a 

valorização pessoal e profissional do Bombeiro Militar, com formação, 

especialização e aperfeiçoamento de qualidade. Buscar a preparação técnica 

continuada e a promoção da qualidade de vida, uma vez 

que o recurso humano é nossa principal ferramenta na busca 

pela excelência na prestação dos serviços sob nossa 

competência.

No caso paranaense, a execução de gestão estratégica 

com visão sistêmica também tem sido priorizada, pois o 

processo contínuo de desenvolvimento operacional, 

administrativo e tecnológico direciona a corporação para a 

eficácia nas ações, em alinhamento com as políticas 

públicas estaduais e federais. Temos lançado mão de novas 

tecnologias que possibilitam a resolução dos processos em 

menor tempo, tendo como foco principal a agilidade nas 

vistorias preventivas e emissão de certificação de 

conformidade, uma vez que o contribuinte espera e merece 

um atendimento eficiente. Cabe também lembrar que a 

modernização do sistema de atendimento e despacho  de

ocorrências, juntamente aos frequentes processos de aquisição de viaturas e equipamentos, 

visam incessantemente suprir a crescente demanda.

Necessário se faz enaltecer o trabalho e apoio do Cel QOBM Juceli Simiano Júnior, 

comandante que me antecedeu e com o qual começamos a conceber este audacioso 

projeto que hoje se torna realidade. Como se sabe, o trabalho de planejamento nem 

sempre se encerra no curso da gestão de um comandante ou de uma equipe de 

comando. Por sabermos que cada um tem uma participação no resultado final, após 

assentado cada tijolo teremos uma obra concluída, resultado do trabalho e esforço de 

muitos.

Saudando o passado, porém com olho no futuro, necessário se faz prepararmo-nos para os 

novos desafios vindouros. A projeção de cenários nos permite a revisão dos processos internos 

imprescindíveis na busca pela melhoria do desempenho da instituição. Para isso, o 

desenvolvimento da visão sistêmica ou holística dará sustentação às mudanças necessárias.

“vidas alheias e riquezas a salvar”

Cel. QOBM Fábio Mariano de Oliveira
Comandante do Corpo de Bombeiros
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 O Corpo de Bombeiros do Paraná surgiu, em 1882, com a Sociedade Teuto-

Brasileira de Bombeiros Voluntários, em Curitiba. A Sociedade visava satisfazer a 

necessidade da população paranaense em combater o fogo, porém, os reduzidos 

recursos financeiros a tornaram de caráter apenas complementar. 

 Após 30 anos, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, mediante 

a Lei nº 1133, de 23 de março de 1912, assinada pelo então presidente da Província 

Paranaense, Carlos Cavalcanti de Albuquerque. Assim, no dia 8 de outubro de 1912, 

após a leitura da primeira ordem do dia, realizada pelo Major Fabriciano do Rego 

Barros, primeiro Comandante da corporação, foi instalado o Corpo de Bombeiros no 

Paraná.

 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. A 

instituição está estrategicamente dividida em unidades distribuídas no território 

paranaense. Ao todo são 9 grupamentos e 6 subgrupamentos independentes, 

sediados nas principais cidades do Estado, de modo a possibilitar atendimento a 

todos os cidadãos. No ano de 2015 foram mais de 270 mil intervenções realizadas, 

desde vistorias, análise de planos de segurança e ocorrências atendidas.

NOSSA HISTÓRIA
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 O primeiro esboço de Planejamento Estratégico do Corpo de Bombeiros ocorreu no ano de 2011, institucionalmente denominado 

como “livro azul”, que continha, de maneira simplificada, os objetivos da instituição para os anos de 2012 a 2016. Vislumbrou-se naquele 

documento um instrumento para se alcançar a solidez de uma instituição respeitada, necessária e útil à sociedade. Seu exercício demarcou, 

nos anos seguintes, uma mudança na gestão da Instituição na qual ficou evidenciada a eficiência na busca pelos resultados pautados nos 

princípios constitucionais da administração pública, definidos no Art. 37 da Carta Magna brasileira.

 Detectou-se naquele planejamento que não havia a previsão clara de metas a serem atingidas, de indicadores para seu  

acompanhamento e nem metodologia para estabelecimento de um processo de trabalho que desse sustentação à busca dos objetivos.

 Após avaliação daquele plano decidiu-se melhorar sua estrutura para uma definição mais sólida dos conceitos, buscando-se planejar 

os próximos oito anos. Este novo Plano Estratégico define as diretrizes do Comando do Corpo de Bombeiros para o período 2017 a 2025 tendo 

por base a busca pela excelência na missão constitucional da instituição.

 Oliveira (2005, p.11) observa que: “as organizações de bombeiro – pelo menos as mais bem sucedidas – estão se engajando a todo 

vapor em programas de mudanças de inovações para acompanhar o que acontece no mundo ao seu redor”. Neste sentido o Corpo de 

Bombeiros do Paraná, conectado com os acontecimentos atuais e com a prospecção de um cenário futuro, também busca sua 

modernização para melhor atender aos anseios da população paranaense.

 As mudanças devem partir do nível superior de gestão da instituição para que possam ter sustentabilidade. Para que o planejamento 

tenha sucesso há que se desenvolver na organização um pensamento sistêmico.

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, o Pensamento Sistêmico refere-se ao “entendimento das relações de interdependência 

entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo. Esse conceito é colocado em 

prática ao se criar um ambiente propício para a disseminação de conhecimentos e experiências que inclua as redes informais”. 

 Entendemos que a gestão corporativa representa exatamente um conjunto de partes interdependentes, dispostas de maneira a 

produzir um produto final único. Fato constatado também, no Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo - GESPOL (2ª Ed., 

2010), quanto ao pensamento sistêmico:

“a abordagem sistêmica representa o olhar do conjunto da organização e o entendimento de que qualquer impacto nas partes 

gera alterações substanciais no todo, influenciando sobremaneira seus resultados. Assim sendo, ela representa a visão holística da 

administração”. (GESPOL. São Paulo, 2010. 2ª Ed., pag. 9)

INTRODUÇÃO
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 Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros do Paraná adotará seu sistema de gestão voltado ao “Pensamento Sistêmico”, buscando integrar 

os diversos setores da administração corporativa na busca pela excelência na prestação do serviço, tendo como foco o cidadão e a 

sociedade. Assim, busca-se descrever neste documento os principais processos que estão envolvidos em suas ações gerenciais e o suporte 

doutrinário, que está internalizado em todas as partes componentes do sistema.

 Ainda, como fator preponderante para o crescimento institucional, a ferramenta “inteligência institucional”, conhecida no meio civil 

como “inteligência competitiva” deve ser considerada. Neste planejamento o “sistema de informações”, com o objetivo de antever fatos e 

situações de risco corporativo ou que demonstrem a necessidade de melhoria no serviço prestado à sociedade foram amplamente utilizados, 

bem como deverão ser mantidos no desenvolvimento do Plano para o período programado.

ORIENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

 O plano estratégico será orientado pela busca da consolidação de dois pilares fundamentais: METAS e RESULTADOS, tendo sempre 

como foco o usuário dos serviços da Instituição e sua influência no desenvolvimento da sociedade. Para isso é fundamental estabelecer a 

metodologia para consecução das metas e o controle dos resultado com a definição de PROCESSOS DE TRABALHO e de INDICADORES DE 

DESEMPENHO.

 Com isso será possível racionalizar as demandas e utilizar as informações provenientes de um sistema de informações, para, sem deixar 

de cumprir as demandas governamentais, manter os serviços de maneira produtiva e com grande aproveitamento dos recursos institucionais.

 O Plano Estratégico para o período de 2017 a 2025 é mais um passo na busca pela excelência dos serviços prestados pelo Corpo de 

Bombeiros do Paraná e contará com uma estrutura de gestão focada na busca do grau de eficiência que se espera da Instituição ao final 

desse período.
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CONCEITOS

 Para o desenvolvimento de um Plano Estratégico consistente se faz necessário que todos os envolvidos no processo conheçam e 

entendam as palavras e termos empregados nas diferentes partes do planejamento. Os conceitos a seguir têm a finalidade de nivelar o 

conhecimento e alinhar o entendimento em todos os níveis:

É um marco, um limite, um desafio, 
algo que se pode realizar, uma etapa 
a ser atingida dentro de um objetivo. 
Estabelecida de forma mensurável, é 
fracionada para que seja alcançada 
num determinado período de tempo.

METAVALORES

Constituem o conjunto de sentimentos que 
estrutura, ou pretende estruturar, a cultura e a 
prática da organização. No setor público os 
valores de uma instituição já estão definidos 
em sua cultura institucional e poderão ser 
utilizados como balizas para se atingir os 
objetivos.

OBJETIVO

É o resultado quantitativo e/ou qualitativo que a instituição 
pretende alcançar num determinado espaço de tempo. 
Os objetivos devem ser desdobrados a partir da visão de 
futuro e funcionar como condutores do caminho da visão. 
Para instituições públicas, os objetivos devem ser baseados 
em interesses comunitários mais amplos, cujo alcance 
ultrapassa os limites de satisfação de seus interesses 
particulares.

AVALIAÇÃO

Processo claro, transparente e evolutivo de 
acompanhamento das rotinas e metas. As 
aval iações rot ineiras, apoiadas por 
adequado monitoramento de cada ação, 
pelo Comando da Instituição tem como 
objet ivo f inal izar ou redi recionar a 
execução das tarefas.

O indicador em si, é definido como um valor quantitativo 
realizado ao longo do tempo que permite adquirir 
informações sobre atributos, características e resultados 
de um serviço, produto, sistema ou processo em 
específico. As informações coletadas iram compor os 
indicativos de resultado que nortearão as condutas de 
cada fase do planejamento buscando-se a consecução 
dos objetivos propostos.

INDICADOR

PROCESSO DE TRABALHO

É o modo como desenvolvemos nossas 
atividades profissionais ou o modo como 
realizamos nosso trabalho. É o conjunto de 
procedimentos pelos quais atuamos, para 
transformar uma matéria prima em algo útil 
ou uma realidade em algo desejável.

AÇÃO ESTRATÉGICA

É a medida a ser tomada para 
a consecução da meta ou de 
um objetivo.

É o estado futuro desejado e 
alinhado com as aspirações de 
uma organização, em poucas 
palavras é a resposta da questão: 
"onde pretende-se ir?"

VISÃO DE FUTURO
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Abraham Lincoln - Discurso da Casa Dividida 1858

Se antes de tudo pudéssemos saber 
para onde vamos, e para onde tendemos, 

poderíamos melhor avaliar o quê e como fazê-lo
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Proteger a vida, o meio-ambiente e o 
patrimônio, promovendo desenvolvimento 
social responsável e seguro.

Ser uma instituição militar estadual de 
excelência na prestação de serviços de 
bombeiros à sociedade, com foco no 
desenvolvimento  sustentável.

 A missão e a visão refletem a razão de existência da Instituição, a expectativa de futuro e o caminho a seguir. O presente Plano 
Estratégico foi determinado para o período de 2017 a 2025, porém a visão da instituição deve ser a busca permanente pela excelência. Os 
valores definidos para a execução da missão foram evidenciados em função da cultura militar enraizada na Instituição e nos princípios 
constitucionais que norteiam a Administração Pública.

 O tripé estratégico define a Diretriz Organizacional Estratégica, assim estabelecida:

 A definição do tripé estratégico: visão, missão e valores resulta de uma análise do contexto do Corpo de Bombeiros em relação ao 
desenvolvimento de sua missão constitucional, à estrutura de governo do Estado, à Polícia Militar do Paraná, à sociedade e ao seu público 
interno num cenário de atuação global.

 A correta declaração da atividade principal da Instituição (negócio) leva ao estabelecimento da missão e da visão. A atividade principal 
do Corpo de Bombeiros é definida pela Constituição do Estado do Paraná.

TRIPÉ ESTRATÉGICO: VISÃO, MISSÃO E VALORES

Prevenção e combate a incêndio, 
busca e salvamento, socorro público e 

atividades de defesa civi, além de 
outras atividades previstas em lei.

(Art. 48 da Constituição do Estado do Paraná)
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LEGALIDADE
Legitimidade, aquilo que está em 

conformidade com a lei. Ter o dispositivo 
legal como principal balizador para legitimar 
o desenvolvimento das ações e a tomada 

de decisão.

HIERARQUIA
Organização disposta de acordo com os 

níveis de autoridade ou de chefia das forças 
armadas ou das forças auxiliares. Respeitar a 

hierarquia imposta pela condição militar, 
cultuando as prerrogativas inerentes aos 

postos e graduações.

ÉTICA
Resultado de um pacto coletivo que define 
comportamentos individuais alinhados a um 
objetivo comum. Atuar com ética em todas 
as ações promovendo harmonia, firmeza de 

caráter e retidão buscando a solução dos 
problemas e resolução de conflitos em 

todos os níveis.

CORAGEM
Firmeza de espírito, energia moral diante do 

perigo, valentia, perseverança e bravura

HUMANIDADE
Característica, particularidade, essência ou 
estado daquilo que é da natureza humana; 

qualidade de ser sensível ou benévolo. 
Primordial para a consecução dos objetivos, 

tratar a todos de maneira igualitária, 
equânime e com empatia.

DISCIPLINA
Conjunto de regulamentos destinados a 

manter a boa ordem de uma corporação. 
Modo de agir que demonstra constância e 
método. Cumprir rigorosamente o disposto 

nas rotinas da Instituição, respeitando a 
disciplina militar.

SOLIDARIEDADE
É um ato de bondade com o próximo ou 
um sentimento, uma união de simpatias, 
interesses ou propósitos entre os membros 

de um grupo.

TRANSPARÊNCIA
Ação de tornar os atos praticados pela 

administração conhecido publicamente. A 
transparência depende da publicidade.

EFICIÊNCIA
Produzir um ótimo rendimento, quando da 
realização de alguma tarefa ou missão. 
Realizar todas as ações com a energia 

inerente ao seu fiel cumprimento buscando 
o melhor resultado, no menor prazo possível 

e com menor custo.
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A política estratégica institucional será baseada em quatro pilares:

Execução da gestão estratégica 
do Corpo de Bombeiros com 

uma visão sistêmica buscando 
um processo contínuo de 

desenvolvimento operacional, 
administrativo e tecnológico, 

objetivando a eficiência e 
eficácia na suas ações, em 

alinhamento com as políticas 
públicas estaduais e federais,  
visando o resultado prático de 

sempre atender mais e melhor a 
população paranaense de 

forma sustentável.

Promover a articulação e 
cooperação com outras 

instituições afins, demais órgãos 
do Estado, meio acadêmico e 

outros segmentos da sociedade 
civil, com vistas à proporcionar o 
crescimento institucional como 
participante ativo no cenário 
público paranaense, com a 

busca constante da excelência 
nos serviços prestados.do Estado 

do Paraná.

Manter o foco prioritário dos 
serviços de bombeiro no 

atendimento ao cidadão, 
disponibilizando  serviços de 
qualidade de forma rápida , 

com atendimento humanitário 
para toda a população do 

Estado do Paraná.

Promover a valorização pessoal 
e profissional do Bombeiro Militar 

do Estado do Paraná, com 
formação, especialização e 

aperfeiçoamento de qualidade; 
promovendo a discussão das 

atividades técnicas, mantendo a 
educação e preparação 
profissional continuada, a 

promoção da qualidade de vida 
e o respeito ao Bombeiro como 

ferramenta indispensável ao 
bom atendimento à população.

POLÍTICA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
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 De fundamental importância para o planejamento estratégico de uma instituição. Na análise do ambiente foram considerados os 

dados históricos relevantes relacionados à sociedade, à instituição e ao serviço prestado. Utilizando-se a ferramenta denominada análise SWOT 

ou análise FOFA (pontos Fortes e Oportunidades, pontos Fracos e Ameaças), passamos a analisar o ambiente em que o Corpo de Bombeiros 

do Paraná está inserido.

 Neste contexto pode-se definir a posição em que nos encontramos hoje para projetar o futuro desejado nos cenários possíveis. 

Deseja-se, no futuro, que o Corpo de Bombeiros do Paraná tenha atuação importante nos vários campos da sociedade, sendo protagonista de 

um desenvolvimento responsável, seguro e sustentável.

 São os pontos chave que definem o sucesso ou o fracasso de um objetivo determinado pelo planejamento da Instituição. Quando bem 

definidos, os fatores críticos de sucesso se tornam um ponto de referência para toda a organização em atividades voltadas para a sua missão.

 Dessa forma, definimos como Fatores Críticos de Sucesso do Planejamento Estratégico do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, os 

seguintes:

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

demandas institucionais.

EFETIVO

Focar a gestão como 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.

GESTÃO EFICIENTE

A busca pela autonomia de 
gestão como meio de fortalecer a 
instituição, gerando uma melhor 

prestação de serviço à sociedade 
paranaense.

AUTONOMIA DE GESTÃO

ANÁLISE DO AMBIENTE

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
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Cidadão e Sociedade

Fortalecer a 
imagem 

da instituição

Aumentar a 
sensação de segurança 

e amparo

Atuação proativa no 
desenvolvimento do 

Estado no cumprimento da 
missão finalística do CB

Buscar a autonomia 
do Corpo de Bombeiros

Processos Internos

Atingir a eficiência e 
eficácia nas atividades 

executadas

Ampliar e modernizar a
 capacidade de resposta 

as emergências

Modernizar a estrutura 
organizacional

Fortalecer as ações 
preventivas

Aprendizado e Crescimento

Desenvolver as 
competências e promover a 

melhoria do desempenho 
pessoal do efetivo

Manter clima 
organizacional 

adequado

Complementar 
e ampliar o 

efetivo previsto

Promover a manutenção 
da saúde do efetivo

Orçamentário e Financeiro

Execução do 
orçamento 

disponibilizado

Aumentar a captação 
de recursos através 

de projetos

Incrementar a 
capacidade 

de arrecadação

Obter autonomia 
orçamentária e financeira 

na ordenação de 
despesas da instituição

Proteger a vida, o meio-ambiente e o 
patrimônio, promovendo desenvolvimento 
social responsável e seguro

Ser uma instituição militar estadual de 
excelência na prestação de serviços de 

bombeiros à sociedade, com foco no 
desenvolvimento  sustentável.

MAPA ESTRATÉGICO

ÉTICA

DISCIPLINA

HIERARQUIA

CORAGEM

SOLIDARIEDADE

LEGALIDADE

HUMANIDADE

TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA
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A atuação do Corpo de Bombeiros sempre foi e será voltada ao cidadão, sendo este o foco principal das discussões para a criação e aprimoramento de procedimentos, instrumentos 

e mecanismos que possibilitem ampliar a interface com o público externo. A empatia garante o sucesso no curto prazo, mas a visão de futuro e o desafio de pensar no médio e longo 

prazos são os diferenciais quando se planeja o porvir de uma Corporação que presta socorro a uma sociedade cada vez mais exigente.

 

O planejamento é ferramenta eficiente para o desenvolvimento de uma instituição. Sua aplicação é necessária para organizar o crescimento e direcionar os esforços na consecução 

dos objetivos. Por esse motivo este plano foi desenvolvido, como direcionador das ações que proporcionem um Corpo de Bombeiros cada vez mais eficiente no atendimento às 

necessidades da população de nosso Estado e nosso País.

Uma atitude proativa da corporação, alinhada aos anseios da sociedade poderá contribuir de maneira significativa no crescimento seguro e sustentável do Estado do Paraná. Ações 

coordenadas, foco e muito trabalho. Assim construiremos uma corporação forte e um país melhor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS



Coordenador Geral
Cel. QOBM Fábio Mariano de Oliveira

Subcoordenador
Ten.-Cel. QOBM Samuel Prestes

Membros
Ten.-Cel QOBM Fernando Raimundo Schunig

Maj. QOBM Gerson Gross
Maj. QOBM Gelson Marcelo Jahnke

Maj. QOBM Pedro Wagner Ogaki Malacrida
Maj. QOBM Jonas Emmanuel Bengui Pinto

Maj. QOBM Claudicir Becker
Maj. QOBM José Adriano Prado Spak
Cap. QOBM Geovana Angeli Messias

1º Ten. QOBM Jonatas Barrionuevo Theodoro

COLABORAÇÃO
Consultor Organizacional Carlos Guedes - SEBRAE-PR

GRUPO DE TRABALHO




