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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Prefácio 

Este documento, elaborado por uma comissão de Associados, reunidos em Seminário para 
sua elaboração, discussão e aprovação, destina-se a contribuir para a missão organizacional da 
AVCFN, bem como para o estabelecimento da visão do futuro, que somente poderão ser 
conquistadas, em plena harmonia, por intermédio de um planejamento consistente e atualizado, 
tomando como base as atividades empreendidas ou a serem empreendidas relacionadas às 
estratégias delineadas e aos objetivos estabelecidos. 

 
1.2 Histórico 

Um grupo de Veteranos Fuzileiros Navais reuniu-se num almoço dia 4 de maio de 1972 no 
restaurante O Navegador, localizado no 6º andar do Clube Naval, situado na Cidade do Rio de 
Janeiro. Durante esse almoço os Veteranos conversaram seriamente sobre a necessidade de se 
constituir uma Associação que viesse a manter aceso o “espírito de corpo” que estava vivo no 
coração deles e daqueles que serviram nas fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).  Ali ficou 
selada a intenção de prosseguir os trabalhos para a concretização daquele sonho. Decorridos os 
anos, foram realizadas reuniões em diversos ambientes até que em 07 de outubro de 1995 a 
Associação foi formalizada com nome de Associação de Veteranos do CFN, passando logo a ser 
designada AVCFN. Nesta Assembléia foi promulgado o seu primeiro estatuto e teve formalmente 
empossada a sua primeira Diretoria Administrativa.  
 A Associação consolidou-se como Entidade Nacional e necessita projetar para o futuro as 
bases para garantir excelência no atendimento aos seus Associados e à Sociedade, de acordo com a 
sua destinação, acompanhando o desenvolvimento da Marinha Brasileira. 
Esta é a razão deste Planejamento Estratégico Organizacional.   
 
1.3. Heráldica 
1.3.1 Descrição 

Num escudo boleado, encimado pela palavra “BRASIL” com letras em ouro, envolto por 
elipse em fundo prata contendo a inscrição “ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE 
FUZILEIROS NAVAIS” com letras em preto, terminado com um listel dourado, com a inscrição 
“AVCFN” em letras na cor preta. Em campo vermelho, fuzis de ouro passados em aspa com âncora 
superposta, em pala e do mesmo metal. No chefe em azul, coroa de louros, de ouro, e, brocante 
sobre a mesma, mãos que se apertam em gesto de cumprimento, na sua cor, sendo a da destra sainte 
de manga de uniforme garança e a da sinistra sainte de traje civil preto com punho de prata. Abaixo 
do listel dourado, pendente a Medalha Mérito Tamandaré, recebida em 13 de dezembro de 2012. 
1.3.2 Explicação 

No campo vermelho, esmalte evocativo de bravura, denodo e intrepidez, predicado dos 
Fuzileiros Navais do Brasil, os fuzis e a âncora de ouro assim dispostos constituem seu próprio 
distintivo. O chefe de azul representa a Marinha em seu esmalte clássico. As duas mãos, em gesto 
de cumprimento, representam os Fuzileiros Navais da ativa e os militares da reserva e civis, unidos 
sob os mesmos ideais, espírito de corpo e afinidade com o CFN, com os louros da vitória 
expressando a grandeza dessa união fraterna. 

 O Emblema da AVCFN foi elaborado pela Museóloga Vera Lúcia Pacheco de Araújo e 
aprovado na gestão do VAlte (Refº-FN) Eugenio do Carmo Ribeiro como Presidente Nacional.  

 

1.4. Finalidade e Organização 
A AVCFN é Pessoa Jurídica de Direito Privado, não partidária politicamente e sem fins 

econômicos. Congrega, basicamente, Fuzileiros Navais, mas admite, também, desde que cultivem 
os ideais e o espírito de corpo peculiares aos Combatentes Anfíbios, militares de outros Corpos da 
Marinha, integrantes de outras Forças e civis. Os militares podem estar na ativa ou em qualquer 
situação de inatividade, remunerada ou não. 
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Seu propósito é manter os Associados unidos sob os mesmos ideais e espírito de corpo que 
os animaram e os identificaram na situação de atividade e procura sempre manter o vínculo com a 
Marinha, por meio do CFN, desenvolvendo atividades de caráter social, cultural, esportivo, 
recreativo e assistencial, inclusive orientação jurídica. Imbuída do espírito de responsabilidade 
social, organiza ou participa, ainda, de ações de caráter humanitário e eventos beneficentes em 
apoio à Sociedade Brasileira.  

Iniciou suas atividades no Município do Rio de Janeiro, onde está sua Sede Nacional e onde 
tem foro, mas atua em âmbito nacional, desenvolvendo suas atividades por meio de Seções 
Regionais (SR). Estão ativadas, atualmente, as seguintes SR: Salvador, Natal, Recife, Brasília, Sul 
(Porto Alegre), Uruguaiana, Nova Friburgo, Belém e São Paulo. 

Sua norma básica é o Estatuto da AVCFN, elaborado e registrado conforme previsto no 
Código Civil, complementado pelo Regimento Interno, por Normas Internas Complementares e 
pelo Regulamento de Uniformes e Símbolos da AVCFN. As SR possuem, em acréscimo, seus 
respectivos Regulamentos. 

A estrutura organizacional da AVCFN contempla poderes nacionais e poderes regionais. A 
Assembléia Geral, constituída por todos os Associados Efetivos, é o poder máximo da AVCFN. 
Ainda no nível nacional, conta com o Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC) e com a Diretoria 
Administrativa (DAdm). O CDC, constituído por Conselheiros Efetivos e Transitórios, é dirigido 
por uma Mesa Diretora e tem como principal atribuição apreciar a prestação de contas da Diretoria 
Administrativa, bem como interpretar dispositivos normativos da AVCFN, aprovar homenagens e 
outras tarefas estatutárias. A DAdm, órgão executivo, é chefiada pelo Presidente Nacional, que tem 
como substituto eventual e principal assessor o Vice-Presidente, ambos apoiados pela Secretaria e 
pela Tesouraria. As diversas atividades são planejadas e coordenadas pelas Diretorias: Social; 
Cultural; Assistência; Desportos; Comunicação; Jurídica; e Patrimônio. Cada SR, com sua 
jurisdição específica definida no ato de criação, conta com a respectiva Assembléia Regional, com 
seu Conselho Fiscal e sua Diretoria Administrativa Regional, todos com organização e atribuições 
similares aos congêneres de nível nacional. 

Os componentes da DAdm, das DAdmR, dos Conselhos Fiscais e os Conselheiros 
Transitórios do CDC são eleitos pelos Associados Efetivos para mandatos de dois anos. Esta 
organização, necessária para atender as expectativas dos Associados em todo território nacional, 
visa preservar, com Honra, Competência e Determinação, o legado dos que nos antecederam e tem 
como perspectivas: prosseguir a singradura iniciada em 4 de maio de 1972 pelos Associados 
Fundadores; continuar unindo e reunindo Fuzileiros Navais e pessoas que cultivam os ideais e o 
espírito de corpo dos Combatentes Anfíbios; e manter seu vínculo com a MB, por meio do CFN. 
 
1.5. Organograma da AVCFN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembléia Geral 
(Todos associados) 

 

Conselho Deliberativo e Consultivo 
(Mesa Diretoria) 

(Conselheiros Efetivos e Transitórios) 

Diretoria Administrativa 
(Órgão Executivo e Coordenador) 

SEÇÕES REGIONAIS 
Conselho Fiscal 

Diretorias Administrativas Regionais 

Diretorias e Assessorias 
Secretaria 
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
2.1 Missão 
 Congregar Fuzileiros Navais, demais Militares e Civis, a fim de cultivar o Espírito de Corpo 
inerente aos Fuzileiros Navais e as tradições Navais, acompanhar o estado da arte da Marinha e, em 
situações extraordinárias, atender demandas da Sociedade, mantendo sempre o vínculo com a 
Marinha do Brasil. 
 
2.2 Visão de futuro 

Ser em 2022 uma organização de excelência no atendimento das demandas dos associados e 
na sua valorização em todas as seções regionais. 

 
2.3 Valores 
 O Espírito de Corpo, o Comprometimento, a Honra, a Determinação e a Tradição são os 
valores que distinguem a nossa Associação e nos levam a aglutinar as nossas Forças Internas e 
Oportunidades externas existentes, bem como corrigir as Fraquezas internas e minimizar os 
impactos das Ameaças Externas existentes sempre com foco no cumprimento da Missão e no 
alcance da Visão. 

3. ANÁLISE ESTRATÉGICA 
 
3.1 Ambiente Interno  
 
3.1.1 Pontos Fortes (S) 
 Para cumprir com excelência a nossa Missão e alcançar com objetividade a Visão do Futuro 
que nos propomos, são levantados a seguir os nossos Pontos Fortes. 
 

S-1 Disposição dos Associados para a prestação de serviços à Associação e à Sociedade; 
S-2 Cooperação mútua e comprometimento dos Associados para o desempenho de tarefas; 
S-3 Empenho dos associados em zelar pelo bom nome da associação; 
S-4 Ter o Comandante-Geral do Corpo De Fuzileiros Navais como Presidente de Honra; 
S-5 Presença em seis Estados onde a Marinha tem representações expressivas; 
S-6 Os Associados evidenciam amor pelo Brasil, pela Marinha e respeito às tradições navais; 
S-7 Participação em consórcio de imóvel da CEF, o que auxiliará a AVCFN, quando for 

contemplada, a dispor de recursos financeiros para a obtenção de instalações próprias; 
S-8 Existência de Estatuto, Regimento Interno e Normas Internas Complementares (NIC) que 

permitem o funcionamento harmonioso da AVCFN; 
S-9 Existência de plano de contas para o planejamento, execução e o controle financeiro; e 

S-10 Existência de um sítio na Internet e um jornal trimestral em âmbito nacional e de informativos 
virtuais ou impressos das SR. 

 

3.1.2 Pontos Fracos (W) 
 Alguns óbices se apresentam podendo impedir ou dificultar o cumprimento de nossa Missão 
e/ou o alcance da Visão.  Devem ser eles de conhecimento para o seu enfrentamento. 
 

W-1 Carência de funcionários para a execução dos encargos administrativos crescentes, haja vista a 
expressão nacional da AVCFN; 

W-2 Inexistência de SR em todos os estados da federação; 
W-3 Disponibilidade financeira escassa, particularmente para o atendimento das necessidades das 

SR, haja vista o reduzido número de Associados, agravado pelo pequeno valor da mensalidade, 
em razão das dificuldades financeiras dos Associados menos graduados; 

W-4 Carência de instalações próprias para o desempenho das atividades; e 
W-5 Carência de espaços nas instalações cedidas pela MB para o desempenho das atividades, sendo 

esses espaços inexistentes nas cidades de Porto Alegre e Uruguaiana, ambas no Rio Grande do 
Sul, e em Recife – PE, onde a MB dispõe de reduzidas OM, sendo inexistentes OM do CFN.  

 



 5

3.2 Ambiente Externo 
3.2.1 Oportunidades (O) 
 No cumprimento da Missão ou no alcance da Visão, surgem fatores que podem nos ajudar a 
cumprir nossa Missão e/ou atingir de forma mais rápida nossa Visão do futuro. 
 

O-1 Manter e ampliar o apoio incontestável à AVCFN pelo CGCFN, Unidades do CFN e Distritos 
Navais, pela excelência na execução de tarefas confiadas à AVCFN por esses Comandos; 

O-2 Participar em consórcios imobiliários e/ou de bens duráveis a fim de auxiliar a AVCFN a dispor 
de recursos financeiros para cobrir as suas carências;  

O-3 Acompanhar a evolução da MB decorrente da Estratégia Nacional de Defesa e do Plano de 
Articulação e Equipamentos, para ampliar a presença da AVCFN junto à 2ª Esquadra e à 2ª FFE;  

O-4 Manter e ampliar o bom relacionamento com os diversos setores da Sociedade pela excelência no 
atendimento de necessidades, quando requerido. 

 

3.2.1 Ameaças (A) 
 Em uma Visão real, atual ou prospectiva, não pode deixar de ser considerado o surgimento 
de ameaças que possam dificultar o alcance da Visão e/ou o cumprimento da nossa Missão.  A sua 
listagem serve, portanto, de sinal de alerta. 
 

A-1 Possibilidade do encerramento do convênio para a utilização de instalações da MB pela AVCFN, 
o que ocasionará dificuldades para a obtenção de outros espaços. 

A-2 Possibilidade de a PAPEM não dispor de condições para o desconto das mensalidades nos bilhetes 
de pagamento, ocasionando grande carga de trabalho para a Tesouraria para a produção total de 
boletos bancários, podendo provocar também queda na arrecadação pela inadimplência; e 

A-3 Possibilidade de extinção da AVCFN, caso haja redução significativa do número de associados. 
 

4. AÇÕES A REALIZAR 
 
4.1 Objetivos Estratégicos 
 Após analisarmos, de uma maneira subjetiva, os efeitos das interações cruzadas entre os 
Pontos Forte e os Fracos e entre Oportunidades e Ameaças foram estabelecidos, baseados em nossa 
missão e visão de futuro, os nossos Objetivos Estratégicos que nos indicam as ações a realizar: 
 

OE-1 Desenvolver ações visando ampliar o quadro de associados; 
OE-2 Desenvolver ações visando solucionar os problemas de espaço físico; 
OE-3 Verificar oportunidades de captação de recursos financeiros existentes no mercado; 
OE-4 Aprimorar as estruturas e os processos administrativos da AVCFN; 
OE-5 Desenvolver esforços para a criação de representações regionais; e 
OE-6 Desenvolver atividades para atender aos associados e à sociedade. 

 

4.2 Ações Estratégicas 
 Decorrente dos Objetivos Estratégicos estabelecidos surgem as ações a serem executadas 
para alcançar os OE propostos: 
 

OE-1  Desenvolver ações visando ampliar o Quadro de Associados 
I - Realizar palestras para os militares em processo de transferência para a reserva, na Sede e SR; 

II - Enviar semestralmente correspondência às OM, para divulgação da Associação; 
III -  Manter e ampliar a distribuição do jornal O Veterano aos clubes militares e congêneres; 
IV - Realizar palestras em centros de formação de pessoal e outras OM visando divulgar a AVCFN; 
V - Intensificar o uso dos veículos de comunicação social da Marinha para divulgação da AVCFN;  

VI - Dotar a AVCFN de uma estrutura compatível às ações necessárias à divulgação da Associação. 
OE-2  Desenvolver ações visando solucionar os problemas de espaço físico 

I - Obter da União, dos Estados ou Municípios, por cessão de uso, imóveis para uso como sede; 
II - Prospectar, onde existirem SR, a disponibilidade de imóveis a serem cedidos; 

III -  Manter e estreitar relacionamento com governantes/políticos locais, visando cessão de imóveis;  
IV - Decidir, o que será feito com os recursos do consórcio de imóvel da CEF. 
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OE-3  Verificar oportunidades de captação de recursos financeiros no mercado 
I - Prosseguir nos esforços para obtenção de recursos financeiros para imóvel e bens duráveis; 

II - Examinar a possibilidade de incluir a AVCFN como OSCIP; 
III -  Buscar patrocínio para o custeio das atividades, oferecendo a divulgação da marca do patrocinador; 
IV - Realizar eventos sociais, com o propósito de angariar recursos; 
V - Estudar a possibilidade de apresentar a AVCFN como organizadora da mão de obra para prestação de 

serviços qualificados. 
OE-4  Aprimorar as estruturas e os processos administrativos da AVCFN 

I - Acompanhar o crescimento das tarefas administrativas, particularmente as dos setores de pessoal, 
financeiro e patrimonial; 

II - Examinar a necessidade de expansão do quadro de funcionários, verificando, inclusive, possibilidade de 
participação de estagiários na Direção Nacional e SR; 

III -  Atualizar o Estatuto, o Regimento Interno e as NIC, visando não haver discrepância entre a realidade e o 
que estabelecem tais documentos; e 

IV - Manter atualizado o setor de tecnologia da informação. 
OE-5 Desenvolver esforços para a criação de representações regionais 

I - Verificar o número de Associados por região e incentivar a criação de SR ou de NISR; 
II - Identificar e motivar líderes locais, visando seus engajamentos para a criação de SR;  

III -  Verificar a possibilidade de apoio dos Comandos das OM da MB para criação de SR. 
OE-6 Desenvolver atividades para atender aos associados e à sociedade 

I - Manter e ampliar a abrangência do projeto “Veterano em Forma”; 
II - Manter e ampliar a abrangência do Curso Básico de Informática; 

III -  Manter o coral da AVCFN e desenvolver programas culturais; 
IV - Criar e manter programas para viagens e excursões em grupo; 
V - Participar de projetos sociais; 

VI - Incentivar e manter as reuniões sociais do tipo Festa Beneficente Pai Veterano, Festa Beneficente 
Aniversariantes do Quadrimestre e Festa Beneficente de Fim de Ano, 

VII -  Incentivar e manter as reuniões sociais de congraçamento regional; 
VIII -  Manter a campanha de doação de gêneros alimentícios (quilo) em todas as reuniões, beneficiando 

instituições cadastradas na Associação; 
IX - Manter e ampliar convênios com instituições de ensino; 
X - Manter e ampliar convênios com escritórios de advocacia, para apoio a Associados, com pagamento; 

XI - Prestar o apoio aos Associados na situação de baixados aos hospitais, bem como para aqueles portadores 
de necessidades especiais e às famílias em caso de falecimento do Associado; 

XII -  Prosseguir, quando necessário, na colaboração aos serviços desenvolvidos por hospital de campanha da 
MB e às ações cívico sociais, em operações, exercícios ou situações de calamidade; 

XIII -  Consolidar as alas femininas nas SR onde já existirem ou incentivar a criação onde não houver. 
 
5. PRIORIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 
 Após o estabelecimento dos Objetivos Estratégicos e das ações decorrentes, podemos listar 
as prioridades, avaliadas como mais significativas e que contribuem para alcançarmos os patamares 
de excelência almejados por nossa Associação. Estes prazos obedecerão a módulos temporais 
visando a implantação e consolidação da ação planejada e serão assim estabelecidos: curto (C), um 
a três anos; médio (M), quatro a seis anos; e longo (L), sete a dez anos. 

As tarefas a serem executadas para a prontificação de uma ação poderão vir a se 
desenvolver em etapas, sequenciais ou não, podendo abranger vários módulos temporais. Serão 
constituídas a Comissão de Gestão, para supervisão geral da implementação do PEO, e Comissões 
de Coordenação, de composição variável, sob a direção de um Coordenador Chefe, para conduzir os 
planejamentos decorrentes, elaborando um Plano de Acompanhamento para cada Objetivo 
Estratégico, com as tarefas a executar e o prazo estimado para sua execução. Caberá ainda a estas 
Comissões, acompanhar a execução destes Planos. As SR, quando integrantes das Comissões de 
Coordenação, deverão participar da elaboração dos Planos de Acompanhamento, visando atender 
não só a ação estratégica estabelecida bem como as peculiaridades de sua área de jurisdição.  

O Plano de Acompanhamento deverá ser apresentado à Comissão de Gestão até sessenta 
dias após aprovação deste PEO.  
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Prioridades e prazos de execução das ações estratégicas, de acordo com o OE específico:  
 

OE AE Prazo Coordenador Chefe 
 
 
1 

I C/M  
 

ASD 
II C 
III C/M 
IV C/M 
V M/L 

 
 
2 

I M/L  
ASD II M/L 

III C/M/L 
IV C/M 

 
 
3 

I C/M/L  
 

ASD 
II C/M 
III M/L 
IV C/M/L 
V C/M 

 
 
4 

I C/M/L  
ASD II C/M/L 

III M 
IV C/M/L 

 
5 

I C/M/L  
ASD II C/M/L 

III C/M/L 
 
 
 
 
 
 
6 

I C/M/L  
 
 
 
 
 

ASD 

II C/M/L 
III C/M/L 
IV C/M/L 
V C/M/L 
VI C/M 
VII C/M/L 
VIII C/M/L 
IX C/M/L 
X C/M/L 
XI C/M/L 
XII C/M/L 
XIII C/M/L 

 
6. CONTROLE 
 Este plano será avaliado bienalmente e atualizado, se necessário, quando ocorrerem 
mudanças no cenário inicialmente estabelecido. 
 
7. CONCLUSÃO 
 As características e abrangências deste Plano requerem acompanhamento contínuo por parte 
do Conselho de Gestão, visando o estabelecimento, se for o caso, de ações complementares que 
possam corrigir as distorções que porventura surjam. 
 Este Plano deverá ter ampla divulgação, em todos os níveis, buscando-se obter um efetivo 
retorno das informações/opiniões decorrentes de sua implantação.  
 

GRUPO DE TRABALHO PEO AVCFN 2022 
Cmt Edison da Silva Nunes Filho 

Cmt Renato Rangel Ferreira 
Cmt Gabriel Mascarenhas Monteiro 
Cmt José Carlos Mendes da Costa 
CT José Jorge Machado da Silva 
SO Moisés Sarmento de Queiroz 

SO Paulo Roberto Façanha 


