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CBMDF surfando na terceira onda 

Este livro é um bate-papo. Uma vontade de suscitar no amigo 

que lê a vontade de unir muitos no propósito de fazer um CBMDF mais 

eficiente, desenvolvido e permanente. 

Se você for Bombeiro Militar com alguns anos de serviço, 

certamente percebeu o quanto a Corporação desenvolveu-se. Alguns 

exemplos são interessantes: 

- Em 1985 chegava o Cabo da Vida (convênio Brasil-Japão), até 

então a segurança individual não tinha valor expressivo; 

- Em 1990 ainda combatíamos incêndio florestal somente com 

facão; 

- Em 1995 todos acharam um absurdo comprar motosserras 

tendo machados para cortar árvores; 

- Em 2000 ainda andávamos pendurados em viaturas, 

chegávamos a ter somente uma viatura de Atendimento Pré-hospitalar 

atendendo todo o DF e quartel considerado bom tinha um computador (usado 

como máquina de escrever); 

- Em 2005 não era regulamentada a proteção ambiental e 

agradecíamos a Deus por termos papel para escrever. 
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Algumas coisas mudaram bastante, para melhor, e contamos com 

muitos Bombeiros Militares trabalhadores, dedicados, honestos e inteligentes. 

Mas ainda há ameaças e muito a fazer. 

Sobre os exemplares Bombeiros Militares, cabe o 

reconhecimento, reforço positivo e destaque profissional. Sobre as ameaças, 

compete ao Comando do CBMDF decidir que atitudes tomar. Agora, é sobre o 

muito a fazer que conversaremos aqui. 

Para tanto, é necessário abrir a mente, começar a pensar de 

forma criativa, participar das ideias e iniciar uma conversa sobre as possíveis 

evoluções da Corporação e suas perspectivas. Essa conversa pode ser um 

pouco desengonçada, ou parecer sem sentido, mas até mesmo a crítica é 

bem vinda, pois também demonstra preocupação com o grande Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Para começarmos, cabe situar. Podemos inicialmente traçar um 

paralelo do desenvolvimento do CBMDF em Brasília com as três ondas de 

Alvin Toffler, que muito pode nos inspirar. Nascido em 3 de Outubro de 1928, 

é escritor e futurista norte-americano, doutorado em Letras, Leis e Ciência, 

conhecido pelos seus escritos sobre a revolução digital, a revolução das 

comunicações e a singularidade tecnológica. 

Toffler, especificamente em seu livro A Terceira Onda, divide a 

história da civilização em três grandes ondas de transformação: A revolução 

agrária (primeira onda), a revolução industrial (segunda onda) e a 

revolução da informação (terceira onda). 

Começando a traçar um paralelo, a primeira onda basicamente 

acometeu o CBMDF após chegar ao atual Distrito Federal brasileiro, em 1964, 

marcado historicamente pelo advento da Marcha Rio-Brasília (1965). A partir 

daí iniciou-se a corrida por espaço, terra e abrangência territorial. 

Os pioneiros trabalharam muito bem. Enquanto alguns órgãos do 

governo distrital vacilavam, os bombeiros trabalhavam para pegar os 

melhores lotes (melhor posicionados estrategicamente), e ali colocavam um 
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barraco, uma cerca de arame e uma singela viatura. Não havia acomodações 

condizentes com o serviço e seu desempenho era prejudicado pelos 

baixíssimos recursos. Perceba que a primeira onda foi comparativamente 

muito tardia, por conta da transferência da capital do Rio de Janeiro para o 

interior do Brasil. 

 

No campo jurídico normatizador, os Oficiais lutavam pelo 

reconhecimento dos serviços de atendimento às emergências, obtendo 

grandes sucessos, culminados na constituinte de 1988. Cabe enfatizar o 

especial esforço do Comando da Corporação que, com atitude inteligente e 

audaz, colocou os Corpos de Bombeiros e o CBMDF em posição de destaque 

no texto constitucional. 

Após a promulgação da Constituição Federal vigente (1988), o 

CBMDF passou a surfar na segunda onda. Estime que nesse momento há um 

atraso relativo de aproximadamente dois séculos em relação à Europa e aos 

Estados Unidos da América, mesmo assim, foi possibilitado ao CBMDF 

ampliar sua estrutura física e contar com mais equipamentos. O objetivo 

constante era atender às emergências em série, ampliando a quantidade de 

oferta de serviços. A simples questão, que continua a soar, era: Como atender 

todas as demandas de serviço de bombeiro? 

Para responder à simples pergunta, o CBMDF quebrava a cabeça 

e ainda não percebia a complexidade da resposta, tanto no aspecto político, 

quanto técnico-científico. Como a pergunta parecia simples, a resposta 
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também se apresentava da maneira mais simples possível. Bastava então 

aumentar a quantidade de quartéis, acrescendo a quantidade de viaturas, 

forçando o aumento de pessoal empregado. 

Era comum a autoridade apresentar os resultados de seu 

Comando com aquisições e contratações, e tudo aquilo que não dava para 

materializar, colocar a tropa em forma e a banda para tocar, não era 

interessante. Não foram percebidas as consequências e as nuanças advindas 

dessa estratégia, mas por fim, ajudou muito na ampliação do socorro à 

população do DF. 

Um importante passo nesse momento foi a especialização dos 

setores corporativos, a adoção da teoria Fordista. Cada setor era responsável 

por um grupo determinado de atividades, sempre com o esforço de equilibrar 

a burocracia e o controle criterioso dos processos. Essa atitude foi muito 

relevante para a organização da administração corporativa. 

A partir de então afloraram problemas que necessitavam de 

soluções rebuscadas, fundamentadas em análises e inferências mais 

elaboradas e técnico-científicas. Assim, os dirigentes da Corporação 

perceberam que o CBMDF precisava inserir-se na terceira onda, quando o 

Corpo de Bombeiros deveria basear suas atitudes na informação, no 

conhecimento e no desenvolvimento científico. 

Aos poucos, e a partir da criação do Centro de Informática, do 

Batalhão de Busca e Salvamento e das Companhias de Emergência Médica, 

foram inseridos alguns primeiros conceitos importantes na preparação da 

revolução da informação corporativa, tais como sistemas de informática e 

qualidade no atendimento. 

Com os resultados apresentados na especialização administrativa 

e operacional e com a criação do serviço de informática, os comandantes do 

CBMDF perceberam que, principalmente nos órgãos militares, a estrutura 

organizacional está intimamente ligada à modernização. Nesse momento, 

surge uma força política muito grande por melhoria de carreira dos militares 
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do Distrito Federal, e mais uma vez aproveitando oportunidades, o Comando 

do CBMDF insere no Plano de Cargos e Salários a sua reestruturação. 

A comissão de modernização corporativa trabalhou muito e ouviu 

a todos os interessados por meio de apresentações, entrevistas, assessorias 

contratadas e workshop, estabelecendo o texto da reestruturação 

administrativa e operacional do CBMDF, editado na Lei 12.086, em novembro 

de 2009, e regulamentada principalmente pelos Decretos 7.163/10 (Federal) e 

31.817/10 (Distrital). 

A importância da reestruturação é elevada porque possibilitou ao 

CBMDF surfar na terceira onda. Nesse livro, um capítulo específico tratará 

sobre o que a comissão de modernização planejou, mas ainda falta ser 

implantado. 

Passar por uma revolução não é simples, mas o Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal conta com a grande maioria dos 

requisitos para que esse processo não seja traumático. 

As mudanças têm acontecido e estão sendo possibilitadas em 

várias vertentes. Novas tecnologias devem mudar radicalmente a vida 

profissional do Bombeiro Militar da terceira onda, exigindo que se adapte a 

uma nova realidade, ao contrário do trabalho massificado da segunda onda. O 

perfil esperado do Bombeiro Militar da terceira onda é o de um profissional 

cercado pela tecnologia e apropriado do avanço científico, ao mesmo tempo 

em que tenta acabar com a miséria no mundo. 

Diante das muitas possibilidades, tudo será insignificante se cada 

Bombeiro Militar não acreditar ser também responsável pelo desenvolvimento 

corporativo. Cada militar deve trabalhar além do bater ponto, para que cada 

vez mais o CBMDF seja classificado como um órgão da era da informação. 

Não podemos mais aguardar uma evolução gradativa, chegou a hora de dar 

saltos e acreditar num CBMDF que seja referência nacional e internacional. 

Você e eu não podemos tolerar práticas inadequadas, em todas 

as esferas. Acredite, o CBMDF como vemos atualmente não é eterno. 



 
10 

Métodos e posturas impróprias devem ser inadmissíveis. É o momento de 

exigir qualidade e qualificação. Para tanto, esse livro é utilizado como meio de 

difusão de ideias e valores de muitos colaboradores que acredito serem 

capazes de ajudar o CBMDF a ser de vanguarda. 

Será realizado um esboço da inserção do CBMDF na terceira 

onda, na verdade de maneira ficcional, uma imagem de como pode ficar o 

CBMDF em alguns anos, e o que pode ser iniciado hoje para que as ideias 

praticadas agora possam refletir no futuro. Não se trata de cientificamente 

provar como as coisas serão ou deverão ser, mas de tentar plantar agora 

esperando colher adiante. 

O momento nunca esteve tão adequado e receptivo. E se você 

olhar o mundo de cima, com uma visão ampla, poderá perceber que não só o 

ambiente interno é favorável, mas também o nacional e internacional. 

No ambiente interno, o CBMDF conta com legislação adequada, 

estrutura ajustada, recursos suficientes e com a grande maioria que acredita 

que o serviço de Bombeiro Militar é especial e recompensador. O viés 

contrário conta com poucos que serão vencidos pela maioria fiel ao lema: 

“Vidas alheias e riquezas salvar”. 

Nacionalmente, o CBMDF conta com a expectativa de grande 

desempenho em tudo que envolva Segurança Nacional, Segurança Pública e 

Defesa Civil. O governo federal mantém e organiza a Corporação, certo de 

sua contribuição à nação, como Corpo de Bombeiros da Capital. 

No âmbito internacional, observa-se que as tecnologias usadas 

atualmente avançaram principalmente por conta das ações beligerantes, ou 

seja, a grande maioria dos avanços científicos que temos foi inicialmente 

elaborada para uso militar. Durante muito tempo, a sociedade ficou 

dependente dos conflitos armados. Logo que determinado invento tornava-se 

obsoleto para uso militar, era colocado à disposição de todos. 

Com o passar do tempo e com o avanço exponencial de 

tecnologias, passamos então à Guerra Fria, em que o poder bélico aumentou 
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tanto que simplesmente não se podia usá-lo. Para a ciência foi formidável, 

uma vez que foram desenvolvidas milhares de tecnologias e pesquisas com o 

intuito de mostrar soberania em cada polo do planeta. Conseguimos avançar 

tanto de forma astronômica quanto de forma quântica. 

No atual momento, o desenvolvimento por meio de conflitos 

parece estar encerrando-se e duas novas guerras estão chegando, a da 

sobrevivência e a do entretenimento. A humanidade cresce muito, os 

recursos naturais, principalmente energéticos e de segurança, tornam-se cada 

vez mais restritos. O nosso século tende a ser marcado por eventos 

catastróficos e pulsões internas. A motivação e o impulso da sociedade 

certamente serão o alívio de tensões (entretenimento), a manutenção das 

necessidades sociais (alimentação e bens de consumo), a proteção da vida 

e a resposta adequada aos desastres. 

Não vejo como inserir o CBMDF no entretenimento e na 

manutenção das necessidades, mas é fácil perceber sua intimidade com a 

proteção da vida e com a resposta adequada aos desastres. 

Já existem forças armadas de olhos abertos e mirando no futuro. 

Tanto que exércitos de vários países estão enveredando para as respostas 

nacionais e internacionais a desastres. Em curso na Espanha, me 

apresentaram a capacidade de resposta a desastres do exército espanhol. 

Trata-se de uma estrutura tão emaranhada e forte que o Corpo de Bombeiros 

daquele país não tem mais como conquistar esse nicho. 

É importante que os Corpos de Bombeiros estejam integrados e 

preparados para o desenvolvimento tanto de tecnologias de resposta quanto 

de prevenção. Envolvidos nesse contexto, devemos avançar 

sistematicamente com pesquisa científica financiada, robótica, mecatrônica, 

inteligência artificial, tecnologia da informação, sustentabilidade, preparação 

para desastres, administração, adequações normativas, extensão da memória 

humana, avanços sociológicos, energia renovável, arquitetura futurista, 

adequação da ergonomia, qualidade de vida, dentre outros. 
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Muitas pessoas contribuíram com ideias em vários temas. Cada 

contribuinte, ao divulgar sua ideia, conta com a ajuda voluntária de cada 

companheiro de farda. Posteriormente à leitura, esperamos contar contigo 

nessa viagem, nesse sonho, nessa possibilidade. 

Saiba mais 

- A Terceira Onda – de Alvin Toffler; 

- Vida de Bombeiro – de Carlos Eduardo Borges.   
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1. Visão excelente 

Como será o CBMDF no futuro? 

Inicialmente gostaria de dar a oportunidade de você fechar os 

olhos por um instante e imaginar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal em data distante, mas que ainda seja possível contemplá-lo em vida. 

Depois, fique a vontade para usar o espaço abaixo para escrever e desenhar 

sua visão, rascunhando algumas características e ideias.   
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Tomara que a sua visão excelente tenha sido uma visão de 

excelência, de um CBMDF bem melhor. 

 

Este é o sonho que deve direcionar os esforços, que juntos 

busquemos uma organização mais forte, respeitada e essencial. Além de 

manter suas qualidades atuais e intrínsecas, podemos sonhar com um 

CBMDF com mais ciência, presença e capacidade, de modo a estabelecer a 

Instituição na revolução do conhecimento. 

Na tentativa de alcançar a excelência almejada, muitos vêm 

pensando e trabalhando sinergicamente, buscando a consecução da Visão 

corporativa: 

“Ser referência para a sociedade pela excelência dos serviços 

prestados, por meio da qualificação dos seus integrantes, da gestão 

estratégica da Instituição, do constante reequipamento e da inovação 

tecnológica.” 

Dessa forma, a esperança é que as suas ideias sejam reforçadas 

ou complementares às escritas nesse livro, para que sejamos mais capazes 

de cumprir a extraordinária Missão corporativa: 

“Proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente”. 

Saiba mais 

- Plano Estratégico do CBMDF 2011-2016.   
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2. Modernização após a reestruturação 

Vantagens da reestruturação de 2009 

A maior vantagem da reestruturação foi a organização do CBMDF 

de acordo com a administração moderna, validada por várias instituições e 

países e com alguns aspectos já testados na própria Corporação. 

A estrutura formal adotada foi a matricial moderada, funcional 

com características da projetizada. Funcional por conta da 

departamentalização das áreas especializadas e hierarquizadas. Projetizada 

devido à nomeação de comissões ser discricionária para execução de 

projetos específicos, podendo ser robustecida à medida que sejam 

implantados escritórios de projetos e os gerentes de projetos cada vez mais 

tenham autonomia comparável ao gerente funcional. 

O desenho da estrutura funcional é a linear-staff, pois existem 

órgãos de linha (execução e subordinação) e de assessoria (apoio e 

consultoria). 

Nessa estrutura, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

foi dividido em três grandes setores: Comando, setor Administrativo e 

Operacional. O Comando planeja, ordena, coordena e controla o CBMDF. O 

setor administrativo provê todos os meios necessários ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços à sociedade. O setor operacional tem o objetivo 

único de atender adequadamente as solicitações sociais. 

 

No apoio ao Comando Geral, destacam-se o Estado Maior Geral, 

a Inteligência, a Comunicação Social (Órgãos Estratégicos), a Controladoria 

(Controle Interno) e a Ajudância Geral (Controle Administrativo). 
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A organização operacional teve seu maior triunfo ao aproximar o 

setor operacional do Comando da Corporação e ao estabelecer três grandes 

esferas de atuação. A primeira trata-se da esfera de Planejamento tático-

operacional com o Estado Maior Operacional. A segunda tem foco na primeira 

resposta e amplo atendimento prestado pelas unidades Multiemprego (1ª 

Resposta) do Subcomando Operacional. A terceira esfera é destinada ao 

apoio técnico-especializado (segunda resposta) e evolução de serviços 

específicos de bombeiro pelo Comando Especializado. 

 

A organização administrativa teve seu triunfo na especialização 

dos serviços administrativos e na modernização dos processos. O 

Comandante Geral não é mais sobrecarregado, podendo realmente comandar 

a Corporação e atuar politicamente. O setor administrativo fica sob a 

responsabilidade do Subcomandante Geral. Os órgãos de direção geral e 

setorial (especificamente Departamentos e Diretorias) se relacionam mais 

adequadamente e têm maior poder de decisão. Os serviços estritamente 

operativos da administração ficam a cargo dos órgãos de Apoio (Centros, 

órgãos de ensino e órgãos de saúde). 

 

Por fim, foi estabelecido pela Lei 12.086/09 o efetivo de 9.703 

Bombeiros Militares ativos, dimensionando aproximadamente 2.500 para o 

setor administrativo, e 6.000 para o setor operacional (50 Grupamentos 

Multiemprego). Espera-se manter a força de trabalho ativa em 8.500 

servidores (inatividade versus limite de ingresso anual). 
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Correções à reestruturação 

A aplicação da legislação nem sempre apresenta perfeitamente a 

intenção do legislador. Um grande impeditivo para a completa reestruturação 

foi a Cultura Organizacional. 

O CBMDF por muitos anos administrou e operacionalizou as 

atividades-fim e meio de maneira estanque. O Comando Operacional sempre 

reproduziu o que a administração faz, ou seja, o expediente do setor 

operacional é praticamente todo feito no Comando Operacional e somente 

anexado ao do setor administrativo. 

Isto está tão arraigado na Cultura Organizacional que, quando 

você leu o parágrafo anterior, certamente pensou: Mas é claro! Cada um na 

sua! 

Na verdade, não é bom que seja assim. Por exemplo: Qual o 

motivo do Departamento de Recursos Humanos não cuidar dos afastamentos 

de todo o pessoal do CBMDF, inclusive do setor operacional? 

Nenhum motivo lógico. Isso apenas avoluma os serviços e faz o 

setor operacional preocupar-se com o que poderia facilmente ser feito pelo 

departamento. 

O mesmo vale para todos os outros temas. Todas as empresas 

bem sucedidas no mundo têm somente um setor de pessoal, de logística, de 

controle (correição), de planejamento estratégico... 

O Estado Maior Operacional não pode reproduzir os serviços 

administrativos. Foi pensado para planejar a aplicação dos recursos humanos 

e materiais disponibilizados pela atividade-meio. Toda a administração deve 

trabalhar com foco na prestação do serviço, e não como culturalmente vem 

acontecendo. Certamente, se o setor administrativo focasse a atividade-fim, 

os recursos chegariam primeiro no setor operacional. 

Outro problema, também causado pela cultura organizacional, 

associada à cultura brasileira, é a lentidão dos processos no serviço 
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público. Como exemplos, para o Comando Operacional publicar uma nota no 

Boletim Geral (que é digital), pelos procedimentos normais, demora em média 

6 dias. A resposta com a decisão de um requerimento simples comumente 

demora mais de 90 dias. A abertura de Sindicância quase sempre demora 

mais de 30 dias (entre outros exemplos não citados). Normalmente, os 

problemas não estão relacionados aos militares, mas aos processos 

burocráticos que nem mesmo são ainda descritos (mapeados e protocolados). 

As publicações em boletim poderiam ser no mesmo dia, após 

envio digital da nota. Confere-se formatação e linguagem, enquadra-se e 

publica-se, sem a necessidade de tantos trâmites. Os requerimentos devem 

ser diretos ao responsável pela decisão, com rápida publicação de solução. O 

processo disciplinar não pode perder o caráter pedagógico, num prazo 

máximo de 48 horas após o fato gerador deve-se publicar sua instauração. 

Dentre outras celeridades que são importantíssimas à eficiência do CBMDF. 

Para resolver esses problemas, muito da cultura organizacional 

deve mudar. A estrutura interna pode ser readequada com a mudança de 

Regimentos Internos e remodelamento dos processos corporativos. Essa 

reestruturação normativa interna é relativamente fácil, pois depende 

praticamente apenas do Comando da Corporação. Difícil é mudar a cultura 

organizacional, exigindo maior esforço em longo prazo. 

Outro fator que é fácil de ajustar é o direcionamento dos 

investimentos financeiros. O CBMDF deve buscar investir inicialmente em 

infraestrutura, principalmente em edificações e tecnologia da informação e 

comunicação, estabelecendo uma matriz operacional adequada. Somente 

depois passar a investir em áreas que aumentarão os custos de manutenção 

corporativa. 

Por fim, algumas lacunas ficaram abertas. Seria oportuno pensar 

na adequação da Assessoria Parlamentar, que relaciona o CBMDF com o 

poder legislativo, mudando para Assessoria Institucional, relacionando o 

CBMDF com o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (ideia proposta pelo 

Bombeiro Militar Raphael). Também, o cerimonial que era realizado pela 3ª 
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Seção do Estado Maior Geral na prática ficou disperso, quando foi planejado 

para ser concentrado no Centro de Comunicação Social. 

 

O que falta fazer 

Dentro da organização e modernização administrativa, muito foi 

realizado, mas ainda faltam algumas ações importantes. Aqui serão 

apontadas, principalmente, as mais estruturais e planejadas desde o início 

pela comissão de modernização, mas que não foram implementadas. 

O que mais está demorando a tomar seu lugar na estrutura são 

os Programas Sociais. Eles ainda estão no Gabinete do Comandante Geral, 

quando deveriam estar no Grupamento de Proteção Civil do Comando 

Especializado. Os Programas Sociais são atividades operacionais de 

prevenção e preparação da população, com local bem estabelecido na 

estrutura, não havendo mais motivo para ficarem diretamente subordinados 

ao Comando Geral. 

A nova estrutura do CBMDF foi capaz de propiciar ambiente 

favorável ao desenvolvimento técnico-científico institucional, inclusive 

possibilitando o incentivo e financiamento de pesquisas com a criação da 

Diretoria de Pesquisa, Ciência e Tecnologia. Mas seu trabalho precisa ser 

potencializado com recursos financeiros e projetos exclusivos de 

desenvolvimento de tecnologias administrativas e operacionais. 

É essencial que os diversos trabalhos técnico-científicos, 

desenvolvidos nos setores e cursos, tenham a possibilidade de receber 

recursos e suporte para seu perfeito desenvolvimento. Quando uma pesquisa 

é bem realizada fica bem mais fácil aplicá-la na Corporação em favor da 

sociedade. 

Para que uma instituição funcione corretamente, deve-se saber 

precisamente o que é feito. É muito importante realizar o quanto antes o 

completo mapeamento dos processos da Corporação. Esse serviço está 

atrasado e é tão necessário que se torna urgente a criação de grupo de 
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trabalho assessorado por especialistas para estabelecimento de protocolos, 

procedimentos escritos, manuais e fluxogramas dos processos corporativos. 

Após o mapeamento dos processos, é interessante motivar a 

readequação dos Regimentos Internos, principalmente na busca da 

desburocratização e aumento da eficiência (menor gasto de tempo e 

recursos). 

O estabelecimento do Planejamento Estratégico no CBMDF foi 

uma grande vitória corporativa, restando, nesse momento, a redação dos 

Planos Setoriais. Cada órgão de direção (Comando Geral, Subcomando 

Geral, Departamentos, Diretorias, Controladoria e Estado Maior Geral), cada 

órgão de apoio (Centros, instalações de ensino e de saúde), cada órgão de 

execução (Comando Operacional, Subcomando Operacional, Estado Maior 

Operacional, Comando de Área, Comando Especializado, Grupamentos 

Especializados e Grupamentos Multiemprego) devem redigir seus planos e 

revisá-los anualmente. 

Destaca-se que os planos setoriais do Comando Geral e 

grupamentos podem ser chamados de Planos de Comando. 

Os planos devem estar em consonância com o Plano Estratégico 

e com os planos de órgãos superiores da cadeia, devem ser sucintos e 

focados em cumprimento de metas. Todos os militares da Corporação devem 

conhecer o Plano Estratégico, e cada militar deve saber de memória cada 

meta do Plano Setorial de seu local de trabalho. 

Cabe realçar a importância do Plano Setorial do Centro de 

Comunicação Social. Em particular, o centro deverá produzir um Plano de 

Imagem Corporativa. É de suma importância que a sociedade saiba o que o 

CBMDF efetivamente faz e sua significância para a Segurança Nacional, 

Segurança Pública e Defesa Civil. 

Após o mapeamento dos processos, estabelecimento dos 

diversos planos e manualização das atividades corporativas (administrativas e 
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operacionais), chegará o momento da inserção da Gestão da Qualidade no 

CBMDF. 

A Gestão da Qualidade é importantíssima para a sobrevivência 

institucional, aponta diretamente para a preferência do usuário aos serviços 

do CBMDF. Assim, quando houver um acidente, doença, incêndio, desastre 

ou congênere, o cidadão preferirá os serviços do CBMDF a outros menos 

adequados. Perceba que trabalhar com Gestão da Qualidade é trabalhar na 

verdade com Conformidade. Basicamente, é fazer com que sua carteira de 

serviços atenda adequadamente o cliente interno e externo. 

A respeito do cliente externo, fica patente que os atendimentos, 

além de serem excelentes tecnicamente, devem atender satisfatoriamente os 

seus requerimentos. Sobre o cliente interno (os setores do CBMDF), é 

necessário que os processos se desenvolvam rapidamente, 

desburocratizados, com baixos custos e atendendo às necessidades internas, 

capacitando a cada setor prover recursos para as atividades-fim da 

Corporação. 

Vários são os programas, métodos e técnicas para que a Gestão 

da Qualidade seja implementada na Instituição. Um programa gratuito do 

governo federal é a GESPUBLICA, do Ministério do Planejamento, instituído 

pelo Decreto Federal 5.378/05. Com algumas poucas adaptações, pode 

render bons frutos (pesquise em <www.gespublica.gov.br>). 

Melhor alternativa pode ser o desenvolvimento pelo CBMDF de 

um programa de qualidade específico para Corpos de Bombeiros. Um grupo 

de trabalho formado por Bombeiros Militares e especialistas (assessores) 

poderia desenvolvê-lo para o CBMDF e disponibilizá-lo aos demais Corpos de 

Bombeiros da Federação. Seria especial por se tratar de certificação criada 

completamente e especificamente para os serviços de bombeiro, também por 

disseminar a imagem de eficiência do CBMDF e demais Corpos de 

Bombeiros. Poderia ser nomeado de GQBOMBEIRO XXI. 

Uma ferramenta que pode estar contida nesse programa seria a 

verificação da satisfação do usuário proposta pelo Bombeiro Militar Kaiser, 
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vencedor do 1º Prêmio Ideias que Salvam (promovido pela Associação dos 

Oficiais - ASSOFBM). Trata-se de verificar com preenchimento de relatório 

por telefone ou visita, 24 horas depois do atendimento, a satisfação do 

usuário dos serviços do CBMDF. Pode ser aplicado em dois grupos pela 

Ouvidoria, público Interno e Externo. Ao público externo seria fundamental a 

distribuição de material publicitário e pedagógico produzido pela Comunicação 

Social. 

Sobre o Estado Maior Geral, suas seções são principalmente 

para o planejamento estratégico da Corporação, com exceção da Seção de 

Legislação e da Seção de Geoprocessamento e Estatística, que não foram 

concebidas para o planejamento, mas para a execução de serviços 

fundamentais à tomada de decisão. 

Especificamente sobre o serviço de estatística instituído, por ser 

novo, necessita ser organizado. O sistema de estatística deve ser alimentado 

por cada setor, de acordo com os indicadores de desempenho estabelecidos 

setorialmente. Cada caixa do organograma estabelecido é uma célula que 

deve prover informações confiáveis e importantes para a tomada de decisão. 

Deve-se, então, criar um banco de dados ao qual qualquer militar na intranet 

tenha acesso às tabelas que precisar consultar. Em compensação, os 

periódicos (relatórios) institucionais devem ser realizados somente pela Seção 

de Estatística e Geoprocessamento do Estado Maior Geral. 

Os relatórios produzidos devem ser de três tipos: Descritivos 

(apresentação de curvas e valores característicos), analíticos (busca de 

relação causa-efeito por meio de correlações) e inferenciais (confrontação de 

hipóteses, principalmente por meio de funções estocásticas). 

A Seção de Estatística e Geoprocessamento do Estado Maior 

Geral deve trabalhar em seus relatórios os dados relativos ao serviço 

administrativo e operacional. Não é necessário que nenhum outro setor 

trabalhe com tratamento de dados. Todos os outros setores corporativos 

apenas devem alimentar o banco de dados com informações, consultar 

quando desejarem e solicitar análises específicas. 
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Destaca-se que a Seção de Emprego Operacional e Estatística 

do Comando Operacional não deve repetir os serviços do Estado Maior Geral. 

Seu serviço de estatística deve ser como o dos demais órgãos, alimentando 

com segurança e qualidade os bancos de dados. 

Outra atitude que é fundamental para o desenvolvimento 

institucional é a criação de Escritórios de Projetos (Secretarias de Projetos) 

no Estado Maior Geral e Estado Maior Operacional. Esses escritórios são 

importantíssimos para o controle e promoção da inovação no CBMDF. 

Se o Estado Maior Geral e Operacional são os setores 

corporativos responsáveis pelo planejamento, devem também cuidar da 

inovação e controlar o cumprimento de metas estabelecidas. O Planejamento 

Estratégico sem Escritórios de Projetos fica mais fraco, pois essas secretarias 

têm por missão principal manter os esforços direcionados e integrados, 

garantindo a implementação dentro do prazo e do custo estabelecidos no 

próprio plano, por meio de programas e projetos bem definidos. 

O ensino do CBMDF será tratado em capítulo específico, 

aglomerando mais ideias às da comissão de modernização administrativa. 

Antecipando a discussão, cabe realçar que o braço de formação dos 

Grupamentos Especializados deve aproximar-se do Centro de Treinamento 

Operacional, onde deverão ocorrer os cursos de especialização operacional, 

com os grupamentos disponibilizando instrutores (Quadro de Instrutores). 

Tratando especificamente da estrutura física operacional 

(instalações), existe a necessidade premente da construção de um prédio 

para o Comando Especializado e Grupamentos Especializados nas 

redondezas do Centro de Treinamento Operacional. Esse edifício manteria o 

braço dos Grupamentos Especializados de manualização e ensino 

especializados, onde ficariam lotados os militares responsáveis pelo 

desenvolvimento técnico de cada serviço do CBMDF. Seria também onde 

ficariam lotados os instrutores especialistas da Corporação. 
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Ressalta-se que as atuais instalações dos Grupamentos 

Especializados devem ser mantidas, compondo equipes de segunda resposta 

com alta especialização. 

Ainda sobre o Comando Operacional, o serviço precisa 

urgentemente ganhar força. Cada Comando de Área tem que ter um 

Supervisor de Área (Oficiais Combatentes subalternos ou intermediários) e 

cada unidade operacional (grupamento) precisa contar efetivamente com 

Comandante e Subcomandante (Oficiais Combatentes superiores e 

intermediários). Essas lotações devem ser prioridade, sendo preenchidas 

antes de qualquer função no setor administrativo. 

Sobre os Comandos de Área, não é necessário construir 

instalações, bastando que cada Comando de Área tenha um escritório fixo no 

Comando Operacional e um carro como Comando Móvel. Esse Comando 

Móvel seria um ônibus escritório que, a cada dia da semana, cumpriria o 

expediente em uma unidade operacional, aproximando o Comando de Área 

às suas unidades subordinadas. 

 

Algo que esfriou após a publicação da reestruturação foi o 

estabelecimento do Museu e da Biblioteca. O Art. 23-A, da Lei de 

Organização Básica (Lei 8.255/91 – LOB do CBMDF), foi redigido pela 

reestruturação (Lei 12.086/09), criando o Instituto responsável pelo Museu, 

Biblioteca e Centro de Documentação. 

Como pouco foi feito nesse sentido, pode-se efetivar um Instituto 

Cultural do CBMDF (sugestão adaptada de muitos alunos do Curso de 



 
25 

Formação de Praças em 2012). O prédio do Instituto Cultural do CBMDF pode 

ser construído nas imediações da Academia de Bombeiro Militar, do Quartel 

do Comando Geral ou anexo a algum quartel histórico desativado. Esse 

prédio contaria com Museu amplo para exposição de viaturas e 

equipamentos, Galeria de arte para obras relacionadas ao CBMDF, 

Biblioteca com muitos volumes, Centro de Documentação histórica, 

Estúdios para treinamento musical da Banda de Música, amplo Auditório 

para apresentações teatrais, musicais, cinematográficas, realização de 

seminários, workshops e Salas de Aula para aplicação de provas teóricas a 

Bombeiros Civis (Profissionais, Voluntários, Brigadistas) como indica a Lei 

12.086/09. 

O Instituto Cultural seria tanto para uso dos Bombeiros Militares 

quanto da população, principalmente estudantes de todos os níveis. 

Naturalmente, poderia controlar também todo o patrimônio histórico-

cultural disperso nas diversas unidades. Por exemplo: Se uma viatura 

operacional entra em desuso em determinado quartel, parece muito 

interessante reformá-la e colocá-la sobre patamar na frente da unidade, para 

livre acesso e apreciação da comunidade. 

A legislação ainda afirma que o Instituto (ligado ao Gabinete do 

Comandante Geral) deve aplicar provas para comprovação de habilitação às 

profissões relacionadas à missão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal. É de extrema importância que o CBMDF coloque-se na posição de 

certificador dos serviços dos Bombeiros Civis, por meio de avaliação e 

controle de Carteiras de Habilitação Profissional. 

Outra estrutura que é importante ampliar é a seção de 

manutenção de equipamentos do Centro de Manutenção. Antes da 

reestruturação, o centro trabalhava somente com viaturas, agora deve 

manutenir também os diversos equipamentos, inclusive de proteção 

individual. Assim, seria interessante criar seções específicas para 

determinados equipamentos, tais como Seção de Lavanderia, Seção de EPR, 

Seção de Desencarceradores, Seção de Mobiliário, Seção de Materiais de 

Salvamento, entre outras. Para tanto, o investimento no Centro de 
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Manutenção tem que aumentar muito, tanto em investimento estrutural como 

em custeio. 

 

A manutenção predial foi repassada ao Centro de Obras e 

Manutenção, que além de necessitar de prédio para desenvolver seus 

trabalhos, precisa de equipamentos, material e pessoal para desenvolver os 

diversos reparos e manutenções que surgem, tais como trocas de lâmpadas e 

vidros, pinturas, reparos hidráulicos e elétricos, entre outros. 

Também seria conveniente a construção da Gráfica do CBMDF 

na Ajudância Geral para impressão e edição de material publicitário e 

educativo, manuais, processos e livros. 

Outro setor que necessita urgentemente de melhores instalações 

é o Departamento de Segurança Contra Incêndio. O público que precisa 

dos serviços relacionados à segurança contra incêndio e pânico deve ser 

especialmente atendido em prédio com boa estética, preparado para recebê-

lo adequadamente, e que tenha instalado o que há de mais moderno no 

mundo em relação a requisitos preventivos. 

Quanto ao Núcleo de Custódia, sua criação pela comissão teve 

propósito também de organizar a segurança dos quartéis. O Núcleo deve ter 

efetivo suficiente para compor escalas específicas de guarda e segurança. 

Em determinadas unidades operacionais, pode-se até mesmo fundir as 

atividades de segurança com as de comunicação operacional, mas essa 

escala também deve ser provida pelo Núcleo de Custódia do CBMDF. Aqui 
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incumbe comentar que a terceirização de serviços de guarda e segurança não 

é possível em forças militares, pois é atividade intrínseca. 

Por fim, cabe dimensionar e estabelecer a resposta aos 

desastres pelo CBMDF. O Gabinete de Gerência de Incidentes já consta na 

legislação (Decreto Distrital 31.817/10), cabendo sua implantação. Nesse livro 

esse assunto será tratado no capítulo Preparação para Desastres. 

Saiba mais 

- Lei Federal 8.255/91 – Organização Básica do CBMDF - LOB; 

- Lei Federal 12.086/09 – Reestruturação do CBMDF; 

- Decreto Federal 5.378/05 – GESPUBLICA; 

- Decreto Federal 7.163/10 – Regulamentação da LOB; 

- Decreto Distrital 31.817/10 – Regulamentação da LOB; 

- Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – da PMI (Project 
Management Institute); 

- Livros e cursos de Administração, em especial, os de Idalberto 
Chiavenato; 

- Plano Estratégico do CBMDF 2011-2016.   
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3. Serviços operacionais 

Quando conversamos sobre os serviços desempenhados pela 

Instituição, devemos pensar na responsabilidade social confiada e solicitada. 

Basicamente, um bom resumo das atribuições institucionais rotineiras vem 

expresso no Plano Estratégico 2011-2016: 

“Estabelecida pela Constituição Federal, em seu artigo 144, pela 

Lei Federal n° 8.255/91, alterada pela Lei Federal n° 12.086/09, consiste em 

proporcionar a proteção pessoal e patrimonial da sociedade e do meio 

ambiente, por meio de ações de prevenção, combate e investigação de 

incêndios urbanos e florestais, salvamento, atendimento pré-hospitalar e 

ações de defesa civil, no âmbito do Distrito Federal.” 

Complementarmente, também são executadas ações de 

segurança pública, e por ato do Presidente da República são determinadas 

ações de segurança nacional, em caso de grave comprometimento da 

ordem pública e durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e 

de intervenção no Distrito Federal. 

Diante de tantas atribuições, nada ocupa mais o CBMDF que 

serviços operacionais rotineiros, principalmente voltados para atendimentos a 

acidentes, incêndios estruturais e florestais, atendimentos pré-hospitalares e 

serviços técnicos. São aproximadamente 120.000 atendimentos por ano, e a 

inferência estatística aponta que, com a adequada distribuição e quantidade 

de postos de atendimentos (Grupamentos de Bombeiros) e com ampliação do 

Departamento de Segurança Contra Incêndio – DESEG, o Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal facilmente superará 300.000 

atendimentos por ano. 

Concomitantemente com esses serviços, o atendimento a 

desastres poderá ser uma grande requisição em alguns anos, dentro e fora do 

Distrito Federal, e o CBMDF deverá estar preparado para grandes catástrofes, 

combate a incêndios grandiosos, epidemias, grandes problemas com o meio 

ambiente e, até mesmo, para o terrorismo. 
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A importância da prevenção aumenta na exata medida em que a 

Corporação adentra a era do conhecimento. No CBMDF esse serviço é 

principalmente representado pela Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

A especialização e a profissionalização dos atendimentos são 

fundamentais para que a qualidade seja a maior possível. É preciso estar 

preparado para responder adequadamente a cada pequena solicitação, assim 

como aos grandes desastres. 

Nesse sentido, na gestão integrada dos serviços operacionais, é 

relevante ressaltar a Administração nas Operações e a Administração das 

Operações. 

Sobre a Administração nas Operações, o Sistema de Comando 

de Incidentes é uma excepcional ferramenta, principalmente por ser modular, 

capacitando sua aplicação em pequenos e grandes eventos. É importante 

continuar sua implantação e ampliar o uso da tecnologia da informação e 

comunicação em seus métodos de gerência setorial. 

 

Especificamente para controle, é fundamental que cada Bombeiro 

Militar seja obrigado a usar crachás com informações aos sistemas de gestão, 

tais como sua função, cargo e características individuais, com tarja magnética, 

chips, código de barras e transmissores adequados a leitores. 

Sobre a Administração das Operações, essa pode ser remota e 

centralizada em núcleo de operações de emergências (atual Central de 

Gerenciamento de Desastres - CGD), local onde o controle e o suporte das 
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operações sob a responsabilidade do CBMDF possam ser adequadamente 

realizados. O trabalho de implantação de um núcleo de operações de 

emergências do CBMDF está iniciado, mas seu completo estabelecimento 

deve acontecer o mais rápido possível (inclusive com a construção de prédio 

e desenvolvimento de sistemas de informação). 

 

Ainda sobre a Administração das Operações, para o efetivo 

suporte e controle, é fundamental colocar no núcleo de operações de 

emergências especialistas capazes de determinar soluções em alto nível. A 

esse serviço podemos nomear de Coordenação. Esse serviço funcionaria 

diuturnamente, monitorando a execução dos serviços especializados de 

maneira remota (telemática), mas com liberdade para comparecer a alguns 

eventos mais complicados após anuência do Superior de Dia. 

O serviço de Atendimento Pré-hospitalar necessita de inserção de 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalhando em conjunto 

com socorristas. Especificamente para o serviço de Coordenação Médica, a 

escala seria cumprida diuturnamente no núcleo de operações de 

emergências, que remotamente poderia indicar intervenção aos pacientes 

(tratamentos médicos). 

Os serviços de salvamento e combate a incêndio precisam de 

engenheiros em escala no núcleo de operações de emergências. Suas 

principais funções podem ser avaliação de estruturas de edifícios, 

equipamentos e circuitos operacionais, bem como propor soluções imediatas 
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na engenharia mecânica e civil (fluidos, equipamentos, estruturas, geotecnia, 

entre outras áreas do conhecimento). Esse serviço pode ser chamado de 

Coordenação de Engenharia. 

Para os serviços de proteção ambiental, nada mais justo que a 

inserção de Engenheiro Florestal capaz de propor soluções remotas para a 

segurança do meio ambiente, seja com produtos perigosos, seja com 

incêndios florestais. A esse serviço pode-se nomear Coordenação 

Ambiental. 

Para completar a Administração das Operações, existe a 

necessidade premente de assessoria relacionada a problemas administrativos 

e penais. Os Bombeiros Militares nos serviços operacionais, rotineiramente, 

precisam de suporte jurídico. O relacionamento com os demais órgãos, entre 

os próprios Bombeiros Militares e com a população nem sempre é o mais 

adequado. Nesse sentido, torna-se fundamental o estabelecimento de escala 

de Oficiais da Controladoria com advogados especialistas em Direito Militar. 

Com a Coordenação Jurídica, boa parte dos transtornos nos serviços 

operacionais será adequadamente resolvida. 

Passando a falar sobre a cobertura da sociedade 

(permeabilidade dos serviços), é fundamental planejar para que toda a 

população do Distrito Federal seja amparada por serviços de bombeiro. 

Nas áreas urbanas, a escala de aumento dos serviços públicos 

para suprir as necessidades do crescimento populacional ocorre a uma taxa 

de 3/4 (simplificação de uma curva logarítmica), segundo Geoffrey West, em 

seu artigo The Surprising Math of Cities and Corporations (A Matemática 

Surpreendente de Cidades e Corporações). Resumidamente, quanto mais 

aglomerados os seres humanos, maior a economia e menor o esforço para 

prover serviços. Esse crescimento econômico também vale para os 

atendimentos diários do CBMDF. 

Sabendo também que as ocorrências do CBMDF são quase 

todas antrópicas, deve-se dimensionar adequadamente a quantidade e a 

localização dos postos de atendimento de acordo com os requerimentos das 
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aglomerações (bairros) do Distrito Federal, estabelecendo a matriz 

operacional. 

Para tanto, muitas variáveis devem ser envolvidas nas análises, 

sendo as principais: Distribuição populacional, Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH, quantidade georreferenciada de atendimentos (mancha de 

ocorrências) e distância até a ocorrência (tempo-resposta). 

Destaca-se que cada posto de atendimento (grupamento) pode 

ter sua dimensão correlacionada ao local que está posicionado. Atualmente, o 

CBMDF acertadamente dimensiona seus grupamentos em Tipo A e Tipo B, 

conforme a capacidade. Perceba que cada grupamento requer vários serviços 

especializados, em dimensão e potencial de resposta diferentes. 

De qualquer forma, cada Grupamento Bombeiro Militar - GBM, 

independente do tipo, deve ser dimensionado e responder cada sinistro de 

modo adequado, conforme os requerimentos sociais. 

Por fim, apresenta-se uma foto do quartel do Núcleo Bandeirante 

(1966) e o desenho do projeto atualmente adotado para o Grupamento de 

Bombeiro Militar do Tipo B (três viaturas operacionais), menor que o Tipo A 

(quatro viaturas operacionais). 

 

Saiba mais 

- Emergency Management Handbook – da IFSTA (International Fire Service 
Training Association); 

- Manuais do Sistema de Comando de Incidentes adotados pelo CBMDF; 

- The Surprising Math of Cities and Corporations – de Geoffrey West.   
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4. Serviços especializados 

Cada solicitação ao CBMDF requer um atendimento específico ou 

vários especializados. Numa só ocorrência, muitos são os serviços que 

podem ser desempenhados. Em determinadas ocorrências, mais comuns e 

simples, a sociedade e os Bombeiros Militares podem não sentir falta de 

equipes especializadas. A conformidade (requisitos exigidos pelo cliente) 

nesses atendimentos é mais fácil de alcançar, ou não apresenta diferença 

sensível caso não seja alcançada. 

Em contrapartida, em solicitações incomuns e complexas, atingir 

a satisfação do usuário dos serviços de emergência pode ser extremamente 

difícil. Exemplificando, grandes incêndios, emergências com produtos 

perigosos, epidemias, terrorismo, desastres ambientais, problemas com 

grande público, ocorrências simultâneas, soterramentos, entre outros, não são 

simples de resolver. 

Nesses serviços mais difíceis, podemos adaptar de René 

Descartes a estratégia de facilitar a resolução de um problema complexo 

repartindo-o em vários menores. Assim, dividindo a reposta em potentes 

especialidades, podemos obter êxito quanto aos requerimentos sociais. 

Seguindo o raciocínio, parece razoável que cada grupamento 

especializado determine a abrangência e potência de seus serviços 

específicos, impondo qualidade no atendimento, dimensionamento adequado 

e economia. 

Para tanto, as viaturas e os Bombeiros Militares devem ser 

caracterizados por suas especialidades, devendo ser distribuídos no Distrito 

Federal pelo grupamento especializado correspondente. 

Para exemplificar, o Grupamento de Atendimento a Emergência 

Pré-hospitalar - GAEPH determinou em estudo que deve haver no socorro 

diário no mínimo 34 UTEs (viaturas de atendimento pré-hospitalar) e a melhor 

localização no Distrito Federal de cada uma delas. Distribuídas as viaturas, 

essas devem ser mobiliadas com equipamentos e pessoal especializado. 
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Estime a economia se cada bombeiro receber somente os Equipamentos de 

Proteção Individual próprios de seus serviços. 

Um comentário que cabe nesse momento é a função do 

Departamento de Recursos Humanos. Seria muito bom que todo o controle de 

afastamentos fosse realizado somente pelo departamento, disponibilizando 

lista diária com antecedência determinada, constando a quantidade e 

especialização de Bombeiros Militares que podem ser aplicados à escala. 

Retornando o raciocínio, mesmo com a crescente e importante 

especialização, é fundamental que cada Grupamento Multiemprego seja 

capaz de atender adequadamente cada solicitação em primeira resposta. Não 

adianta colocar somente uma viatura de atendimento pré-hospitalar em um 

posto, ou uma de combate a incêndio, ou só uma viatura de salvamento. 

Quando a sociedade vai a um quartel de bombeiro espera que ao menos, em 

primeira resposta, receba atendimento pré-hospitalar, de salvamento e 

combate a incêndio. 

Nesse sentido, é preciso reforçar que cada posto de atendimento 

(grupamento) deve contar com o mínimo de especialidades para atender 

adequadamente a comunidade, definindo o conceito de Socorro Básico. 

Assim, cada posto de atendimento (grupamento) deve, ao menos, 

contar com: 

- 01 viatura especializada em combate a incêndio (ABT); 

- 01 viatura especializada em atendimento pré-hospitalar (UTE); e 

- 01 viatura especializada em salvamento e atendimento a 

acidentes (ASE com equipamento de combate a incêndio com espuma). 

Nesse ponto, já é possível perceber dois níveis de especialização 

distintos: 1ª Resposta (local e menos potente, podendo associar-se na forma 

multiemprego - Socorro Básico) e 2ª Resposta (muito potente e 

especializada, principalmente em apoio à primeira resposta). 
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Continuando a modelagem do sistema de atendimento, ainda em 

1ª Resposta, passa-se a complementar o Socorro Básico de cada posto de 

atendimento por conta da quantidade de requisições simultâneas e da 

especificidade local. 

Exemplificando a simultaneidade, determinado estudo apontou 

que no 8º GBM-Ceilândia deve haver 4 UTEs (viaturas de atendimento pré-

hospitalar) por conta do volume de atendimentos. Quanto à especificidade, 

outro estudo aponta que no 2º GBM-Taguatinga deve haver 1 ABPE, 2 ABTs 

e 1 AT (viaturas de combate a incêndio) pelas características locais das 

edificações. Dessa forma devem-se realizar análises semelhantes para cada 

posto de atendimento e complementar o Socorro Básico. 

Em primeira análise, os serviços muito específicos deveriam ficar 

somente nos Grupamentos Especializados, mas nada impede que sejam 

descentralizados, em 1ª Resposta, para em alguns casos aumentar a 

eficiência. Para exemplificar, no 8º GBM-Ceilândia, além das UTEs, o plantão 

poderia contar com uma UTI para atendimento em suporte avançado de vida. 

No 7º GBM-Brazlândia, por conta do lago para lazer na Região Administrativa, 

parece fundamental contar com uma viatura, lancha e equipe para salvamento 

aquático. 

Para fechar o dimensionamento da 1ª Resposta, cabe destacar 

que as características dos atendimentos e do local também podem determinar 

os atributos das viaturas e equipamentos. Caso evidente é do aeroporto e das 

viaturas que necessita. Menos manifesto podem ser tratores para aceiros, 

empilhadeiras para retirada de carros estacionados em locais que impeçam o 

avanço das viaturas em centros urbanos, motocicletas e carros Off Road. 

Quanto à grande e potente especialização, essa deve ser a tônica 

de cada Grupamento Especializado, que deve ter equipes de 2ª Resposta 

altamente preparadas e capazes de resolver ocorrências em qualquer 

dimensão. Para tanto, além de serem os responsáveis pelo dimensionamento 

e distribuição das especialidades em 1ª e 2ª Respostas, é fundamental que 

adquiram e produzam conhecimentos e equipamentos de ponta no mundo. 
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Para fechar o capítulo, apresenta-se um mosaico com fotos que 

representam os principais serviços especializados. É essencial que, além da 

formação generalista, cada Bombeiro Militar no início de sua carreira se 

interesse pelo menos por um desses serviços, e especialize-se. 

- Prevenção e combate a incêndios estruturais (GPCIN) 
- Prevenção e combate a incêndios em aeródromos (GPCIN) 

 

- Serviços de perícia, análise e vistoria (DESEG) 
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- Socorro aeronáutico (GAVOP) 

 

- Prevenção e combate a incêndios florestais (GPRAM) 
- Socorro envolvendo produtos perigosos (GPRAM) 

 

- Atendimento pré-hospitalar - suporte básico (GAEPH) 
- Atendimento pré-hospitalar - suporte avançado (GAEPH) 

 

- Buscas terrestres (GBS) 
- Buscas aquáticas e mergulho (GBS) 
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- Buscas em estruturas colapsadas (GBS) 
- Salvamento aquático (GBS) 
- Salvamento em altura (GBS) 
- Salvamento terrestre (GBS) 
- Salvamento em soterramentos e inundações (GBS) 

 

- Comando de Incidentes (GPCIV) 
- Intervenção em catástrofes e gerência de emergências (GPCIV) 
- Ações de Defesa Civil (GPCIV) 
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GPCIN – Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio 

DESEG – Departamento de Segurança Contra Incêndio 

GAVOP – Grupamento de Aviação Operacional 

GPRAM – Grupamento de Proteção Ambiental 

GAEPH – Grupamento de Atendimento a Emergência Pré-hospitalar 

GBS – Grupamento de Busca e Salvamento 

GPCIV – Grupamento de Proteção Civil. 

Saiba mais 

- Essentials of Fire Fighting & Fire Department Operations – da IFSTA 
(International Fire Service Training Association); 

- Manuais especializados adotados pelo CBMDF; 

- Rapid Interventions Teams – da IFSTA (International Fire Service Training 
Association).  
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5. Segurança contra incêndio e pânico 

A atividade-fim do CBMDF tem dois campos bem definidos. Um 

trabalha principalmente com a resposta aos eventos e secundariamente com 

prevenção, tratando-se dos serviços desempenhados pelo Comando 

Operacional. O outro campo trabalha quase exclusivamente com a prevenção, 

atividade própria do Departamento de Segurança Contra Incêndio - DESEG. 

Pouco depois de a capital ser instalada no centro do país, os 

serviços de segurança contra incêndio e pânico já se destacavam, atuando 

fortemente na prevenção e tornando o Distrito Federal seguro em relação às 

edificações. Mesmo com a atual necessidade de ampliação da Diretoria de 

Vistorias, em Brasília é dificílimo encontrar alterações à norma, como abaixo. 

 

Sem dúvida, em todas as épocas, os serviços do DESEG serão 

muito relevantes para a sociedade e para a sobrevivência institucional. 

Sempre será fundamental prover muitos recursos e pessoal para essa 

atividade. Esse é o momento adequado de ampliar a capacidade do CBMDF 

em serviços de segurança contra incêndio e pânico, bem como determiná-lo 

como único e necessário provedor desses serviços. 

Para a ampliação da oferta de serviços, deve-se construir um 

prédio de atendimento ao público que seja exemplo de prevenção contra 
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incêndio e pânico. Certamente, esse prédio deve ser bonito, amplo, 

confortável e seguro por meio das mais novas tecnologias existentes no 

mundo. 

Também é inadmissível que uma atribuição destinada ao CBMDF 

seja deixada de lado. É conveniente que o Corpo de Bombeiros realize 

perícias em todos os incêndios estruturais e florestais. E que essas pesquisas 

sirvam tanto para resolver problemas administrativos e jurídicos, quanto para 

subsidiarem pesquisas de modernização do combate (retroalimentação). 

Para ampliação dos serviços de perícia e análise de projetos, a 

admissão de Cadetes que sejam engenheiros civis é imprescindível. Em 

capítulo posterior serão mais bem discutidos temas relativos a perfis 

profissiográficos e gestão por competências. 

Você já pensou a respeito do que mais aflige a sociedade 

brasileira com mortes violentas? 

 

Isso mesmo, o transporte terrestre. No Brasil, por ano, morrem 

mais de 35.000 pessoas (quinto maior índice no mundo, segundo a 

Organização Mundial da Saúde - OMS). 

Os gastos e sequelas sociais são inestimáveis. 

Inacreditavelmente, o número de mortos e sequelados por ano são menores 

na guerra do Afeganistão (13.501 pessoas de 2001 a 2011), e na guerra civil 
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da Síria (aproximadamente 16.000 em dois anos), segundo a Organização 

das Nações Unidas - ONU. 

Alguém já pensou que a prevenção de acidentes em transportes 

tem tudo a ver com segurança contra incêndio e pânico? 

Pode ser muito interessante submeter todos os projetos de 

estradas, rodovias, ferrovias e metrôs para análise dos engenheiros civis do 

CBMDF. Quantas vidas podem ser salvas, quanta economia estatal, quantos 

transtornos evitados simplesmente normatizando, fiscalizando e vistoriando os 

projetos de transportes, principalmente rodoviários? Em análise prévia, parece 

uma lacuna da sociedade que somente o CBMDF pode preencher em curto 

prazo. 

Seria o caso de inicialmente criar normatizações para que o 

CBMDF fiscalize, por meio do DESEG, a segurança nas estradas e rodovias. 

Em seguida, aproveitar toda estrutura já existente para a execução dos 

serviços. Possivelmente, não é tão complexo, mas muito bom para a 

Corporação. 

Somente a resposta ao chamado de socorro, sem prevenção, é 

ato da revolução industrial, quando os atendimentos deveriam ser 

desempenhados em série. A forte prevenção é característica da terceira onda, 

da revolução do conhecimento. Logo a sociedade conhecerá o quanto se 

economiza em vidas e patrimônio com a prevenção. 

Mesmo com a possibilidade de redução em quantidade da 

resposta reativa, a segurança contra incêndio e pânico (prevenção) sempre 

será necessária e vantajosa para a sociedade. 

Para fechar o capítulo, cabe uma discussão relevante. A Lei de 

Organização Básica do CBMDF (Lei 8.255/91) estabelece que o Instituto seja 

o responsável pela organização e administração de provas e testes, 

necessários para comprovação da habilitação às profissões relacionadas à 

missão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 
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Assim, os Bombeiros Civis (Profissionais, Voluntários, 

Brigadistas), que nos ajudam na prevenção em instituições privadas com 

grande público, devem ser avaliados pelo Instituto, pelo menos teoricamente, 

para receberem carteiras que validem suas habilitações. Nesse sentido, torna-

se urgente a normatização das avaliações e certificações pelo Departamento 

de Segurança Contra Incêndio, até mesmo estabelecendo carteiras de 

habilitação profissional. 

É muito fácil perceber a importância do controle dos Bombeiros 

Civis (Profissionais, Voluntários, Brigadistas) efetivamente executado pelo 

CBMDF e conforme legislação em vigor. 

Saiba mais 

- Fire Inspection and Code Enforcement – da IFSTA (International Fire 
Service Training Association); 

- Fire Investigator – da IFSTA (International Fire Service Training 
Association; 

- Fire Prevention Applications – da IFSTA (International Fire Service 
Training Association); 

- Manuais especializados adotados pelo CBMDF; 

- Normas Técnicas publicadas pelo CBMDF/DESEG, pela NFPA (National 
Fire Protection Association) e pela ABNT.   
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6. Preparação para desastres 

Os eventos rotineiros ocupam praticamente 100% dos serviços 

do CBMDF. Mas a humanidade aumenta em número de forma espantosa. A 

população brasileira ocupa cada vez mais espaço, e fenômenos naturais e 

antrópicos continuam ocorrendo. 

Destaca-se que na metade desse século o planeta estará 

totalmente dominado por cidades, segundo Geoffrey West. 

Com mais pessoas aglomeradas, juntas em cidades, há melhor 

oferta de serviços públicos (inclusive de Bombeiro Militar), em compensação 

há a potencialização dos efeitos catastróficos dos desastres. 

 

Quando tratamos de serviços de bombeiro, devemos ir além dos 

atendimentos de rotina, prevendo o potencial destrutivo dos desastres e 

sendo capaz de respondê-los satisfatoriamente. Assim, preparar para 

desastres parece algo razoável e pertinente, mesmo que no Distrito Federal 

ainda não tenham ocorrido gravíssimas catástrofes com repercussão 

internacional, somente desastres relacionados a incêndios florestais, 

epidemias e produtos perigosos. 

De certa forma, mesmo que os desastres no Distrito Federal não 

sejam tão rotineiros, há que se pensar no CBMDF como Bombeiro Militar da 

Capital do Brasil, devendo cuidar do patrimônio da nação em Brasília e apoiar 

os demais estados da Federação. Se não for assim, qual o intuito da União 

em manter e organizar o CBMDF? 
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É oportuno buscar normatização para firmar o CBMDF como 

Bombeiro da Capital e respondedor aos desastres locais e nacionais. Essa 

atitude tanto reforçará a imagem do CBMDF, quanto poderá implicar na 

manutenção do Fundo Constitucional (Lei Federal 10.633/02). 

O CBMDF pode preparar-se para responder adequadamente a 

desastres, principalmente em três temas: Organização Operacional, 

Preparação de Pessoal e Preparação Logística. 

Quanto à Organização Operacional, o CBMDF vem se 

preparando adequadamente quando amplia a cultura do Sistema de Comando 

de Incidentes. 

Também é oportuna a completa instalação e operacionalização 

de núcleo de operações de emergências e Gabinete de Gerência de 

Incidentes (conforme Decreto Distrital 31.817/10), capaz de abarcarem 

demandas em nível nacional e internacional, com edifício seguro e com 

sistemas de informação modernos e adequados. 

Quando se trata de desastre, outro fator importante é a 

convocação extraordinária. É fundamental que os Bombeiros Militares 

componham listas por especialização. Os Planos de Chamada devem ser 

modernizados (acionamento por sistema de informação) e os que não 

responderem aos chamados responsabilizados. 

Sobre a Preparação do Pessoal, muito pouco há que se fazer 

com os militares operativos, pois o bombeiro naturalmente está habituado a 

trabalhar em situações adversas. É indicado então buscar a preparação 

daqueles que operarão os equipamentos especializados e controlarão os 

eventos, principalmente para que haja manutenção adequada das condições 

de resposta. Nesse sentido, enfatiza-se a importância da formação de pessoal 

em cursos de administração logística e financeira em Situações de 

Emergência - SE e Estado de Calamidade Pública - ECP. Esses cursos 

devem ser desenvolvidos pelo Grupamento de Proteção Civil, recebendo 

cooperação dos demais órgãos do CBMDF (especialmente relacionados à 

administração logística e financeira) e instituições privadas. 
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Tratando-se de Preparação Logística, o CBMDF necessita de 

implementar sistemas modulares de resposta. Não adianta mandar Bombeiros 

Militares para locais de desastres sem o suporte necessário para o 

desempenho. Por exemplo, o que acontecerá se a Corporação mandar um 

grupo para trabalhar num desastre ambiental no sertão nordestino sem 

comunicação, equipamentos e alimentação? 

Para tanto, caminhões que transportem containers, ônibus para 

transporte de tropa, containers com equipamentos especializados de 

resposta, habitações, cozinhas operacionais e mantimentos devem ser 

adquiridos, mantidos e manutenidos. Além disso, uma cadeia de suprimentos 

extraordinária (supply chain) deve ser regulamentada e implementada por 

meio de sistema de informação próprio, para que independentemente dos 

dias em que a resposta demore, não faltem equipamentos e mantimentos. 

 

Ressalta-se que muitos equipamentos para atendimentos a 

desastres podem ser adaptados da resposta rotineira, mas muitos necessitam 

ser desenvolvidos e adquiridos especificamente para determinados desastres. 

Por isso é interessante construir um galpão que comporte esses containers 

(estima-se em 30), separados por grupos desenvolvidos para determinados 
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desastres e funções. Esse prédio deve ficar sob a responsabilidade do 

Grupamento de Proteção Civil - GPCIV. 

Com esse mesmo aparato de resposta a desastres, durante a 

ausência de catástrofes, o CBMDF poderia tranquilamente trabalhar com 

ajuda humanitária, excelente ideia proposta pelo Bombeiro Militar Evoide. 

Quem sabe não criaríamos os Bombeiros sem Fronteiras, instituto similar 

aos Médecins sans Frontières. Para tanto, o CBMDF disponibilizaria a 

logística, já os profissionais voluntários doariam suas férias e licenças. 

 

Por fim, cabe realçar que, em breve, ou o CBMDF será 

requisitado para atender a desastres (o que é excelente para a Corporação), 

ou será completamente dispensado, quando outro órgão ocupará essa 

lacuna. Compete à Corporação, imediatamente, iniciar sua preparação para 

não ser alijada de serviço que lhe é afeto. Infelizmente, as fotos dos 

equipamentos modulares (containers) apresentadas não são de Corpos de 

Bombeiros, mas do Exército Espanhol - Unidad Militar de Emergencias. 

Saiba mais 

- Lei Federal 10.633/02 – Instituição do Fundo Constitucional; 

- Emergency Management Handbook – da IFSTA (International Fire Service 
Training Association); 

- Manuais do Sistema de Comando de Incidentes adotados pelo CBMDF; 

- The Surprising Math of Cities and Corporations – de Geoffrey West.   
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7. Gestão do conhecimento 

Em definição resumida, pode-se dizer que Gestão do 

Conhecimento é um processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na 

geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o 

propósito de atingir a excelência organizacional. 

A grande transformação do CBMDF não passa apenas pelo 

avanço tecnológico em si, mas também em como associar estes recursos 

tecnológicos a fatores humanos como criatividade, comprometimento e 

conhecimento, a fim de agregar valor aos serviços oferecidos pela 

Corporação. 

O Capital Intelectual na era da informação é o que de maior 

valor uma corporação possui. Gerenciar e inter-relacionar o conhecimento são 

atitudes importantíssimas para o CBMDF. De forma geral, acredita-se que 

uma boa prática de gestão do conhecimento influencia direta e indiretamente 

o bom desempenho organizacional e financeiro da Corporação. 

O ponto fundamental a ser revelado aos gestores é que o 

conhecimento não existe para ser controlado, mas classificado e aproveitado. 

A principal preocupação dos comandantes, na área da gestão do 

conhecimento, reside na busca da melhoria de desempenho da Corporação. 

Os gestores normalmente tem dificuldade de lidar com o novo, 

mas a estrutura do CBMDF está preparada para a gestão do conhecimento, 

restando apenas adequar suas práticas para que o gerenciamento seja 

perfeito. 

Quando um conhecimento ou ideia surge, por meio de pesquisas 

ou sugestões, tudo deve ser inicialmente organizado e avaliado pelo Estado 

Maior Geral, que após análise refinada, deve elaborar planos coerentes para 

que a ideia seja aplicada na Corporação. Esses planos devem ser submetidos 

ao Comando da Corporação que os retificará ou ratificará por meio de ordens. 
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O caminho do conhecimento dentro da Corporação está bem 

estabelecido, mas seria excelente criar um clima organizacional 

participativo, em que os interessados pudessem cooperar mais. 

Um excelente reflexo pode ser associado ao ambiente 

organizacional, pois quando os colaboradores são ouvidos e podem 

compartilhar suas opiniões, sentem-se valorizados e trabalham com maior 

eficiência, qualidade e dedicação. Sentem-se agregados, com sentimento de 

pertencimento. 

Muitos conhecimentos já são produzidos, principalmente nos 

cursos de carreira da Corporação. É fundamental que os trabalhos de 

conclusão dos cursos sejam analisados e aproveitados de forma sistemática 

pelo Estado Maior Geral. Também parece especial sua divulgação integral e 

segura na intranet corporativa (Banco de Pesquisas), para que todos 

possam aplicar ou continuar desenvolvendo o conhecimento. 

Pode também ser muito relevante para o CBMDF que todos os 

cursos (de carreira e de especialização) produzam trabalhos de conclusão 

de curso. Todos os alunos deveriam apresentar artigos científicos, com 

exceção dos cursos de carreira dos Oficiais Combatentes que podem 

continuar apresentando monografias (ou dissertações e teses). É fundamental 

que os cursos, por meio de trabalhos de conclusão, forneçam produtos de 

qualidade aplicáveis ao CBMDF. 

A pesquisa também tem íntima relação com a gestão do 

conhecimento. Incentivar a pesquisa deve ser um grande objetivo para o 

Comando da Corporação, inclusive com disponibilização de temáticas e 

financiamento. Assunto que será tratado em capítulo específico. 

Para motivar a colaboração de Bombeiros Militares e o 

surgimento de novas ideias é fundamental que o Estado Maior Geral 

estabeleça um calendário anual de seminários e workshops temáticos, 

plataformas digitais de discussão, concursos intelectuais e grupos de 

trabalho (se possível com assessoria contratada). 
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Algumas soluções corporativas, de forma muito natural, podem 

surgir por meio de seminários e workshops temáticos. Dois exemplos 

podem ser citados e repetidos, o Seminário Operacional e o Workshop da 

Reestruturação. Todos os participantes estiveram motivados e muito trabalho 

inteligente foi realizado. 

A dialética própria da discussão também tem grande potencial 

para desenvolver muitos conhecimentos e soluções. À medida que mais 

pessoas participam, a inteligência e a adequação da solução crescem 

exponencialmente. Estabelecer plataformas digitais de discussão (por 

exemplo, plataforma Wiki com Blog) pode ser conveniente tanto para 

apresentação de experiências, quanto para proposta e desenvolvimento de 

soluções. Para segurança institucional, tudo ocorreria no ambiente da intranet 

e com identificação dos participantes. 

Inicialmente, duas plataformas podem ser estabelecidas, uma 

administrativa e outra operacional. A Administrativa focaria na apresentação 

dos fluxogramas dos processos administrativos (Wiki), seguindo ambiente de 

debate e sugestões (Blog). A Operacional seria exclusiva para apresentação 

de material relacionado a socorro, tais como inquéritos técnicos, perícias de 

incêndio, relatórios com fotos e vídeos de socorro (Wiki), seguindo ambiente 

de debate e sugestões (Blog). 

Um concurso intelectual interessante é o de ideias inovadoras. 

Durante a reestruturação, foi implementado o 1º Prêmio Ideias que Salvam 

(patrocinado pela Associação dos Oficiais - ASSOFBM). Na época, foi muito 

bom para o Comando conhecer, pesquisar e aplicar diversas inovações 

administrativas produzidas por Bombeiros Militares de todos os setores e de 

todos os níveis. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pode 

estabelecer esse, ou outro concurso, como institucional e periódico, 

entregando prêmios e condecorando as melhores sugestões. 

A contratação de especialistas para o desenvolvimento de 

determinados trabalhos é fundamental para que a ciência mais moderna seja 

aplicada com máxima qualidade e precisão. O conhecimento pode ser tratado 
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por especialistas em determinadas áreas, de forma profunda e adequada, 

mas para que se tenha aplicabilidade, é necessário constituir grupos de 

trabalho em conjunto com Bombeiros Militares experientes no setor que será 

modernizado. 

Caso o volume de trabalho do Estado Maior Geral de motivar a 

criação, classificar, desenvolver e aplicar o conhecimento seja muito grande, 

pode-se desenvolver (ou adaptar do mercado) sistema de informação que 

coopere ativamente com estas atividades. 

Para concluir, é importante ressaltar as maiores vantagens que a 

perfeita gestão do conhecimento pode implementar ao CBMDF (adaptado de 

palestra dada por Peter Drucker - 1993): 

- Vantagem competitiva em relação à concorrência; 

- Redução dos custos; 

- Maximização do capital intelectual/ativos intelectuais; 

- Melhoria dos processos internos e maior fluidez nas operações; 

- Processos de tomada de decisões mais eficientes e melhores 

resultados; 

- Melhoria na coordenação de esforços entre os setores; 

- Formação de equipes mais comprometidas; 

- Melhoria da prestação de serviços. 

Saiba mais 

- Conhecimento Empresarial: Como as organizações gerenciam seu capital 
intelectual – de Thomas Davenport e Laurence Prusak.   
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8. Pesquisa & Desenvolvimento 

A constituição de patentes para o CBMDF pode render 

excelentes frutos, tanto financeiros (royalties), quanto de melhoria dos 

serviços. Pouco tem sido realizado nesse sentido, mesmo sendo os serviços 

de bombeiro tão carentes de criação. O potencial dessa lacuna é facilmente 

evidenciado nos serviços operacionais, quando muitas são as ocasiões em 

que, usando de criatividade, improvisa-se para obter sucesso nos diversos 

socorros. 

Para exemplificar, um campo de estudo interessante para 

desenvolvimento é a geotecnia (trabalho com maciços de solo), 

especialmente em salvamentos com escavações. 

Durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, e aproveitando 

os conhecimentos de Engenharia Civil (geotecnia) e de salvamento, tive a 

oportunidade de juntamente com o Bombeiro Militar Crispim desenvolver 

pesquisa de segurança em escavações. Detalho a criação para exemplificar o 

desenvolvimento de pesquisas no CBMDF. 

Nessa pesquisa foi criado um equipamento nomeado de 

Tuneladora de Salvamento. Esse invento pode, em determinadas condições, 

assegurar que vítimas e bombeiros não sejam soterrados. Este protótipo 

ainda está em processo de aquisição de carta-patente com o intuito de 

validação do equipamento, não havendo interesse industrial, apenas de 

disponibilização ao CBMDF para uso livre e gratuito. 

A Tuneladora de Salvamento é composta por manilhas 

modulares, de qualquer tamanho (altura e diâmetro) e feitas de qualquer 

material suficientemente resistente e moldável. Cada manilha é constituída de 

três partes (terços), que podem se conectar. Um túnel pode ser formado ou 

protegido em qualquer direção e com qualquer comprimento. 

O detalhe que mais chama a atenção nesse protótipo é que cada 

terço usado para montar uma manilha pode passar por dentro de outra já 

instalada. Também, é muito seguro porque os terços são capazes de distribuir 
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adequadamente as tensões aplicadas, mantendo a manilha como corpo 

intacto e resistente a desmoronamentos. As imagens abaixo podem 

demonstrar um pouco de sua aplicabilidade, mesmo sem mostrar a montagem 

da segunda manilha. 

 

Para realizar um salvamento, inicia-se a escavação. Depois de 

montada e fixada a primeira manilha, pode-se continuar a escavar com 

segurança. A segunda manilha pode ser montada sem mudar a posição da 

primeira, e assim sucessivamente. 

Outra aplicação é a de proteger escavações já realizadas, 

atividade muito comum em soterramentos de operários da construção civil. 

Inicia-se a proteção da borda superior da escavação até o fundo, sem mudar 

a posição da primeira manilha instalada. 

Mesmo sendo um mecanismo muito simples, a pesquisa custou 

muito tempo e dinheiro particulares. Se, à época, a Diretoria de Pesquisa, 

Ciência e Tecnologia pudesse disponibilizar recursos para essa pesquisa, 

certamente o projeto teria mais qualidade e já estaria implementado. Tomara 

que em breve esse e outros inventos sejam melhorados e estejam à 

disposição do socorro. 

Pesquisas costumam ser caras. Necessitam ser financiadas e 

incentivadas pelo Comando da Corporação, pois podem ajudar muito o 

CBMDF a desenvolver seus serviços em vários sentidos. Torna-se 

fundamental que seja regulamentado o investimento. Para tanto, os projetos e 
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recursos financeiros devem ser estabelecidos no Plano Setorial da Diretoria 

de Pesquisa Ciência e Tecnologia (Plano de Incentivo à Pesquisa) e os 

recursos financeiros separados no Plano Anual de Aplicação dos Recursos 

Financeiros do CBMDF (PARF-CBMDF). 

Para organizar e permitir a adequada administração dos recursos 

financeiros, de acordo com a complexidade dos projetos, é possível separar 

as pesquisas em dois tipos: Internas e Externas. 

As pesquisas Internas não necessitam de interação com outras 

instituições, contando com todos os recursos humanos, materiais e 

financeiros do próprio CBMDF. Um exemplo desse tipo de pesquisa é a citada 

no início do capítulo. 

As pesquisas Externas necessitam de regulamentação mais 

complexa e que sejam firmados contratos e convênios de cooperação técnica. 

Essas pesquisas acontecem quando há necessidade de colaboração de 

outros órgãos ou quando há interesse da Corporação, seja por vantagens na 

aplicação de recursos, seja por apropriação de patrimônio intelectual já 

desenvolvido. Um exemplo é o convênio firmado entre o CBMDF e a 

FINATEC, no qual o Bombeiro Militar George foi o responsável. 

Independentemente se as pesquisas são Internas ou Externas, 

pode-se aplicar Benchmarking. O estudo de processos de outras 

organizações (Corpos de Bombeiros, instituições públicas e privadas) pode 

ajudar muito na seleção das melhores práticas para aplicá-las ao CBMDF. Em 

particular, pode contribuir significativamente em estudos e pesquisas. 

Sobre as viagens para estudos, a excelente ideia do Bombeiro 

Militar Waterloo pode contribuir muito. Seria melhor que essas viagens fossem 

determinadas pelos próprios pesquisadores, com propostas e relatórios 

individualizados e propósito previamente definido e temático. 

Por exemplo, se determinado pesquisador está realizando no seu 

curso de carreira (CAEO, CAO, CFO, CHO, CAEP, CAP e CFP) um trabalho 

de conclusão de curso (artigo ou monografia) com tema relacionado ao 
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Combate a Incêndio Estrutural, pode propor uma viagem para estudar as 

técnicas na Califórnia (Estados Unidos da América) e em Tóquio (Japão), dois 

excelentes centros de referência. Caso o estudante não necessite de visita 

externa, pode abdicar de viajar. 

Seguindo esse raciocínio, qualquer militar poderia propor viagens 

para estudos a centros de referência, a qualquer tempo, desde que houvesse 

fundamentação e o desenvolvimento de pesquisa temática, com redação de 

proposta e relatório individual, mesmo que a viagem contemple um grupo de 

Bombeiros Militares. 

De qualquer forma, é fundamental a apresentação das pesquisas 

(com ou sem viagens) em seminários, a público determinado. 

Um fato que deve ser levado em consideração é que as 

pesquisas só tem valor científico e podem ser utilizadas se forem levadas ao 

conhecimento da comunidade científica, devendo ser publicadas. Existe uma 

alternativa para revistas científicas que é por publicação digital, inclusive, 

com possibilidade de ISBN (International Standard Book Number). Seria 

fascinante porque conteria um banco de pesquisas produzidas pelo CBMDF. 

Poderia, até mesmo, classificar as pesquisas e mantê-las em divulgação 

aberta, somente as relacionadas a assuntos de segurança institucional seriam 

restritas. 

Fechando o capítulo, destaca-se que pesquisa é um investimento 

em longo prazo, que pode render muitos frutos e capacitar o CBMDF a surfar 

na terceira onda. 

Saiba mais 

- Análise e Decisão sobre Investimentos e Financiamentos – de Paulo 
Roberto Vampre Hummel e Mauro Roberto Black Taschner; 

- Elaboração de Protocolo de Salvamento por Escavação de Poço 
Paralelo e Túnel de Ligação – de Japhet Alves Pereira Leite; 

- Revista Científica Digital Desenvolvimento – Essas palavras em sites de 
pesquisa fornecem artigos que podem servir de tutoriais para criação de 
revista científica digital do CBMDF.   
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9. Tecnologia da Informação e Comunicação 

Quando tratamos de sistemas de informação e transmissão de 

dados, lidamos diretamente com a revolução do conhecimento. A Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TI), objetivamente, capacita o CBMDF a 

melhorar seus processos de gestão e execução operacional. 

A Tecnologia da Informação e Comunicação tem potencial 

incalculável. Ray Kurzweil, em acordo com a Lei de Moore, acertadamente 

afirma que cada ferramenta que transformamos em TI desenvolve-se 

exponencialmente, atualmente com potencial de duplicação de desempenho a 

cada um ano e meio. Sem contar a extraordinária involução do preço com o 

avanço tecnológico. 

É por esse motivo que o celular no seu bolso é literalmente um 

milhão de vezes mais barato e mil vezes mais rápido que um 

supercomputador na década de 70. 

A estrutura do CBMDF assimilou bem os aspectos da era da 

informação quando criou a Diretoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - DITIC, mas precisa aplicar mais recursos no desenvolvimento 

de ferramentas operacionais e administrativas. A DITIC não administra o 

CBMDF, mas fornece ferramentas para toda a organização, capacitando a 

Corporação a surfar na terceira onda. 

Para desenvolver sistemas de informação é preciso sistematizar 

as necessidades de cada setor. Após hierarquização é fundamental a 

contratação de Fábrica de Software, aquisição de equipamentos adequados, 

infraestrutura bem dimensionada e formação de usuários e administradores 

de sistemas. 

Após organização dos fluxogramas, telas, quadros e tabelas, 

cada setor do CBMDF precisa que seus processos sejam informatizados para 

principalmente aumentar a eficiência e o controle administrativo. Entretanto, 

estabelecer sistemas de informação não é tão simples. É necessário muito 

envolvimento do setor interessado. 
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Cada sistema de informação tem íntima relação com um 

processo, e se esse processo não for claro, bem estabelecido e inicialmente 

rígido, ou não é possível estabelecer um escopo para o projeto, ou ele pode 

sofrer tantas alterações durante a criação do sistema que o torna inviável. 

Resumidamente: Quem não sabe o que quer, tem o que não quer. 

Para exemplificar, por muito tempo tentava-se desenvolver um 

sistema de informação para marcação de serviço voluntário remotamente (via 

web). Todas as outras tentativas foram frustradas, simplesmente porque os 

processos envolvidos eram muitos e o escopo (planejamento e requerimentos 

do projeto) mudavam de uma hora para outra. 

Mesmo ainda sem a Fábrica de Software, esse sistema de 

informação só foi possível após formatação de escopo invariável e 

estabelecimento de todos os fluxogramas (Organização e Método - O&M) 

para, então, passar o trabalho ao programador capacitado (Bombeiro Militar 

Arruda). Por fim, depois de aproximadamente 12 meses de trabalho com 

disciplina e entusiasmo, foi lançado o GSV-WEB. Essa ferramenta de 

Tecnologia da Informação - TI permite ao Bombeiro Militar se voluntariar de 

qualquer lugar para o serviço gratificado. Para o usuário, uma interface limpa 

e simples, para o analista de sistemas, muito complexo e emaranhado, com 

muitos filtros e análises. 

Entenda que, se não houver o comprometimento de cada setor, o 

sistema também não será desenvolvido. 

No começo do capítulo falamos sobre a potencialização do uso 

das ferramentas de TI. Pois bem, essa mesma ferramenta (GSV-WEB) pode 

ser facilmente adaptada para qualquer organização de filas por voluntariado, 

ou seja, listas de consultas da policlínica, agendamento de uso de instalações 

e equipamentos, entre outros. 

Sistemas de Informação também contam com vários níveis de 

complexidade. Por exemplo, afirma-se que as férias dos Bombeiros Militares 

de alguns Estados do Brasil são marcadas via Web. Realmente, muitos 

Corpos de Bombeiros que visitei até o lançamento desse livro tinham as 
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planilhas de férias preenchidas via Web, mas todos os filtros e análises são 

realizados pelos militares dos departamentos de pessoal. Perceba que 

constituir um sistema de informação para marcação de férias, com todas as 

análises e filtros estabelecidos pelas portarias de afastamentos, não é tão fácil 

quanto parece. 

O CBMDF já caminhou muito, mas ainda precisa avançar. A 

Corporação vem sistematizando suas necessidades e solucionando-as. Nos 

últimos anos, investiu bastante em equipamentos e infraestrutura e contratou 

Fábrica de Software. Neste momento, torna-se fundamental organizar os 

processos, ranquear os sistemas mais necessários e construí-los em parceria 

com cada setor corporativo. 

São diversas as possibilidades que podemos ter com sistemas de 

informação voltados para o serviço operacional. Esses devem ser 

categorizados como prioridade por contribuírem com a atividade-fim da 

Corporação, principalmente os que disponibilizem Informações para os 

Comandantes de Incidentes e os que realizam Gestão de Emergências. 

Sempre que desenvolvermos Tecnologia de Informação e 

Comunicação para o setor operacional, é necessário planejar sistemas que 

integrem dados, imagens, som e posicionamento. 

A disponibilização de Informações ao Comandante de Incidente 

será mais bem discutida no capítulo sobre extensão da memória humana. 

Particularmente, sobre Gestão de Emergências é apropriada a 

integração de vários sistemas a estes dois fundamentais: Gestão de Frota e 

Gestão de Pessoal. 

A Gestão de Frota (que deve incluir também as viaturas 

administrativas) é fundamental para o efetivo controle dos recursos aplicados 

à resposta nas diversas emergências. O poder operacional estaria 

efetivamente mais bem distribuído de acordo com a ocorrência de sinistros. 

Também é útil para o controle interno (auditoria e corregedoria). 
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A Gestão de Pessoal pode ter dois focos distintos: Rotina e 

Socorro. 

O foco Rotina diz respeito a gestão de pessoas, dados de ficha 

individual e controle de afastamentos diversos, com a capacidade de prever e 

compor o poder operacional (efetivo disponível para o serviço). 

No foco Socorro é interessante o controle de efetivo já 

empregado nas ocorrências, por meio de cartões magnéticos, chips e 

transmissores automáticos de informações e sinais. Esses elementos de 

identificação pessoais e intransferíveis teriam dados do Bombeiro Militar e 

estabeleceriam suas ações no serviço de atendimento. Por exemplo, uma 

guarnição combatendo incêndio em ambiente particulado (fumaça) teria suas 

horas trabalhadas, localização, características físicas e fisiológicas, bem como 

o volume de ar dos cilindros totalmente controlados pelo Comandante de 

Incidente, que poderá analisar todas as informações individualizadas. 

Os diversos terminais disponíveis aos Comandantes de Socorro e 

Chefes de Guarnição fariam a leitura desses elementos nos Equipamentos de 

Proteção Individual dos Bombeiros Militares para o controle nas diversas 

operações. Após cada leitura, o Comandante do Incidente acessaria dados 

fundamentais do Bombeiro Militar e inseriria um status: Pronto para atuar, 

Atuando, Em descanso, Fora de combate, entre outros. 

Entenda que esses sistemas não são simples e necessitam de 

grandes investimentos, também em infraestrutura. 

Passando a discorrer sobre a comunicação institucional, é 

fundamental que seja Livre, Segura e Controlada. Parece que essas 

características são antagônicas, mas na verdade, são complementares para 

uma interação funcional eficiente e responsável. 

Quando enfatizamos que seja Livre, na verdade apontamos que 

qualquer Bombeiro Militar deve possuir todas as ferramentas para comunicar 

com qualquer colega, em qualquer horário, em canal de ação simultânea 
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(quando os interlocutores podem falar em canal fechado ao mesmo tempo), 

podendo interagir com voz, dados e imagens. 

Sobre Segurança, enfatiza-se que a comunicação deve 

permanecer inviolável para os que não são interlocutores. Não deve haver a 

possibilidade de interceptação indevida de mensagens. 

Destacando o Controle, este diz respeito ao acesso irrestrito do 

Centro de Inteligência à comunicação, executando o controle interno, 

providenciando que a comunicação seja ética, adequada e usada 

exclusivamente para o desenvolvimento do serviço público. 

Ainda hoje, nenhuma dessas três características opera 

perfeitamente no CBMDF. Particularmente, a comunicação operacional ainda 

é analógica e permite que somente um fale por vez, sem identificação do 

comunicador, sem envio de dados e imagens, facilmente interceptável por 

rádio amador ou concorrente (que realiza serviços de bombeiro, mesmo sem 

autorização). 

Parece urgente a aquisição de infraestrutura de comunicação 

digital, principalmente operacional, com as características citadas (segura, 

livre e controlada). 

Ainda sobre comunicação, seria ideal que os Comandantes, 

Chefes e Diretores fossem interligados com equipamentos de 

videoconferência, assim, a maioria das reuniões poderiam ocorrer sem o 

deslocamento das autoridades de seus setores de trabalho. 

Enquanto escrevia sobre tecnologia da informação e 

comunicação acessava redes sociais e percebi que o CBMDF pode avançar 

muito readequando sua intranet. 

Ao leitor, vale lembrar que, para acesso a intranet, cada Bombeiro 

Militar tem que logar para consultar informações corporativas restritas. Por 

que não ampliar as possibilidades e fazer com que a intranet do CBMDF se 

assemelhe a uma rede social? Bastaria inserir módulos computacionais para 

dispor alguns serviços que poderiam potencializar o uso da intranet com 
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tráfego de dados, imagem e voz entre os Bombeiros Militares. Em linguagem 

de rede social, cada Bombeiro Militar teria um perfil. 

Intua que seria um grande avanço na comunicação interna. Cada 

Bombeiro Militar ao logar na intranet entraria em perfil próprio identificado (por 

foto, graduação/posto e nome de guerra), com todas as suas informações 

pessoais e profissionais (ficha de assentamentos), com opção de montar 

biblioteca pessoal (documentos, manuais, legislação), com possibilidade de 

comunicar diretamente com qualquer militar por meio de mensagens 

instantâneas ou correio eletrônico, com capacidade de criar salas de 

compartilhamento de arquivos e salas de discussões temáticas (Blog). 

Até o momento, tratamos exclusivamente de sistemas de 

informação voltados para o público interno, melhorando seus serviços e 

produtos. Quem sabe não podemos também desenvolver sistemas de 

informação para o público externo. 

Pensando mais alto, seria interessante que o CBMDF 

desenvolvesse um simples aplicativo de celular (tablet ou notebook) capaz 

de acionar o CBMDF. Para tanto, seria necessário um contrato de prestação 

de serviços entre o Corpo de Bombeiros e a pessoa física ou jurídica 

interessada. 

Poderia funcionar da seguinte forma: Ao abrir o aplicativo, o 

usuário escolheria um ícone representativo (indicando Acidente, Incêndio, 

Problema de Saúde, Clausura ou Desorientação) e digitaria uma senha 

pessoal simples (para evitar acionamento acidental). O celular, por meio de 

mensagem de internet ou SMS, enviaria ao CBMDF sua exata localização 

(por GPS e triangulação de torres de telefonia), o número do telefone, o nome 

do proprietário do telefone e suas características pessoais (foto 3x4, tipagem 

sanguínea, alergias, medicamentos que toma e doenças crônicas). 

Esse aplicativo poderia salvar muitas vidas. Mas, em caso de 

acionamento acidental ou trote doloso, o contratante do serviço gratuito 

(pessoa jurídica ou física) poderia pagar uma multa para reposição dos gastos 

públicos. Esse mesmo sistema poderia ser adaptado para uso policial. 
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Outro sistema de informação muito interessante para a população 

é o que trabalha com áreas de risco ou áreas afetadas por catástrofes. 

Resumidamente, o Comandante de Incidente poderia, utilizando mapas 

digitais, definir uma área (superfície) e escrever mensagem em uma tela 

específica, então, todos os celulares da população, em uma determinada área 

afetada, receberiam imediatamente a mensagem escrita, tal como: “Quando 

há chuvas intensas, as encostas desse bairro sofrem com deslizamentos de 

terra. Para socorro ou orientações, ligue 193. CBMDF às --:-- do dia 

__/__/__”. Estes celulares seriam determinados por triangulação de torres de 

comunicação. Para tanto, contratos com as operadoras de telefonia móvel 

deveriam ser firmados.  

Corriqueiramente, essa mesma ferramenta poderia ser utilizada 

em vias e rodovias engarrafadas por acidentes automobilísticos, avisando o 

motivo de engarrafamento e possibilitando o desvio dos prejudicados. 

Por fim, não é interessante que o CBMDF permaneça isolado do 

mundo em nenhum aspecto, principalmente porque os serviços de Bombeiro 

Militar são iminentemente de relacionamento humano. Nesse sentido, é muito 

oportuno manter canais de comunicação social pelos diversos sistemas de 

relacionamento, criando perfis institucionais. 

Saiba mais 

- Administração de Sistemas de Informação e a Gestão do Conhecimento 
– de Alessandro Marco Rosini e Angelo Palmisano; 

- Introdução aos Sistemas de Comunicação – de Michael Moher e Simon 
Haykin; 

- Sistemas de Informação – de Amy Phillips e Paige Baltzan; 

- Sistemas de Informação: Um enfoque gerencial – de Sérgio Rodrigues Bio.   
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10. Extensão da memória humana 

Os serviços de bombeiro não são provas de capacidade 

individual, inclusive é muito interessante para o perfeito desenvolvimento do 

serviço a livre consulta. Deve, sim, haver sondagem aos colegas de equipe e 

arquivos. Deste modo, quanto mais consultas disponíveis, melhor. 

A memória humana é vastíssima e de grande poder, mas em 

assuntos específicos, especialmente em momentos de estresse, pode falhar 

ou não atentar a determinado detalhe. As emoções podem bloquear o 

raciocínio e a memória (o famoso branco que dá nas avaliações escolares). 

Assim, determinados arquivos podem contribuir muito para que haja 

diminuição de erros, aumentando a eficiência e a possibilidade de acrescentar 

variáveis e soluções na análise do Comandante de Incidente e dos Chefes de 

Guarnição. 

A disponibilização de arquivos físicos pode ajudar bastante. É 

interessante a organização de apostilas de bolso resumidas e laváveis, 

principalmente com: 

- Protocolos operacionais; 

- Procedimentos com produtos perigosos; 

- Manuais de viaturas; 

- Manuais de equipamentos. 

 

Perceba que os arquivos físicos devem ser mantidos nas mãos e 

são limitados em volume, diferentemente de arquivos digitais (próprios da 
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terceira onda). Uma observação pertinente é que atualmente um simples 

celular com acesso ao Google® tem mais informação que qualquer líder 

mundial de 15 anos atrás. 

Com equipamentos eletrônicos o volume de arquivos disponíveis 

para consulta é ilimitado e podem ser filtrados da maneira que o usuário 

desejar (ou precisar). Além dos arquivos já citados (apostilas de bolso), 

podem-se colocar para consulta de todos os integrantes das operações de 

emergências: 

- Mapas; 

- Plantas baixas de edificações; 

- Manuais técnico-profissionais; 

- Levantamento estratégico; 

- Imagens; 

- Procedimentos operacionais; 

- Poder operacional (recursos humanos, equipamentos e viaturas 

disponíveis para o serviço); 

- Planos de Operação; 

- Legislação; 

- Arquivos diversos inespecíficos (internet e intranet). 
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Um breve comentário é que os terminais portáteis, aqui 

demonstrados, em poucos anos poderão ser obsoletos, evidenciando que o 

investimento em tecnologia da informação e comunicação deve ser constante. 

Todos os exames e julgamentos ainda necessitam ser realizados 

pelo Bombeiro Militar. Nesse momento ainda não existirão análises cruzadas 

por meio de sistemas de informação, na verdade, somente memória, filtragem 

e apresentação de conhecimento para apreciação dos Bombeiros Militares, 

com intuito de melhorar os serviços de socorro e inibir diagnósticos 

incompletos e simplórios. 

Saiba mais 

- EMS Field Guide® Basic & Intermediate Version – da IFSTA (International 
Fire Service Training Association); 

- Fire and Rescue Field Guide – da IFSTA (International Fire Service 
Training Association).   
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11. Inteligência Artificial 

Simplificadamente, a Inteligência Artificial - IA funciona como um 

jogo de xadrez no computador. O que se faz é análise de muitas variáveis 

simultaneamente. Chama-se inteligência porque se estabelece uma rede 

neural computacional que simula um raciocínio, capaz de escolher dentre as 

várias opções possíveis. 

John McCarthy, na famosa conferência de Dartmouth em 1956, 

estabeleceu um conceito simplificado, afirmando que “IA é fazer a máquina 

comportar-se de tal forma, que seja chamada inteligente, caso fosse este o 

comportamento de um ser humano." 

Perceba que aplicar a Inteligência Artificial à realidade é muito 

complexo, sendo necessário o cruzamento sistemático de vários dados de 

muitos bancos (memória), por meio de funções nem sempre simples 

(estocásticas - várias possibilidades para um mesmo ponto de partida), com o 

objetivo de determinar escolhas, soluções e ações (representando o 

raciocínio). 

Outra característica interessante é a entrada de dados que, na 

Inteligência Artificial, assemelha-se aos sentidos humanos (ver, ouvir e sentir 

por sensores de percepção com filtros analíticos). 

Então, como aplicar ao CBMDF? Imediatamente é impossível, 

mas podemos esboçar o primeiro passo para que logo possamos contar com 

essa tecnologia. 

Basicamente, o que devemos fazer hoje é melhorar os aspectos 

da extensão da memória humana (vista no capítulo anterior) e começar a 

trabalhar com programações simples para cada dado que entra no sistema de 

apoio a decisão do Comandante de Incidente. Exemplificando: 

- Ao inserir mapas no sistema com posições de saída e chegada, 

ofertar as melhores rotas para chegar às ocorrências (como nos aparelhos de 

GPS - Global Positioning System); 
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- Ao inserir as ocorrências com suas características, filtrar e 

ofertar os requisitos médios para resolvê-las; 

- Ao inserir plantas de edificações, oferecer quais seriam as 

melhores táticas, de acordo com a característica da ocorrência; 

- Ao inserir o Poder Operacional, analisar e proporcionar quais 

seriam as viaturas mais adequadas ao serviço, de acordo com as 

características da ocorrência e o potencial de ação; 

- Ao inserir a distribuição em mapa do Poder Operacional, 

oferecer ao despachante as melhores alternativas, de acordo com as 

características da ocorrência; 

- Quando o sistema conhecer uma baixa inesperada de pessoal 

ou equipamentos, ofertar o ranqueamento de disponibilidades para 

realocação do poder operacional, de acordo com as prioridades 

estabelecidas. (Entre outros). 

Entenda que com o passar do tempo, ao inserir mapas, 

características de ocorrências, detalhes do poder operacional, funções, filtros 

e análises, o sistema de informação será cada vez mais capaz de oferecer 

com precisão melhores soluções ao perfeito desenvolvimento dos 

atendimentos. 

Jamais essa tecnologia (Inteligência Artificial) será capaz de 

substituir o ser humano no poder de decisão, mas poderá cooperar de forma 

muito significativa. As principais contribuições estarão relacionadas à 

diminuição de erros, à eficiência e à economia. 

Após a apresentação das possibilidades de decisão, o 

Comandante de Incidente estará mais seguro para decidir. Talvez, depois de 

muito desenvolvimento, a Inteligência Artificial seja imprescindível aos 

serviços e possa ser vendida aos demais Corpos de Bombeiros brasileiros e 

do mundo. Por enquanto, não conheço nada semelhante. Quem sabe o 

CBMDF seja o primeiro a caminhar nesse sentido. 
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Saiba mais 

- Computing Machinery and Intelligence – de Alan Turing; 

- Eu, Robô – de Isaac Asimov; 

- Inteligência Artificial – de Stuart Russel e Peter Norvig; 

- Inteligência Artificial: Noções gerais – de Ana Maria da Rocha Fernandes.   



 
69 

12. Mecatrônica 

A mecatrônica é a ciência que desenvolve equipamentos 

eletrônicos, mecânicos e hidráulicos, controlados por computador. Integra a 

Engenharia Mecânica, a Engenharia Eletrônica e a Tecnologia da Informação 

com o objetivo de fornecer equipamentos que facilitem (ou melhorem) os 

diversos processos e serviços. 

Atualmente o CBMDF conta com alguns equipamentos 

mecatrônicos, tais como as plataformas mecânicas (foto abaixo tirada pela 

empresa Bronto Skylift®). Mesmo assim, há muito espaço para sua ampliação 

nos serviços de Bombeiro Militar. 

 

Duas podem ser as formas de avançar com a mecatrônica: 

Comprando ou Criando tecnologia. 
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A tecnologia é cara, impondo altos custos, tanto para comprar, 

como para criar. Entretanto, ao criar tecnologia, o CBMDF em pouco tempo 

passaria a oferecer tecnologia mecatrônica e poderia receber altíssimo 

retorno financeiro com a venda de equipamentos ou com os royalties (valor 

devido que é pago pelo uso da propriedade intelectual). 

Para desenvolver tecnologia mecatrônica, o investimento inicial é 

alto, a Diretoria de Pesquisa, Ciência e Tecnologia - DIPCT deverá estar 

completamente implantada (inclusive com prédio próprio que conte com 

laboratórios diversos) e o CBMDF necessitaria contar com profissionais 

especialistas em Mecatrônica nos seus quadros. Após essa infraestrutura 

inicial, a DIPCT poderia estabelecer um planejamento adequado para 

cooperação universitária, com metas, orçamento (também para 

financiamento) e linhas de pesquisa que deseja desenvolver. 

Uma linha de pesquisa fascinante para começar a desenvolver os 

trabalhos é com salvamentos em estruturas colapsadas. Criar alguns robôs 

controlados remotamente que possam voar, rastejar e nadar (mergulhar) não 

é difícil para profissionais em mecatrônica. Esses robôs podem contar com 

câmeras e pequenos braços hidráulicos para pequenas tarefas. Esse 

desenvolvimento é mais barato e pode trazer retorno imediato. 

 

Observe que esses mesmos robôs podem servir para trabalho 

com produtos perigosos, ou ser usados com pouca adaptação para outras 

atividades. As características marcantes do trabalho em estruturas 

colapsadas são mobilidade, agilidade e pequeno volume do equipamento. Já 
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do trabalho com produtos perigosos, são resistência, agilidade e força. Essa 

resistência permite, inclusive, realização de buscas e salvamentos 

envolvendo produtos perigosos e incêndios sem contato com o calor. 

 

Em águas paradas, o mesmo robô, à prova d’água, usado em 

estruturas colapsadas, pode fazer inspeções subaquáticas em fundo sólido, 

sem colocar em risco as vidas dos Bombeiros Militares. Ou então, podem-se 

desenvolver robôs que mergulhem e verifiquem por imagem e som (sonar). 

 

Se o robô for capaz de nadar (flutuando), também pode ser capaz 

de arrastar boias de salvamento aquático para vítimas em início de 

afogamento, sem colocar em risco os salva-vidas. 
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Mais complexa um pouco é a linha de pesquisa voltada para o 

combate a incêndio, principalmente por causa do calor associado à 

escuridão e à clausura. Entretanto, desenvolvidos os primeiros modelos, nada 

impede de avançar no desenvolvimento de robôs que suportem altas 

temperaturas e simultaneamente tenham boa agilidade em ambientes 

confinados. Inicialmente capazes de realizar buscas de vítimas e materiais, 

depois chegando até mesmo a combater incêndios de forma muito mais 

próxima e efetiva que o ser humano. 

 

Um protótipo mecatrônico que poderia ser interessante 

desenvolver seria o de combate a incêndio florestal, talvez mais mecânico 

que eletrônico, mas com excelente potencial para ampliar a resposta. 

Realizar inspeções em áreas com risco elevado (por exemplo, 

com produtos perigosos), em incêndios estruturais e florestais, buscas aéreas 

de pessoas perdidas e visualização remota de ocorrências, pode ser mais 

fácil utilizando um robô que voe, paire e transmita vídeo e áudio. 
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Outra linha de pesquisa, só que mais fina e cara, refere-se ao 

desenvolvimento de exoesqueleto para bombeiros. Basicamente, trata-se de 

próteses que seriam vestidas pelo Bombeiro Militar, capazes de sobrepor o 

esqueleto e a musculatura, tornando possível desenvolver atividades que 

exijam grande força e resistência. Essa estrutura hidráulica possuiria sensores 

que permitiriam ao bombeiro executar atividades de força com a fineza do 

movimento humano. Com esse equipamento o bombeiro seria muito mais 

capaz de desempenhar atividades braçais. Há protótipos com os quais 

homens franzinos levantam automóveis facilmente. 

 

Com o exoesqueleto pode-se retirar lajes, dobrar e rasgar 

estruturas metálicas e deslocar grandes e pesados objetos. Sua estrutura 

resume-se a braços (com pinças), coluna vertebral e pernas (com fixadores). 

Essa linha de pesquisa é mais custosa e arriscada, mas pode-se, aos poucos, 

ir desenvolvendo alguns módulos até que toda a tecnologia esteja disponível 

para o CBMDF e outros Corpos de Bombeiros do Brasil e do mundo. 

Saiba mais 

- Introdução a Robótica e Mecatrônica – de Mikhail Polonskii; 

- Mecatrônica: Uma abordagem multidisciplinar – de William Bolton; 

- O que é Robótica – de Agenor Martins; 

- Princípios da Mecatrônica – de João Maurício Rosário.   
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13. Sustentabilidade 

Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não 

tem grandes projetos na área de sustentabilidade. E muitas são as 

alternativas que podem ser desenvolvidas. Para favorecer a imagem 

corporativa e a cultura organizacional, o conjunto de projetos de 

sustentabilidade poderia ser nomeado Programa Verde-Vivo. 

O projeto mais fácil de implantar no CBMDF é o relacionado ao 

aproveitamento da água da chuva, creio que sem muitos gastos e com 

grande potencial para melhorar a imagem institucional. Cada quartel tem uma 

viatura de Combate à Incêndio com tanque de água que não necessita ser 

tratada. Para implementar, bastaria comprar e instalar uma caixa d’água 

dimensionada para reter água dos telhados das unidades operacionais, 

reabastecendo as viaturas prioritariamente com água da chuva. 

Um planejamento mais amplo faria com que os projetos de 

engenharia e arquitetura das novas unidades operacionais, ou de reforma, 

previssem o aproveitamento da água da chuva, tanto para o uso do quartel 

(descargas sanitárias, irrigação, lavagem de viaturas e piso), quanto no 

abastecimento de viaturas de combate a incêndio. 

Outro projeto seria cuidar melhor das áreas verdes dentro dos 

quartéis, inclusive preferindo plantar a vegetação nativa do Cerrado (bioma 

próprio do Planalto Central brasileiro). Além da óbvia vantagem ambiental de 

ter áreas verdes nos quartéis, cabe ressaltar o aumento de superfícies de 

infiltração de água da chuva. 

Também sobre infiltração, seria muito conveniente a substituição 

gradual dos asfaltos dos estacionamentos das unidades militares por blocos 

intertravados que, além de elegantes, favorecem a penetração de água no 

solo. Em algumas áreas, essa substituição não é possível por conta do 

trânsito e treinamento com viaturas pesadas, mas muito interessantes nas 

localidades sem esse requisito. 
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A digitalização de documentos é outro projeto que pode 

favorecer a diminuição do consumo de celulose na Instituição. Somente 

quando fosse indispensável imprimir em suporte (documento físico), a 

Corporação utilizaria papel reciclado, ao invés do papel branco. 

 

Outro projeto que pode cooperar bastante é a coleta e 

tratamento de óleos de cozinha e lubrificantes de viaturas e equipamentos. O 

CBMDF estaria prevenindo o descarte inadequado desses fluidos e 

repassando a empresas especializadas no reaproveitamento. 

Na mesma temática, cabe a implantação da coleta seletiva de 

lixo. Parcerias com cooperativas de reciclagem poderiam cumprir o papel 

ambiental e social próprio do CBMDF. Atitude simples que pode render bons 

frutos ao meio ambiente e à Instituição. 

As viaturas de bombeiro normalmente queimam combustíveis 

fósseis, principalmente óleo diesel. As instruções de combate a incêndio 

costumam queimar materiais orgânicos e combustíveis fósseis. Está no 

momento do CBMDF começar a pensar no efetivo controle da emissão de 

gases nocivos. 

Quanto aos treinamentos de combate a incêndio, existem 

alternativas menos agressivas ao meio ambiente. Nos Estados Unidos da 

América normalmente utilizam-se fluidos que simulam bem a fumaça. O Brasil 

pode fazer o mesmo, com exceção do treinamento Flash over, que necessita 

de queima incompleta dos combustíveis para que alcance o objetivo da 

instrução. 
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Quanto às viaturas, parece interessante substituir aos poucos 

seus combustíveis fósseis por outros de origem vegetal (biocombustíveis). 

Quem sabe planejar em longo prazo o fim da emissão de gases nocivos? 

Num primeiro momento pode sair caro, mas será que não vale a pena? 

A energia renovável e os projetos de arquitetura/engenharia civil 

serão tratados em capítulos específicos. 

A sustentabilidade indiscutivelmente pode melhorar a imagem 

corporativa. A proteção ambiental é um dos grandes serviços do CBMDF, 

principalmente, no que diz respeito à contenção e proteção de animais 

silvestres, ao trabalho com produtos perigosos e ao combate a incêndios 

florestais. A proteção ambiental exige muito da Corporação, de tal forma que 

anualmente é publicado o Plano de Operação Verde-Vivo. Assim, por que 

não trabalhar melhor a imagem corporativa de protetor ambiental? 

Nesse ínterim, o Bombeiro Militar Mickéyas sugeriu a criação de 

uma comenda, Medalha Mérito Ambiental Verde-Vivo, ideia que foi muito 

bem recepcionada pelo Comando Operacional, especialmente pelo Bombeiro 

Militar Souza Santos. A comenda tem o intuito de ajustar a imagem 

corporativa que a sociedade tem, realçando seu trabalho na proteção 

ambiental. É uma condecoração política que premia aqueles que ajudaram 

significativamente o CBMDF a proteger o meio ambiente. A seguir destaca-se 

o principal desenho da medalha (frente e verso), realizado pelo Bombeiro 

Militar Gabriel. 
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As atitudes aqui propostas, juntamente com o serviço já 

desempenhado, facilmente elevariam o CBMDF à posição de instituição mais 

coerente e protetora do meio ambiente no Distrito Federal, trabalhando 

positivamente sua imagem social e reforçando o caráter permanente e 

essencial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Saiba mais 

- Agenda 21: 40 capítulos e anexo – da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, em 1992 (ECO-92); 

- Os 50 + Importantes Livros em Sustentabilidade – de Francisca Aguiar; 

- Sustentabilidade em Urbanizações de Pequeno Porte – de Juan Luis 
Mascaró.   
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14. Questão energética 

É comum ouvirmos falar que o mundo padecerá por falta de água 

potável e energia. 

 

A superfície do planeta coberta por água é aproximadamente 

igual a 3/4 (75%). Também é possível transformar qualquer água não potável 

em água boa para o consumo humano. Como então padecer por falta de 

água? 

Na verdade, o gasto energético para purifica-la é alto, tornando o 

processo caro ou inviável. Assim, a discussão deve rumar para privação 

energética, pois se há energia abundante e barata, também há água pura. 

Atualmente no planeta Terra temos a disponibilidade de 8.000 

vezes mais energia por dia do que somos capazes de consumir em um ano. 

Então por que também padeceremos sem energia? 

Pode-se responder: Escassez é contextual e tecnologia é uma 

força libertadora de recursos. 

Pois bem, sabendo que a física estabeleceu a lei da conservação 

da energia (Primeira Lei da Termodinâmica), e que resumidamente energia 

não pode ser criada ou destruída, mas transformada em outra modalidade, 

podemos começar a dialogar. 
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Também sabemos que para cada transformação existe uma 

penalidade, imposta pelo processo que não consegue canalizar toda a 

energia inicialmente disponível (Segunda Lei da Termodinâmica). 

Seguindo o raciocínio, à medida que os processos de 

transformação e acumulação energética evoluem tecnologicamente, menores 

são as penalidades e mais baratos eles se tornam. 

Assim, devemos buscar, com o auxílio da tecnologia, alternativas 

energéticas baratas, acessíveis e em quantidade suficiente para suprir nossas 

necessidades. Temos dificuldades atuais porque é difícil baixar os preços de 

obtenção de energia em outros modais a valores próximos ao dos 

combustíveis fósseis (especialmente petróleo). Também, os combustíveis 

fósseis relativamente retém quantidade alta de energia. 

Ao mesmo tempo em que é muito barato e armazena muita 

energia, o combustível fóssil também é nocivo à atmosfera (libera gases 

tóxicos) e não renovável em curto prazo. 

Assim, atualmente é muito prático que as viaturas do CBMDF 

sejam alimentadas pela energia do petróleo, pois a atmosfera vem resistindo 

e os estoques mundiais de petróleo ainda não deram indícios de 

esgotamento. 

Não há eternidade. Nosso planeta não resistirá para sempre às 

condições atuais, além da possibilidade de esgotamento dos combustíveis 

fósseis. Nesse sentido, é preciso pensar hoje em preparar a Corporação para 

que seja modelo e também para que não seja apanhada de surpresa. 

Num primeiro momento, as energias renováveis passam a ter 

papel importantíssimo. Depois, o CBMDF poderá incrementar pouco a pouco 

a energia limpa (que não agride o meio ambiente). 

Inicialmente é relevante que o Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal incorpore metas de substituição de petróleo por 

biocombustíveis, principalmente óleos vegetais e álcool, haja vista que, por 
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sua origem, não incrementam significativamente carbono e enxofre na 

atmosfera, além de serem renováveis. 

No Brasil, a energia elétrica é muito barata e limpa, pois sua 

produção advém de hidroelétricas. A tecnologia de armazenamento de 

energia elétrica em baterias vem melhorando e possibilitando seu uso seguro 

em carros de passeio. O CBMDF pode começar a impor metas para iniciar a 

substituição de combustível por energia elétrica em seus carros menores. 

Talvez começando com carros híbridos (que funcionam simultaneamente com 

combustível e energia elétrica), para depois de algum tempo passar à 

exclusividade com energia elétrica. 

Em relação aos automóveis pesados (caminhões), a tecnologia 

de armazenamento de energia elétrica tem que avançar muito. Mas, assim 

que for possível, também é preciso traçar metas de substituição. 

Para as viaturas tem-se ainda uma opção em desenvolvimento, o 

hidrogênio como combustível. Sua queima é perfeitamente limpa, liberando 

somente água e energia. O problema é que, para sua aquisição, são 

necessários gastos elevados de outros modais de energia e infraestrutura. Se 

a energia para aquisição também for limpa e barata, pode ser uma solução 

formidável. 

A implantação de hidrogênio como combustível é um sonho que 

será realizado com o barateamento da aquisição de outros modais de energia 

e com a ampliação da captação de energia livre no planeta, tais como as 

energias eólica e solar. 

Atualmente é relativamente simples para o CBMDF utilizar a 

energia eólica e solar em suas edificações. Para tanto, projetos precisam ser 

desenvolvidos para aquisição de baterias e sistemas de água quente. 

As baterias poderiam fornecer energia elétrica complementar ao 

disponível na rede usual, principalmente para iluminação noturna e 

alimentação de nobreaks. Essas baterias poderiam ser alimentadas tanto por 

cata-ventos, quanto por placas solares. 
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Os tanques de água quente poderiam fornecer água em 

temperatura agradável para o banho dos Bombeiros Militares aquartelados. A 

temperatura da água armazenada poderia ser elevada com o uso de placas 

solares. Esse projeto é mais robusto, pois haveria modificação da arquitetura 

e dos projetos hidráulicos dos quartéis, mas certamente traria excelente 

retorno ao meio ambiente e ao CBMDF. 

Por fim, deve-se destacar que alguns países europeus já 

esboçam os primeiros projetos para serem completamente livres dos 

combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo). O CBMDF poderia ir à 

frente das demais instituições públicas e privadas do Brasil e estabelecer 

projetos para ser completamente independente dos combustíveis fósseis. 

Saiba mais 

- Energia e Meio Ambiente (inclui artigos que discutem a questão energética 
no Brasil) – de Roger Hinrichs, Merlin Kleincach e Lineu Belico dos Reis.   



 
82 

15. Arquitetura 

Os atuais projetos de arquitetura e engenharia do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal são muito inovadores e utilizam 

tecnologia atual. A excelente qualidade dos projetos redundará em melhor 

qualidade de vida e dos serviços desempenhados. 

Nesse sentido, tem-se pouco a sugerir, basicamente reforçar o 

sentido em que tem caminhado o Centro de Obras e Manutenção Predial do 

CBMDF. Somente cabe enfatizar o cuidado de não misturar as funções dos 

quadros. Oficiais Complementares devem se debruçar em elaboração de 

projetos e responsabilidade técnica, Oficiais Combatentes devem ser os 

responsáveis pela execução de contratos e fiscalização de obras. 

Também é apropriado atentar para a padronização das 

fachadas, afirmando a importância de serem diferentes para unidades 

administrativas e operacionais. As edificações do CBMDF devem ser 

reconhecidas pela sociedade em um padrão histórico e simbólico, inclusive 

com a diferenciação em unidades com serviços para o público interno e 

externo. 

Assim como estabelecido pelo Centro de Obras e Manutenção 

Predial - COMAP, é adequado que as unidades administrativas tenham 

ladrilhos na cor cinza e as unidades operacionais tenham o vermelho bem 

marcante. Em todas as fachadas é essencial ter o brasão do CBMDF bem 

grande, bonito e limpo, construído em material resistente e de alta qualidade. 

Enfatiza-se que mesmo o quartel iminentemente administrativo 

deve ter no mínimo um posto de atendimento com Socorro Básico, ficando o 

grupamento mais próximo com o comando e administração desse posto. Até 

porque o cidadão que solicita socorro em qualquer unidade do CBMDF 

(mesmo que seja administrativa) deve ser atendido com qualidade e rapidez. 

Cada projeto deve ser o mais sustentável possível, buscando o 

aproveitamento da ventilação (refrigeração natural) e da luz solar. Além de 
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contribuir com a saúde e qualidade de vida dos profissionais, também pode 

ser muito interessante ao meio ambiente. 

A manutenção predial precisa disponibilizar mais serviços. Nesse 

sentido é apropriado investir em prédio para o COMAP, para que também seja 

capaz de abarcar a manutenção das edificações, tais como reparos elétricos e 

hidráulicos, pinturas, revestimentos, entre outros. 

Os serviços de Bombeiro Militar são aquartelados, tornando-se 

fundamental a adequação dos ambientes internos e a organização das 

áreas externas. 

Seguindo raciocínio, nada requer mais melhorias que as áreas de 

convivência (alojamentos e áreas de lazer). O serviço do CBMDF necessita 

de ambientes que diminuam o altíssimo estresse, próprio da atividade de 

Bombeiro Militar. Alojamentos e áreas de lazer bem dimensionados, 

adequadamente equipados e mais agradáveis podem contribuir muito com a 

qualidade do atendimento á população e com a diminuição de gastos com a 

saúde dos Bombeiros Militares. 

O CBMDF tradicionalmente adota o quadro de Comandantes nas 

unidades operacionais. Atitude muito importante e que deve ser cultivada. 

Nesta mesma linha, uma ideia muito criativa trazida pelo Bombeiro Militar 

Ederson Prado Sales é do painel com fotos de todos os Bombeiros Militares 

pertencentes ao quartel. Ao olhar esse quadro com sua foto, além de ser 

simbólico, dará um sentimento de pertencimento ao servidor. Esse painel 

pode compor muito bem o ambiente e ser produzido de forma a aceitar 

ampliação (modular), podendo ser chamado de Galeria de Heróis. 

Compondo a ideia, poderia ser feito um painel grandioso (com 

mais de 100 metros quadrados) em parede no prédio do Comando 

Operacional com fotos 3x4cm de rostos de pessoas que receberam 

atendimentos do CBMDF. Esse mural seria modular e preenchido 

sequencialmente. Abaixo do quadro poderia vir escrito em painel metálico: 

Nosso muito obrigado ao CBMDF. 
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Os jardins de qualquer local são muito adequados para indicar a 

quem passa na frente da edificação qual o comprometimento e a qualidade 

dos serviços desempenhados. Quando passamos na frente de um órgão 

público e esse se encontra no meio de mato alto e lixo, isso nos indica que 

nada ali vai bem. Assim, um jardim bem cuidado, além de evidenciar as 

qualidades do órgão, pode ser uma boa área de convivência, onde os 

Bombeiros Militares podem socializar e aguardar os chamados de socorro 

com mais tranquilidade. Observe a beleza de um simples ipê da Academia de 

Bombeiro Militar. 

 

Peixes são animais que transmitem calma ao serem 

contemplados. Particularmente, eu amo observá-los em meus aquários. A 

construção de pequenos lagos com cascata e peixes nos jardins dos 

quartéis do CBMDF, além de trazerem beleza, podem ajudar no combate ao 

estresse, próprio da espera de acionamento. 

Por fim, podemos esboçar o resumo das obras que são 

extremamente necessárias para que seja possibilitado ao CBMDF participar 

da revolução do conhecimento: 

- Prédio da Diretoria de Pesquisa, Ciência e Tecnologia com 

laboratórios de mecatrônica, geotecnia, engenharia civil, química, mecânica 

de fluidos e fogo, engenharia mecânica, medicina do trauma e de teste de 

materiais operacionais; 
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- Prédio do Departamento de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico para ampliação dos serviços de análise, vistoria e perícia, com ampla 

capacidade e conforto para atendimento ao público externo; 

- Prédio do Instituto Cultural do CBMDF, onde será sediado o 

Museu, a Biblioteca, o Centro de Documentação Histórica e a Banda de 

Música, com auditório para apresentações diversas (teatrais, 

cinematográficas, musicais e de serviço), com salas de estudo e aplicação de 

provas a Bombeiros Civis e com estúdios para treinamento musical; 

- Prédio do Comando Especializado, próximo ao Centro de 

Treinamento Operacional, como sede dos seis escritórios de doutrina e ensino 

dos serviços especializados do CBMDF, onde seriam lotados os quadros de 

instrutores especializados (destaca-se que as demais instalações 

especializadas continuariam como estão, pois são de 2ª Resposta - 

Especializada); 

- Campo para treinamento de combate a incêndio no Centro de 

Treinamento Operacional; 

- Laboratório para treinamento de atendimento pré-hospitalar no 

Centro de Treinamento Operacional; 

- Pequenos parques de treinamento operacional nos grupamentos 

que dispõem de espaço para construção de uma pequena torre (três 

andares), casa de combate a incêndio, sala de aula (facultativa), galeria 

subterrânea, pequeno lago ou piscina (facultativo) e quadra poliesportiva 

coberta (facultativa); 

- Prédio do Comando Operacional, que de forma simbólica, tenha 

uma arquitetura diferenciada que lembre os heróis do CBMDF, bastante 

artística, e que receba o nome de Palácio, batizado após concurso aberto à 

população e aos Bombeiros Militares; 

- Reforma do Prédio do Comando Geral (Palácio Imperador Dom 

Pedro II) para que tenha arquitetura diferenciada que identifique o CBMDF, 
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bastante artística, e na parte interna, sejam reorganizadas as seções de 

Comando; 

- Gráfica do CBMDF, na Ajudância Geral, para impressão de 

periódicos, manuais, materiais pedagógicos, educativos e publicitários; 

- Prédio do Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas 

com seções especializadas na manutenção de equipamentos operacionais e 

de proteção individual, inclusive com lavanderia; 

- Prédio do Centro de Obras e Manutenção Predial com seções 

para desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura e seções 

especializadas em manutenção predial; 

- Prédio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 

com salas de aula e auditório dimensionados para vários cursos simultâneos, 

inclusive com alojamentos grandes o suficiente para o aquartelamento dos 

cursos de formação (fundamentais na socialização e identidade militar); 

- Aeroporto do CBMDF para livre e independente decolagem e 

aterrisagem das aeronaves de emergência pré-hospitalar, salvamento e 

combate á incêndio florestal; 

- Reforma do prédio do 2º GBM-Taguatinga, alojando 

adequadamente a Controladoria no último pavimento (Auditoria, Corregedoria 

e Ouvidoria), mantendo-se em região independente dos demais órgãos de 

direção e comando; 

- Adequação do prédio no Núcleo de Custódia no 1º GBM-

Brasília, para que desempenhe com excelência seus serviços e seja capaz de 

controlar a guarda, segurança e comunicação dos quartéis; 

- Construção de Seção de Comunicação - SECOM nas guardas 

dos grupamentos com projetos antigos, para que o radiocomunicador também 

faça a segurança da OBM; 

- Grupamentos de Bombeiro Militar em quantidade e distribuição 

conforme requisição social (atualmente mais 21 unidades); 
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- Reforma dos grupamentos existentes, para que sejam 

confortáveis e tenham equipamentos de segurança contra incêndio e pânico; 

- Edificações para lavagem e assepsia das viaturas nos 

grupamentos, especialmente as de Atendimento Pré-hospitalar (pode-se 

adotar projeto modelo do Ministério da Integração Nacional); 

- Edificações adequadas aos Programas Comunitários, anexos às 

edificações operacionais, mas sem acesso compartilhado; 

- Reconstrução do Colégio Dom Pedro II, para que tenha 

instalações mais adequadas para o ensino dos dependentes dos Bombeiros 

Militares, preparando instalações para a Universidade Dom Pedro II; 

- Duas edificações posicionadas estrategicamente no Distrito 

Federal para alojar as creches do CBMDF, para os dependentes dos 

Bombeiros Militares com menos idade (parte da política para gestantes e 

mães militares); 

- Prédio do Núcleo de Operações de Emergências para o remoto 

gerenciamento das ocorrências, equipado e invulnerável a possíveis 

catástrofes e atentados; 

- Galpão que aloje ao menos 30 containers para atendimento a 

desastres, com espaço para manobra de caminhões, guindaste de teto e 

empilhadeira. 

Esses investimentos são considerados de infraestrutura e devem 

ser realizados antes de quaisquer outros, principalmente porque possibilitam 

que cada setor do CBMDF desenvolva suas atividades com qualidade e 

excelência almejados. 

Saiba mais 

- Lei Federal 8.255/91 – Organização Básica do CBMDF - LOB; 

- Lei Federal 12.086/09 – Reestruturação do CBMDF; 

- Decreto Federal 7.163/10 – Regulamentação da LOB; 

- Decreto Distrital 31.817/10 – Regulamentação da LOB.   
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16. Melhorando a relação custo-benefício 

Incialmente destaca-se que o CBMDF é econômico socialmente 

principalmente por trabalhar em dois campos: O Inestimável e a 

Preservação. 

No campo Inestimável está a vida, o meio ambiente e a saúde, 

protegidos com grande heroísmo pelo CBMDF. Na Preservação está a 

prevenção de incidentes sobre o patrimônio e as pessoas, bem como a 

eficiente resposta às ocorrências, minimizando as perdas e agravos à saúde. 

Mesmo os serviços de bombeiro sendo essenciais e o valor de 

uma vida salva ser imensurável, se for possível executar os mesmos serviços 

com mais economia, a sociedade será ainda mais grata. 

Lidar com patrimônio público é seríssimo. Fazer o melhor serviço 

possível com os menores gastos de tempo e valores deve ser a tônica dos 

servidores públicos. Se não fosse assim, um dos princípios explícitos da 

administração pública não seria a eficiência (Art. 37 da Constituição Federal), 

advindo a insistente procura pela melhor relação custo-benefício do serviço 

público e pela economicidade. 

Além disso, se conseguirmos gastar ainda menos, poderemos 

investir mais na modernização do CBMDF. 

Alguns assuntos são polêmicos, mas valem o desafio. 

Abrimos a discussão com um dos mais polêmicos: O uso 

responsável de viaturas operacionais e administrativas. Primeiramente, 

cabe realçar que o uso de viaturas deve ser uma obrigação, jamais um direito. 

Também, o CBMDF necessita investir em sistema de informação de gestão 

de frota (controle interno). Viatura fora de rota definida deve passar por 

investigação de motivos e, se forem usadas com objetivos particulares, a 

punição deve ser aplicada de forma rápida e pedagógica (claro, com direito à 

ampla defesa e ao contraditório). 
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A única distinção entre viaturas operacionais e administrativas 

deve ser pelo uso em plantões operacionais. Todas as viaturas do CBMDF 

devem ser vermelhas, caracterizadas e identificadas. Se forem dos serviços 

de plantão é importante que sejam discriminadas pelos serviços que 

desempenham. Se administrativas, devem ser gerais e com alguns 

equipamentos e materiais para solucionar pequenos incidentes. 

Assim, é fundamental que qualquer viatura do CBMDF seja um 

ponto móvel de atendimento. Todas as viaturas administrativas devem contar 

com sinalização luminosa e sonora (giroflex e sirene), comunicação 

operacional e no porta-malas deve ter uma mochila de produção de espuma 

para combate a incêndio, um extintor grande, uma bolsa de primeiros 

socorros, cones, um machado bombeiro e alguns Equipamentos de Proteção 

Individual (capacete, cabo da via, luvas e capa de chuva). 

Qualquer ocorrência presenciada deve sofrer intervenção da 

viatura que visualizar, ou até mesmo ser remotamente acionada como 

primeira resposta, uma vez que estará georreferenciada em sistema de 

informação e deverá manter ligado o rádio comunicador. 

As únicas viaturas que, apesar de terem as mesmas 

características, podem ser isentas de acionamento pelas centrais são as 

integradas a cargos ditos políticos do CBMDF, do mais alto escalão, posições 

de responsabilidade integral. Nesses cargos, os titulares devem comparecer 

para resolver problemas diversos em qualquer horário, tal como problemas 

disciplinares em quartéis, ocorrências vultosas ou reuniões fora do horário de 

expediente (governamentais, comunitárias, dentre outras). Podemos resumi-

las aos Comandantes de Grupamento e Alto Comando. 

Destaca-se que isenção de acionamento é diferente de omissão 

de socorro, que é crime. Ao presenciar um incidente, qualquer Bombeiro 

Militar deve parar para realizar o socorro. 

Sobre telefones celulares, algumas funções e cargos necessitam 

de comunicação com canal exclusivo e imediato. Nesse ínterim, cabe a 

avaliação minuciosa da necessidade de cada celular. Sobre os telefones fixos, 
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é importante seu uso consciente no serviço. Por fim, parece fundamental que 

as contas sejam abertas e de livre acesso a qualquer Bombeiro Militar (com 

exceção dos que necessitem de segurança institucional), para que todos 

saibam que todos os telefones são usados exclusivamente em serviço. 

Os custos de manutenção costumam ser altos. Manutenção de 

viaturas, equipamentos e instalações devem ser barateadas pela correta 

utilização e pelo adequado projeto. 

Algo que é muito econômico para uma instituição é o rendimento 

dos seus servidores. Não há como montar no serviço público um sistema 

que administre com mais eficiência o rendimento de cada servidor que a 

hierarquização. A hierarquia possibilita a aplicação de rigorosa disciplina, o 

que é vantajoso, principalmente para aqueles que já trabalham 

eficientemente, aqueles que realmente anseiam por uma Corporação melhor. 

Não estou aqui levantando a bandeira do rigor inadequado, mas o 

rigor voltado ao rendimento de todos. 

Nesse sentido, um dos maiores indicadores de rendimento no 

funcionalismo público é a quantidade de horas efetivamente trabalhadas. No 

militarismo, cada chefe controla o cumprimento das horas de trabalho dos 

subordinados. Mesmo assim, por que o CBMDF não inova? 

Pode ser interessante a conferência do cumprimento das horas 

de trabalho por meio de ponto eletrônico com biometria. Além de ser um 

controle que alcança a todos, pode ser um indicador do comprometimento de 

cada Bombeiro Militar. Se o militar deixa de cumprir sua carga horária deve 

repor as horas não trabalhadas e pode responder processo administrativo. 

Perceba que a discricionariedade ainda existe. Pois é possível que o chefe 

justifique as horas ausentes do subordinado com a produtividade do Bombeiro 

Militar. 

Seguindo a lógica apresentada, parece adequado rever a carga 

horária dos Bombeiros Militares que trabalham com saúde. Atualmente, a 

carga horária cumprida é de 20 horas semanais, levando em consideração a 



 
91 

Lei Federal 3.999, de 15/12/1961. Em contrapartida, somos militares 

estatutários e, fora da legislação Bombeiro Militar, qualquer lei relacionada a 

direitos trabalhistas não é aplicável, especialmente por conta dos artigos 30, 

32 e 34 do Estatuto dos Bombeiros Militares (Lei Federal 7.479 de 

02/06/1986). Ainda usando de proporcionalidade e não tornando 

desinteressante aos médicos o serviço militar, se essa carga horária for 

aumentada de 4 para 6 horas corridas por dia, com opção de três turnos 

(manhã, tarde e noite), decorrerá grande economia com convênios 

hospitalares. 

Isso possibilitará a criação de plantão de emergência na 

Policlínica Médica, a qual está sendo reformada e ampliada. Somente nas 

madrugadas seriam necessários atendimentos de emergência conveniados. 

Essa simples ação aumentaria significativamente a quantidade de 

atendimentos e poderia ampliar o interesse desses profissionais com a escala 

operacional. Poderia ser atraente para alguns médicos compor socorro de 24 

horas semanais (um dia por semana). 

Enfatiza-se que o efetivo de médicos e cirurgiões dentistas foi 

dimensionado para atender os bombeiros com seus dependentes e ainda 

compor quatro escalas de atendimento à população (Coordenação Médica, 

Serviço Aeromédico e duas viaturas de Suporte Avançado). Perceba o 

excelente potencial do CBMDF na área médica para o público interno e 

externo. 

Outra ação que pode melhorar o rendimento dos Bombeiros 

Militares é a sistematização da avaliação de mérito durante toda a carreira. 

O mérito deve ser o mais justo possível. No CBMDF, a última promoção de 

cada carreira é por merecimento. Parece, então, coerente que o Bombeiro 

Militar seja avaliado anualmente por seu chefe imediato. 

No início de cada ano o servidor receberia um Plano de 

Produtividade Individualizado, indicando o que deve ser desenvolvido e 

quais metas devem ser alcançadas. Em dezembro o chefe imediato 
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responderia a um Relatório de Produtividade (avaliação) que daria a nota 

relativa ao desempenho daquele militar no ano. 

Quando chegasse o momento da organização da fila meritória 

para acesso ao último posto da carreira, tudo ficaria mais fácil e justo. 

Bastaria calcular a média aritmética de todos os anos que o militar foi avaliado 

e ordenar a fila do merecimento por ordem decrescente. 

Compreenda que, como são muitas avaliações anuais, em algum 

ano o Bombeiro Militar poderá ser prejudicado com nota mais baixa, mas o 

elevado número de relatórios de produtividade e o descarte das notas dos 

extremos (mais alta e mais baixa) pode evidenciar o real mérito comparativo. 

Outra atitude que pode render bons frutos é a perfeita gestão da 

Cadeia de Suprimentos (Supply Chain). O setor de administração logística e 

financeira do CBMDF está muito bem estruturado e modernizado, bastando 

agora haver efetivo controle dos processos. 

 

O início da cadeia no CBMDF é o mesmo do fim, sendo cíclico 

(simplificadamente demonstrado na figura anterior). A reposição deve ser 
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automática, não deve haver solicitação de reposição. As requisições são 

somente para acréscimos ou produtos e serviços esporádicos. O fim da 

cadeia deve receber, no momento adequado, cada produto ou serviço que 

precisa, independente de solicitação. Para isso, deve haver monitoramento e 

temporização, tanto dos produtos e serviços que estão em utilização 

(determinando seu fim e disparo do processo de aquisição), quanto de todas 

as fases processuais. 

Esse monitoramento e temporização são extremamente 

complicados, sendo realizados pelo Departamento de Administração Logística 

e Financeira. Qualquer falha pode implicar em inoperância de uma simples 

viatura operacional. Ferramentas gerenciais e de Tecnologia da Informação 

podem ajudar bastante. 

 

A estrutura logística e financeira do CBMDF é interessante 

porque impede que haja fraudes, pois os serviços são compartimentados. Os 

processos estão se modernizando, o que também é muito bom. O CBMDF 

domina bem a técnica e o faz relativamente rápido. Por fim, com a perfeita 

gestão da cadeia de suprimentos, certamente os pequenos problemas de falta 
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ou excesso de determinados materiais (principalmente de consumo) e 

pequenos custos adicionais serão eliminados. 

 

Para fechar o capítulo é apropriado falar em orçamento 

participativo e transparência dos gastos. Na intranet, principalmente para 

segurança institucional, seria muito conveniente que toda a contabilidade do 

CBMDF fosse exposta aos seus servidores. Cada Bombeiro Militar poderia, 

além de conferir e auditar cada gasto do CBMDF, ter a oportunidade de 

contribuir ativamente com o ajuste das contas para o ano seguinte. Esse seria 

mais um mecanismo que coibiria erros, além de impulsionar o CBMDF a 

caminhar no sentido correto de seu desenvolvimento. 

Saiba mais 

- <www.portaltransparencia.gov.br>; 

- <www.transparencia.df.gov.br>; 

- Lei Federal 3.999/64 – Salário Mínimo de Médicos e Cirurgiões Dentistas; 

- Lei Federal 7.479/86 – Estatuto dos Bombeiros Militares do CBMDF; 

- Lei Federal 8.666/93 – Licitações e Contratos na Administração Pública; 

- Lei Federal 12.086/09 – Reestruturação do CBMDF; 

- Transparência nos Negócios e nas Organizações – organizado por 
Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas, Cid Alledi, Eduardo Gomes e Marcelo 
Meiriño, conta com 17 autores.   
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17. Aspectos sociológicos 

Os aspectos ideológicos e sociológicos brasileiros influenciam 

diretamente o CBMDF. Os movimentos sociais da nação, invariavelmente, 

cooperam (ou dificultam) o desenvolvimento dos processos internos da 

Corporação. 

A cultura popular influencia a cultura organizacional, de forma que 

a atual força é de aceitação de características sociais ditas historicamente 

discriminadas. Assim, podemos começar a refletir perguntando: Quais são as 

características sociais que realmente são importantes para o Bombeiro Militar 

do CBMDF? 

Altura, peso, gênero, sexualidade, vigor físico, religião, 

convicções, títulos, tatuagens, próteses, adereços, raça, etnia, vestimentas, 

corte ou depilação, necessidades especiais... 

Algumas características são evidentemente requeridas, por 

exemplo: 

- Militares muito baixos ou muito altos têm dificuldades 

ergonômicas potencializadas nos serviços de emergência e no uso de 

Equipamentos de Proteção Individual de bombeiro; 

- O barbear do Bombeiro Militar possibilita o uso de Equipamentos 

de Proteção Respiratória - EPRs devidamente vedados ao rosto; 

- Brincos nas orelhas e restante do corpo (piercings), anéis, 

pulseiras e cordões não devem ser usados, pois podem ser arrancados 

brutalmente nas atividades operacionais; 

- É importante a afinidade psicológica e capacidade física para a 

profissão Bombeiro Militar; 

- A dentição completa possibilita o perfeito uso de Equipamentos 

de Proteção Respiratória e de mergulho, bem como podem indicar vigor físico; 
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- A grande maioria das necessidades especiais impede o 

desenvolvimento pessoal dos serviços operacionais que exigem raciocínio 

rápido, agilidade e vigor físico. 

Entretanto, outras características não são tão evidentes assim: 

- Cabelos compridos podem dificultar o uso de equipamentos de 

proteção Individual e respiratória. Mas, e as mulheres do CBMDF, como lidam 

com isso? 

- Qual o tratamento deve ser dado às tatuagens? 

- Próteses estéticas (principalmente de silicone) dificultam ou 

ajudam o desempenho dos serviços operacionais? E as próteses funcionais? 

- O albinismo prejudica o desempenho individual do profissional 

Bombeiro Militar? 

- Qual a melhor formação (título) para os integrantes da 

Corporação? 

- Como lidar com determinadas religiões, em relação aos serviços 

permanentes de emergência, tais como os Adventistas do Sétimo Dia e o 

Judaísmo (restrições aos sábados), o Islamismo (jejuns e orações 

estabelecidas) e outras religiões que exigem determinadas vestimentas em 

detrimento aos fardamentos? 

No fim das contas, o que deve sempre ser discutido é quais 

características são realmente importantes para o desenvolvimento dos 

serviços e para a segurança da imagem do CBMDF. Também é fundamental 

avaliar quais são os possíveis impactos negativos e sua relevância 

(financeira, organizacional, cultural ou social). Para tanto, é fundamental 

buscar metodologia adequada, não deixando de considerar as experiências, a 

cultura e as convicções dos integrantes da Corporação. 

Uma metodologia interessante é a Análise Profissiográfica 

associada ao Mapeamento de Competências. 
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O Perfil Profissiográfico expõe características requeridas aos 

profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. É diretamente 

ligado a um determinado cargo, por meio de uma análise detalhada de suas 

características e necessidades. Nesta intervenção são identificadas as 

atribuições, responsabilidades e tarefas realizadas, incluindo requisitos 

psicológicos e características restritivas para o cargo. 

Perceba que o Perfil Profissiográfico está intimamente ligado às 

características do CBMDF e à sua organização funcional e hierárquica. 

O Mapeamento de Competências é um dos processos 

fundamentais para a implementação da Gestão por Competências. O ideal é 

que seja analisada toda a Corporação, mapeando por setor, função e cargo. A 

partir desse processo, são identificados os conhecimentos, as habilidades e 

as atitudes necessárias para o desempenho competente do cargo. O 

mapeamento permite a elaboração e a descrição do perfil de competências 

profissionais técnicas e comportamentais exigidas para cada cargo e função 

em cada setor corporativo. 

Observe que o Mapa de Competências está intimamente ligado 

ao profissional Bombeiro Militar, indicando quais características são mais 

importantes para seu melhor desempenho relacionado à função e à 

hierarquia. 

Duas são as áreas que constituem o mapeamento: 

Competências Técnicas e Competências Comportamentais. 

Competências Técnicas são definidas pelos conhecimentos e 

habilidades proximais ao cargo, os quais devem ser aplicados em tarefas, 

responsabilidades, atribuições e funções específicas destes. Indicam o 

“saber” e o “saber fazer” necessários à execução das tarefas do cargo ou 

função. 

As Competências Comportamentais contemplam habilidades 

distais e atitudes compatíveis com as atribuições que devem ser 
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desempenhadas em determinado cargo. Refere-se ao “querer fazer” no 

desempenho competente do cargo ou da função. 

Após o estabelecimento e constante reavaliação do Perfil 

Profissiográfico e do Mapa de Competências, fica mais fácil definir quais 

características são realmente importantes para os integrantes do CBMDF. 

Inclusive facilitando a seleção dos integrantes dos diversos cargos e funções. 

Com essa prática, o Comando da Corporação também será mais 

capaz de examinar cada Bombeiro Militar com o objetivo de preencher o 

Quadro de Organização e Distribuição - QOD do efetivo. Em outro polo, para 

seleção de novos integrantes, pode-se definir exatamente como será o 

concurso. 

Sobre os concursos para as diversas carreiras, é importante 

enfatizar que o simples fato do CBMDF não definir qual a formação que o 

ingressante deve ter é algo preocupante. Isso pode indicar que o Corpo de 

Bombeiros não sabe para onde quer ir. As carreiras de Oficiais e Praças têm 

distintos Perfis Profissiográficos e Mapas de Competência e cada carreira é 

essencial no desempenho de distintas funções e cargos. Mesmo que o rol 

seja grande, por que admitir qualquer curso superior nos dois concursos? 

Isso parece absurdo. Pode indicar que não sabemos onde 

queremos chegar na política de pessoal. Mas, sabe o que é interessante? 

Alguma força não tem permitido que as características dos integrantes das 

carreiras sejam definidas de forma tão aleatoria assim. Em simplória e rápida 

pesquisa, os Perfis Profissiográficos e os Mapas de Competência são mais ou 

menos adequados de acordo com as carreiras. Talvez essa força seja o 

próprio interesse e afinidade do candidato no desempenho das funções de 

cada carreira e quadro. 

No último concurso para Praça, uma análise simples chegou ao 

seguinte resultado: A maior parte dos integrantes são tecnólogos ou da área 

de saúde (educadores físicos, veterinários, enfermeiros, biomédicos). Intua 

que estas são formações muito adequadas para o desempenho das funções 

inerentes a carreira de Praça. 
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O Curso de Formação de Praças basicamente constitui-se de 

dois semestres aprendendo práticas profissionais de Bombeiro Militar. 

No último concurso para Oficiais Combatentes (uma vez que para 

os demais quadros de Oficiais as formações acadêmicas são requisitadas 

para a nomeação), também em análise simples, observa-se que a maioria dos 

Cadetes é formada em tecnologia. Esse fato pode indicar que a formação 

acadêmica do Oficial Combatente seja em engenharia (pois contém 

disciplinas das ciências exatas e de gestão). 

O Curso de Formação de Oficiais basicamente tem dois 

semestres para o ensino de práticas profissionais de Bombeiro Militar e mais 

dois semestres (somando dois anos) complementando a formação acadêmica 

com Direito, Administração e Comando militares. 

Assim, sem pesquisa científica, pode ser adequado começar a 

definir a seleção de novos ingressantes nesse sentido: Admissão de Praças 

que tenham cursos relacionados às ciências da saúde, tecnólogos ou 

formados em matemática, física, química, biologia ou informática, e admissão 

de Oficiais que sejam engenheiros registrados nos Conselhos Regionais de 

Engenharia e Arquitetura - CREA. 

Destaca-se que o Art. 11º do Estatuto dos Bombeiros Militares 

(Lei Federal 7.476/86) determina a regulamentação da exigência de cursos 

específicos para admissão, bem como muitos outros requisitos. 

Nos concursos é fundamental que as provas dos certames 

busquem afinidades específicas dos candidatos aos cargos, mesmo que as 

formações sejam definidas e que parte da prova avalie conceitos gerais. 

Seguindo o raciocínio, é interessante que para Oficiais 

Combatentes a prova específica cobre conceitos de administração moderna 

(principalmente teorias, escolas, pensadores, gestão pública, planejamento 

estratégico, indicadores de desempenho, gerenciamento de projetos, 

orçamento, finanças, logística e gestão de pessoal). 
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Para a seleção de Praças a avaliação específica escrita tem que 

exigir conceitos da área de saúde (nutrição, fisiologia, anatomia, bioquímica, 

educação e preparação física, doença e saúde), física (termodinâmica, 

eletricidade, dinâmica, cinemática e fluidos) e química (elementos e 

substâncias químicas, combustíveis, reações, físico-química, estequiometria, 

química orgânica e inorgânica). 

Outro assunto relevante sobre o tema é o Teste de Aptidão 

Física - TAF. Quanto mais íntimo com o desempenho da atividade 

profissional, menos separado em gênero e idade a avaliação física será. 

Assim, para ser fisicamente capaz de tronar-se ou permanecer Bombeiro 

Militar, o vigor físico exigido poderá ser independente de sexo, ou até mesmo 

de idade. Na verdade, cada vez mais seus índices devem ser estabelecidos 

de acordo com as funções a desempenhar, se aproximando cada vez mais de 

um Teste de Aptidão Profissional - TAP. 

Por exemplo, se como Bombeiros Militares devemos levantar e 

carregar um paciente com 70 quilos, podemos determinar a força aplicada em 

cada movimento e aplicar testes individuais com uso de dinamômetros, ou 

aplicar testes com bonecos. Se o combate a incêndio exigir determinado nível 

de esforço aeróbio, parece adequado realizar testes de corrida e natação 

dimensionados. Se para salvar-se de uma situação de risco um Bombeiro 

Militar equipado deve levantar o próprio peso com os braços, cada profissional 

deve executar flexões de barra e solo em quantidade proporcional ao esforço. 

Podendo realizar o mesmo para cada atividade operacional, sempre 

correlacionando desempenho físico a um exercício (teste). 

Mudando um pouco o foco, mas ainda tratando de aspectos 

sociais, outro fator importante para o CBMDF é a família do profissional 

Bombeiro Militar. A família é a célula social, e o CBMDF deve constituir o 

apoio familiar como fator motivacional. A imagem que a família deve ter do 

profissional Bombeiro Militar é a de um herói ao prover meios de subsistência 

familiar e por trabalhar numa missão tão especial, que é ajudar pessoas, 

proteger patrimônios, salvar vidas. 
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Para tanto, os profissionais que se destacam positivamente 

devem ser valorizados com condecorações e elogios em formaturas militares, 

na presença de seus familiares e amigos. Também, eventos institucionais 

devem ser voltados para a família do Bombeiro Militar em datas especiais, tais 

como Dia das Mães, Dia do Bombeiro, Dia dos Pais e Natal. 

 

Nesse sentido, pode ser muito interessante na data de aniversário 

do Comando Operacional realizar formatura para entrega da Medalha Mérito 

Operacional (condecoração exclusiva para a tropa da atividade-fim, tratada 

em capítulo posterior) e entrega do Símbolo do Herói aos que naquele ano 

passaram (ou passarão) para a reserva remunerada. 

A ideia que o Bombeiro Militar Omar teve é que esse símbolo seja 

um machado polido, com símbolo do CBMDF, suporte de estante e com placa 

metálica fixada no cabo com os seguintes dizeres: Bombeiro Militar José 

Filho Neto – Herói. Tomara que em breve nossos heróis sejam lembrados e 

celebrados. 
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Ainda sobre os machados, são mais próximos ao CBMDF que 

armas de fogo. No capítulo sobre o ordenamento jurídico trataremos sobre 

uso de machados em guardas de honra. 

Tentando influenciar a imagem que as pessoas têm do CBMDF, o 

Bombeiro Militar, para a sociedade, deve ser um herói. 

Super-heróis que infelizmente não são eternos. Nessa linha de 

pensamento, seria oportuno que cada túmulo de Bombeiro Militar seja um 

tributo àquele que dedicou parte de sua vida, ou toda ela, a outras pessoas. 

Dessa forma, seria muito relevante que o CBMDF, além das honras fúnebres 

merecidas, ornamente as sepulturas de forma singular. Na cabeça de cada 

túmulo pode continuar vindo lápide e cruz, aos pés poderia vir uma escultura 

em bronze, tributo ao serviço prestado a essa organização. 

Sugiro uma escultura especial de latão com aproximadamente 40 

cm de altura que se chama Último Chamado (Last Alarm), de Paul 

Olesniewicz. Esta pode ser fixada por fortes parafusos e conter localizador 

interno (para o caso de roubos). 

 

Alguns idealistas vão além e acreditam que o CBMDF deveria ter 

cemitério próprio com nome Campo de Heróis - CBMDF. Não fui capaz de 

avaliar sua viabilidade, mas é destacável a inovação! 
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Ainda trabalhando com símbolos sociais, construir memoriais na 

frente dos quartéis e em praças de grande circulação pode ser excelente para 

a imagem social. A sociedade teria livre acesso, podendo tirar fotos e reavivar 

na memória a importância social e dedicação dos Bombeiros Militares do 

Distrito Federal. 

 

Por fim, cabe reconhecer que o CBMDF vem na vanguarda 

social, implementando efetivas políticas contra preconceitos e discriminações. 

Também destaca-se que, da mesma forma que a sociedade influencia o 

CBMDF, pode-se reforçar positivamente a imagem que a população tem do 

Bombeiro Militar. 

Saiba mais 

- <www.libertyartworks.com> e <www.911sculpture.com>; 

- Lei Federal 7.479/86 – Estatuto dos Bombeiros Militares do CBMDF; 

- Cultura Organizacional e Cultura Brasileira – de Fernando Prestes Motta 
e Miguel Caldas; 

- Gestão por Competências no Setor Público – de Rogério Leme; 

- Nova visão do Coaching na Gestão por Competências – de Paulo 
Roberto Menezes de Souza.   
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18. Bombeiro Militar humanizado 

Inicialmente peço ao amigo leitor que mesmo achando 

enfadonho, desagradável ou sem sentido claro, que não desista de ler até o 

fim do capítulo. 

Parece muito estranho falar em Bombeiro Militar humanizado. 

Como pode um humano ser humanizado? 

O ser humano, homo sapiens sapiens, é animal consciente e 

sociável, dotado de raciocínio e emoções. Humanizado refere-se à sua 

sensibilidade social. Qualquer organização é fundamentalmente humana, e só 

tem razão de existir por conta dos seus integrantes e do serviço prestado aos 

demais. 

 

Em qualquer instituição, pública ou privada, o mais importante é o 

ser humano. Aqueles que trabalham, cooperam e se relacionam compõem os 

fundamentos de qualquer organização. A inteligência, a criatividade, os 

relacionamentos, as emoções e as virtudes são ativos próprios do ser humano 

e capazes de transformar situações. 

Em se tratando do desenvolvimento do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal, nada vai acontecer sem que antes, nós, os 

membros constituídos, não nos acertarmos como seres humanos que se 

relacionam. E no CBMDF o relacionamento é especial e sistematizado, 

principalmente por conta do militarismo. 
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O convívio entre os integrantes do CBMDF contém aspectos 

militares, em que ritos são determinados nas relações entre seus 

componentes. A Bombeira Militar Renata Moura, ao citar Bourdier em 

pesquisa científica, afirma que o indivíduo e a sociedade se conectam por 

meio do chamado habitus, que é um processo de assimilação mental e de 

propagação de condições sociais, manifestadas e atualizadas mediante 

práticas. No caso do CBMDF, habitus próprio da caserna Bombeiro Militar. 

 

Todo o rito militar pode ser simples e adequado, encarado apenas 

como relativo à própria organização e sistematização, ou pode ser encarado 

como orgulho e vaidade. Caso um superior use do rito para satisfazer seu 

ego, trata-se de orgulho, e deve ser reprovado. Caso o subordinado não 

encare o rito como simples sistematização relacional, trata-se de vaidade, e 

também deve ser reprovado. 

A disposição de assumir determinadas posturas, gestos e até 

mesmo verbalizações que exteriorizam esse habitus, Bourdier (apud Renata 

Moura) caracteriza como héxis. Compreenda que a forma que o militar 

empecilha o desenvolvimento dessas héxis pode humilhar seu companheiro 

de trabalho ou ele mesmo pode sentir-se constrangido. 

Para uma pessoa livre de vaidade e orgulho, os diversos ritos 

(continência como forma de cumprimento, chamar pelo posto/graduação ao 

invés do primeiro nome, pedir permissão para entrar e sair de dependências, 

formaturas militares, entre outros) não são degradantes ou humilhantes. Ao 
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contrário, podem contribuir muito para o respeito e organização institucional, 

estabelecendo relações saudáveis entre os patamares hierárquicos. 

Essas relações são cada vez melhores à medida que as pessoas 

dentro do CBMDF sejam mais bem preparadas para vida, tanto no aspecto 

formação escolar, quanto familiar. As virtudes de cada integrante da 

Corporação têm grande relação com o quanto estudaram e como foram 

formadas no seio familiar. O bom militar é formado em casa, antes de passar 

no concurso. Cumprir rituais e respeitar o companheiro não diminui ninguém, 

ao contrário contribui para a organização. 

O formidável é que o CBMDF atualmente pode contar com 

virtudes extraordinárias de seus integrantes. Entretanto, muitos insistem em 

afirmar que os relacionamentos, principalmente entre os níveis hierárquicos, 

são de guerra. As inimizades fazem com que a Corporação não caminhe no 

trilho do desenvolvimento. Mas as animosidades ainda são frequentes? 

Creio que não. Muitas animosidades eram corriqueiras há algum 

tempo (principalmente no período de influência da Ditadura Militar), mas 

atualmente trata-se principalmente de mentiras e preconceitos infundados. É 

evidente que precisamos continuar avançando em melhorias relacionais, mas 

o desrespeito e humilhação entre os patamares hierárquicos não são mais 

tônicos dentro do CBMDF. 

Insistentemente alguns se esforçam em cultivar preconceitos e 

mentiras que tentam encrespar o relacionamento entre os Bombeiros 

Militares. Qualquer inimizade, seja entre Oficiais e Praças, Oficiais e Oficiais, 

Praças e Praças, é extremamente danosa à Corporação. 

Somos Instituição com integrantes em nível superior de 

escolaridade, selecionados por concursos democráticos e com grande lisura, 

vindos de uma sociedade que aspira desenvolvimento e avanços sociais, cujo 

serviço é voltado principalmente ao ser humano. As intrigas não são bem 

vistas. 
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Em contrapartida, essas intrigas podem ser plantadas como 

manobra – “Dividir para dominar” (Sun Tzu). Veja bem, por que o interesse 

político estaria no distúrbio interno? Pelo simples fato do conflito interno ser 

uma boa opção para desfocar o verdadeiro interesse corporativo e de seus 

integrantes, tais como melhorias institucionais e dos servidores. 

O serviço do CBMDF é muito gratificante e recompensador, 

fazendo com que todos nós tenhamos interesse na união dos integrantes e no 

desenvolvimento institucional. Praticamente desconheço quem não ame ser 

Bombeiro Militar do Distrito Federal. Como um corpo, todos nós somos 

igualmente importantes. Mesmo o voluntário que cuida do jardim do quartel 

está salvando vidas e apagando incêndios. 

Muitos afirmam que se o Bombeiro Militar Praça comandasse o 

CBMDF, tudo seria diferente. É claro que sempre há espaço para avançar na 

melhoria do respeito mútuo, mas eu acredito que os relacionamentos seriam 

estabelecidos identicamente aos atuais. As diversas instituições públicas e 

privadas, militares e civis, com vários sistemas de acesso a níveis 

hierárquicos superiores, evidenciam que os relacionamentos (principalmente 

de subordinação) são comparativamente semelhantes ou até mesmo mais 

ásperos. 

Na verdade, se os membros da Corporação não se tornarem 

pessoas melhores enquanto seres humanos, o relacionamento entre 

patamares hierárquicos nunca melhorará. 

Se o sistema de acesso aos níveis hierárquicos superiores 

mudasse, tudo seria idêntico pela simples constatação do tratamento que 

cada membro da Instituição dispensa aos contratados para serviços gerais 

(faxina) dos quartéis. Infelizmente já presenciei palavras de Praças e Oficiais 

muito mais ríspidas do que as faladas do mais antigo para o mais moderno na 

hierarquia da Corporação. Sem contar as indiferenças, quando nem mesmo 

um cumprimento ou um obrigado é dado. 

Você possivelmente nunca entrou para conhecer os alojamentos 

dos contratados. Certamente, você pode ajudar a melhorá-los. Diante de tudo, 
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quer saber o que é mais interessante? Ainda não ouvi nenhum deles 

reclamando por causa de uniformes, salários e serviço. 

Tenha sensibilidade para perceber que cada um dos contratados 

também trabalha em corpo para o perfeito desempenho da Instituição. Que 

vale a pena ter relacionamentos saudáveis em todos os níveis. 

Dê poder ao homem e você o conhecerá. A cada promoção, 

alguns ficam mais arrogantes, ainda bem que outros não ficam cegos e 

insensíveis por alcançarem posições mais elevadas. 

Cabe a cada um esforçar-se, para que juntos, com 

relacionamentos cada vez mais agradáveis e respeitosos, possamos avançar 

como organização. O CBMDF precisa de cada um, de cada qualidade e 

virtude próprias dos seres humanos, mas principalmente que eles se 

relacionem de maneira adequada. 

Assim, devemos nos livrar de concepções antigas, mentiras, 

vícios, preconceitos, vaidades e arrogância, em favor de um Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal melhor também para nós. Se você quer o 

melhor para você mesmo, sua família e para o CBMDF, vale a pena se livrar 

dessas imbecilidades. 

Também que sejamos mais gratos a Deus, pois exatamente o 

que somos e temos é uma benção. Muitos gostariam de lavar nossas viaturas 

e limpar nossos pátios, cumprir nossos regulamentos e assumir nossas 

responsabilidades, passar o dia à frente do computador e as noites em pé, e 

principalmente receber soldos garantidos mensalmente para ajudar pessoas. 

Se você for um ser humano melhor, fará tudo a sua volta melhor. 

Então, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal poderá passar pela 

revolução do conhecimento, reconhecendo a humanidade de cada ser 

humano, dentro e fora de seus portões. 

Fora dos portões, gostaria de sugerir um evento social anual que 

poderíamos chamar de Dia de Salvar. O CBMDF motivaria a população do 

Distrito Federal a exercer cidadania, dispondo-se a recolher agasalhos, 
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cobertores e cestas básicas, a partir do dia de abertura do inverno (ou no 

aniversário do CBMDF) e no dia 30 de julho estas contribuições seriam 

distribuídas às organizações e às pessoas carentes selecionadas pela 

Instituição. Cada cidadão que contribuísse, receberia um souvenir com o 

agradecimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa 

mesma data, poderia ocorrer doação de sangue conjunta. 

No mais, que Deus nos ajude a sermos humanos mais 

humanizados também para com os nossos, e não somente para a população 

que atendemos com tanto amor e dedicação. 

Saiba mais 

- Bíblia cristã, em especial a vida de Jesus Cristo no evangelho de João; 

- Análise da aplicação do regulamento de continências, honras, sinais de 
respeito e cerimonial militar das Forças Armadas no âmbito do CBMDF – 
de Renata Costa de Moura; 

- Meia Volta Volver: Um estudo antropológico sobre hierarquia militar – de 
Piero de Camargo Leirner; 

- O Espírito Militar: Um antropólogo na caserna – de Celso Antônio Pinheiro 
de Castro.   
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19. Ergonomia 

A ergonomia é disciplina científica relacionada ao entendimento 

das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. 

Também é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para 

aperfeiçoar o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema. 

A Associação Internacional de Ergonomia - IEA divide a 

ergonomia em três domínios de especialização. São eles: 

Ergonomia Física: Inclui manipulação de materiais, arranjo físico 

de estações de trabalho, demandas do trabalho e fatores tais como repetição, 

vibração, força e postura estática, relacionadas com lesões 

musculoesqueléticas. 

Ergonomia Cognitiva: Inclui carga mental de trabalho, vigilância, 

tomada de decisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação 

humano-computador e treinamento. 

Ergonomia Organizacional: Inclui trabalho em turnos, 

programação de trabalho, satisfação no trabalho, teoria motivacional, 

supervisão, trabalho em equipe, trabalho à distância e ética. 

No CBMDF, a ergonomia é muitíssimo importante, até porque, 

por anos, nunca foi uma preocupação. Ao contrário, acreditava-se sempre que 

o Bombeiro Militar deveria adaptar-se ao ambiente, serviço e equipamentos, e 

não o contrário. 

Para se ter ideia da dimensão do problema, um cálculo simplório 

que fiz rascunha a dimensão dos prejuízos advindos do absenteísmo por 

dispensas médicas no CBMDF. Sem contabilizar os gastos com tratamentos, 

as perdas facilmente ultrapassam 50 milhões de reais todos os anos. 

São muitos os agravos à saúde relacionados ao trabalho que 

culturalmente apontamos como próprios da profissão de Bombeiro Militar. 

Podemos citar alguns: Hérnias de disco, estiramentos de ligamentos, 

sacrifício de articulações ricas como o joelho e ombro, tendinites e bursites, 
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diminuição do volume pulmonar, psicossomatizações, cardiopatias, psicoses, 

dependências químicas e psicológicas, dores crônicas tais como lombalgias e 

cefaleias, desvios posturais, entre outros. 

 

Na verdade, os problemas são tantos que somente a intervenção 

de profissionais especialistas é capaz de mudar esse quadro relevantemente. 

O CBMDF precisa contratar Oficiais de saúde que sejam especialistas em 

ergonomia (ou medicina do trabalho, ou em problemas recorrentes), para que 

passemos a adquirir viaturas, equipamentos e mobiliário mais adequados, 

projetar instalações mais confortáveis e estabelecer rotinas e posturas menos 

agressivas. 

Assim, nesse capítulo é realizado um simples esboço das 

precariedades mais perceptíveis, bem como de possíveis acertos, mesmo 

ainda sem programas e profissionais especializados. Serão tratados quatro 

tópicos: Instalações, Viaturas, Equipamentos e Rotina Operacional. 

Sobre as Instalações, podemos realçar que os escritórios podem 

avançar bastante no controle de ruído e melhorar muito a luminosidade. Sem 

dúvida, o mobiliário vem melhorando, principalmente por serem adquiridos 

com uma constância maior, buscando a reposição de mobília desconfortável 

e/ou quebrada. 

Ainda sobre as Instalações, pode-se destacar a importância da 

qualidade dos alojamentos, principalmente do serviço operacional, pois os 
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plantonistas devem descansar confortavelmente durante o intervalo dos 

atendimentos. Possivelmente, beliches não sejam tão adequados ao repouso 

do serviço operacional. Ainda não fiquei sabendo de aquisição institucional de 

mobiliário voltada para o conforto dos alojamentos (sofás, mesas de jantar, 

estantes, eletrônicos, condicionadores de ar, equipamentos de salas de jogos, 

equipamentos de cozinha), muito menos de elaboração de projetos de 

decoração. Possivelmente você sorriu da decoração, por conta da cultura, 

mas é isso mesmo, é necessário decorar e organizar os alojamentos. 

Sobre as Viaturas, especialmente as operacionais, muito há que 

melhorar. Os assentos devem ser confortáveis e adequados, com cintos de 

segurança e espaço para girar o tronco de forma que possibilite vestir as 

jaquetas dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI. Também é 

apropriado que haja espaço para as pernas, facilitando o ajuste de calçados e 

calças dos EPIs.  

Muitas são as viaturas que têm assentos quadrados, e algumas 

viaturas de Combate à Incêndio, ao invés de encosto, têm um Equipamento 

de Proteção Respiratória - EPR. Não parece, também por conta da cultura, 

mas é um absurdo o Bombeiro Militar viajar, em situação de socorro ou não, 

completamente torto e encurvado. Caso haja um acidente (que tem 

probabilidade aumentada em caso de deslocamentos para socorro), a 

possibilidade de trauma de coluna é evidente e altíssimo. 

As viaturas de atendimento pré-hospitalar devem ser altas, de tal 

forma que o socorrista, técnico, enfermeiro ou médico tenha liberdade de ficar 

em pé, sem encurvar-se. Também seria interessante que as macas 

contassem com simples sistemas hidráulicos para facilitar a elevação dos 

pacientes estabilizados. 

Em geral, jamais os Bombeiros Militares devem ser conduzidos 

fora de seus assentos, devendo manter-se atados os cintos de segurança. 

Somente em casos muito excepcionais poder-se-ia quebrar essa regra. Por 

exemplo, em paradas cardiorrespiratórias súbitas os socorristas poderiam 

realizar RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) e viajar até o hospital. 
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Sobre os Equipamentos, o que deve ser destacado é o peso 

excessivo e a limitação de movimentos. Com o desenvolvimento da tecnologia 

certamente é possível obter equipamentos de Bombeiro Militar que sejam 

cada vez mais leves e confortáveis. 

 

Como demonstrado no infográfico, naturalmente, os 

Equipamentos de Proteção Individual de Combate a Incêndio são muito 

volumosos e impedem vários movimentos. Alguns EPIs, apesar de mais caros 

quando adquiridos, já colaboram para o conforto, mobilidade e liberdade de 

movimentos, o que em longo prazo pode render economia em gastos com 

saúde. Quem sabe o CBMDF não se aventure a desenvolvê-los? 

Um absurdo evidente são as mochilas costais de combate a 

incêndio florestal construídas em plástico quadrado e com grande peso. 

Os equipamentos metálicos de salvamento podem ser de 

materiais leves, como ligas de alumínio porque, além de serem menos 

pesados e facilitarem o trabalho, não diminuem a capacidade e resistência 

significativamente. 

Por fim, enfatiza-se que cada EPI é especializado, não cabendo 

adaptação, o que pode oferecer grave risco à saúde. 
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Um projeto de adequação postural pode ser implantado no 

CBMDF e alcançar grandes resultados. O serviço exige muito dos Bombeiros 

Militares e, certamente, educar a postura e adequar os elementos do trabalho 

podem reduzir muito os problemas musculoesqueléticos, principalmente 

vertebrais, responsáveis por 32% dos afastamentos por doença. Esse projeto 

poderia ser interessante até mesmo aos militares de expediente. 

Outro tópico muito importante é a Rotina Operacional. Grande 

parte do estresse do serviço de Bombeiro Militar é advinda dessa rotina, em 

que o estado de aquartelamento, esperando acionamento brusco em regime 

de descanso, possivelmente é um dos responsáveis pelos diversos problemas 

cardiorrespiratórios, emocionais e psicossomáticos que acometem os 

Bombeiros Militares. 

Para minimizar esses efeitos, pode-se realizar ginástica laboral 

orientada. Mesmo sem pesquisa científica prévia, o que deixo para os 

militares do Centro de Capacitação Física, pode ser interessante sua 

realização ao assumir o serviço, durante a formatura de pernoite (21:00h) e na 

formatura de alvorada (07:00h). 

 

Também, para que sejam sintetizadas e eliminadas as toxinas 

produzidas pelo estresse do serviço, é apropriado realizar exercícios físicos 

aeróbicos até quatro horas depois de sair do serviço, com bastante ingestão 
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de água. Uma caminhada, natação ou leve corrida, com alongamento antes e 

depois da atividade, pode contribuir muito com a saúde do Bombeiro Militar. 

Mais um breve comentário sobre a Rotina, o Bombeiro Militar, 

para sua segurança e saúde, deve somente equipar-se com Equipamentos de 

Proteção Respiratória - EPR quando necessário. Jamais deve realizar 

transporte, viagens e atividades diversas com o EPR, tais como armar uma 

linha de combate a incêndio. É fundamental evitar sobrecarga desnecessária. 

Algo cultural, que será difícil de mudar, é a forma de acionamento 

do socorro por fortes sirenes durante a noite. Para quem já foi acionado por 

brado geral durante a madrugada, percebeu que o ritmo cardíaco sai de 60 

bpm para 140 bpm em pouquíssimo tempo. Não posso determinar como, mas 

essa alvorada voraz deve ser amenizada, sempre levando em consideração o 

rápido atendimento, a cultura organizacional e a saúde dos militares. 

Sobre o plantão, é importante definir qual a melhor escala de 

serviço para a saúde e qualidade dos atendimentos. O serviço operacional 

deve ser de 24 ou de 12 horas? Qual deve ser o período de recuperação 

(folga)? Faz-se necessário um estudo minucioso para concluir um regime que 

seja excelente tanto para o Bombeiro Militar, quanto para a Instituição. 

Assunto conexo à relação plantão/descanso é o Serviço 

Voluntário gratificado. Inicialmente, podemos destacar que esse serviço 

precisa ser limitado. Ilimitado em quantidade, como é atualmente, pode 

sacrificar gravemente a saúde dos Bombeiros Militares, pois pode imprimir um 

regime de serviço que vai muito além da carga suportável. Outra questão é 

que o Serviço Voluntário deve ter características similares ao serviço comum, 

inclusive em carga horária, rotina e cuidados com a saúde. 

Saiba mais 

- Ergonomia Prática – de Jan Dul e Bernard Weerdmeester; 

- Medicina do Trabalho: Programa de controle médico de saúde ocupacional 
– de Maria Cristina Galafassi.   
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20. Fardamentos e Proteção Individual 

Fardamento é diferente de Equipamento de Proteção Individual - 

EPI, caso haja confusão haverá fardamentos e EPIs ruins. 

O fardamento é próprio da cultura, tradição e serviço militar. Sua 

composição pode contribuir com as atividades desempenhadas administrativa 

e operacionalmente, mas sua principal tônica deve ser a uniformização e 

caracterização da força militar. 

Os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs são para o 

desempenho seguro de serviços especializados. Exemplificando, os EPIs 

para salvamento aquático não são adequados para o combate a incêndio em 

edificações. Noutro giro, possibilitam a realização de serviços específicos 

mesmo com risco elevado. 

 

Compreenda que nada impede que o fardamento contribua para a 

proteção individual, mas deve ser icônico, simbólico do Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal. Quando a população observar um Bombeiro Militar 

fardado, deve ter a certeza que é integrante do CBMDF. 

Sob esta óptica, percebemos que o fardamento atual é muito 

bom, principalmente o utilizado para os serviços administrativos. A última 

comissão trabalhou bastante e chegou a um excelente resultado, restando 

poucos ajustes. 
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O ajuste mais significativo diz respeito ao uniforme determinado 

para serviços operacionais, pois esse não é tão representativo assim. As 

últimas mudanças não deram tanta importância à cultura popular e 

organizacional (tradição). Podemos até mesmo ser confundidos com outras 

atividades, tais como entregadores de gás de cozinha, funcionários do serviço 

de limpeza pública e trabalhadores da construção civil, especialmente por 

conta da cor estabelecida. 

A cor alaranjada foi cientificamente determinada como a mais 

adequada para os serviços operacionais, mas retirou a identidade de 

Bombeiro Militar. A necessidade operacional do alaranjado pode ser suprida 

pelos EPIs, não necessariamente pelos fardamentos. Talvez nem todos os 

uniformes operacionais devam ser da mesma cor. Possivelmente a 

diferenciação em cores nos uniformes operacionais possa até contribuir com a 

organização do teatro de operações. 

O que deve ser realçado é o positivo impulso na imagem 

corporativa, caso todos os grupos de uniformes sejam bonitos e capazes de 

dar o merecido destaque à posição social do Bombeiro Militar. Nesse sentido, 

pensando muito à frente, podemos sugerir uma inovação que pode melhorar 

muito o status quo percebido. 

Exemplificando: Quando, em algum departamento público, somos 

atendidos por alguém com terno, temos a certeza que estamos lidando com o 

mais alto escalão. Partindo dessa premissa, seria interessante que, no 

uniforme operacional, haja um distanciamento do alaranjado e, no uniforme 

administrativo, se use túnica e gravata (terno militar). 

No expediente administrativo em que há atendimento ao público 

externo, trabalhar de túnica e gravata pode não ser tão desconfortável, pois 

todos os locais onde há expediente, também há climatização. A população, ao 

ser atendida por um Bombeiro Militar tão bem trajado, certamente elevaria o 

destaque social da profissão, podendo repercutir, em médio prazo, 

positivamente em vários pontos, inclusive no status quo e nos salários. 
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É fundamental que o uniforme para o serviço operacional não 

seja adaptado para uso em atividades administrativas, nem o inverso. Assim, 

podemos sugerir a separação do fardamento em três grupos estanques: 

Solenidade, Administrativo e Operacional. 

Os uniformes para Solenidade podem ser assemelhados a 

passeio completo. Os uniformes Administrativos devem servir para o 

desempenho de funções dentro das seções administrativas. E os uniformes 

Operacionais para os serviços de condicionamento físico, atividades em 

prontidão e manutenção. Como já dito, os uniformes para Solenidade e 

Administrativos estão bem ajustados, restando a discussão para uniformes 

Operacionais (prontidão). 

Uma técnica que pode ser utilizada para determinação de 

uniformes operacionais é estabelecê-los pelos requisitos de Equipamentos 

de Proteção Individual - EPIs de cada atividade especializada. Essa 

metodologia facilita o projeto de fardamentos mais práticos. Rapidamente, 

podemos analisar a lista de EPIs e perceber que talvez não seja possível 

uniforme único para os serviços operacionais. 

 

Relação de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 

- Incêndio Estrutural – Capacete, Balaclava, Jaqueta, Calças, 

Luvas e Botas para proteção ao calor com cores vibrantes e Equipamento de 

Proteção Respiratória. 

- Incêndio Florestal – Capacete, Óculos, Balaclava, Jaqueta, 

Calças, Luvas e Coturnos para proteção ao calor com cores vibrantes. 

- Atendimento Pré-hospitalar – Capacete, Óculos, Máscara, 

Avental, Luvas, Joelheiras com caneleiras e Coturnos. 

- Salvamento em Altura e Aeronáutico – Capacete, Óculos, 

Macacão de cor vibrante, Luvas, Joelheiras com caneleiras, Cadeira com 

Longe e Cabo da Vida. 
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- Salvamento, Resgate e Busca Terrestres - Capacete, Óculos, 

Macacão de cor vibrante, Luvas, Joelheiras com caneleiras. 

- Salvamento e Busca Aquáticas – Macacão de neoprene, luvas 

e calçados para nado e mergulho e Equipamento de Respiração Autônoma. 

- Perícias e Vistorias – Capacete, Jaqueta, Calças, Luvas e 

Coturnos. 

- Trabalho com Produtos Perigosos – Roupa de proteção 

adequada para cada produto perigoso. 

 

Uniformes Operacionais adequados aos EPIs 

Assim, parece que a determinação do uniforme Operacional 

(Prontidão) deve acompanhar os serviços especializados, oportunizando-nos 

sugerir os seguintes aspectos globais para os fardamentos: 

- Incêndio Estrutural – Gorro com pala, Camiseta simples, 

Bermuda, Meias e Tênis. 

- Incêndio Florestal – Gorro com pala, Camiseta simples, 

Bermuda, Meias e Tênis. 

- Atendimento Pré-hospitalar – Gorro com pala, Camiseta 

simples, Calças compridas, Meias e Coturnos. 

- Salvamento em Altura e Aeronáutico – Gorro com pala, 

Camiseta simples, Macacão de cor vibrante, Meias e Coturnos. 

- Salvamento, Resgate e Busca Terrestres – Gorro com pala, 

Camiseta simples, Macacão de cor vibrante, Meias e Coturnos. 

- Salvamento e Busca Aquáticas – Gorro com pala, Camiseta 

simples, Bermuda, Meias e Tênis. 

- Perícias e Vistorias – Gorro com pala, Camiseta simples, 

Calças Compridas, Meias e Coturnos. 
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- Trabalho com Produtos Perigosos – Gorro com pala, 

Camiseta simples, Calças Compridas, Meias e Coturnos. 

 

Agrupamento dos fardamentos operacionais 

Resumidamente, poderíamos determinar quatro fardamentos 

operacionais, divididos pelos serviços especializados desempenhados: 

- Prontidão 01 (Socorro e Educação Física Militar) – Incêndio 

Estrutural, Incêndio Florestal, Salvamento e Busca Aquáticas (o mesmo 

uniforme para condicionamento físico). 

- Prontidão 02 (Socorro) – Atendimento Pré-hospitalar, Perícias 

e Vistorias, Trabalho com Produtos Perigosos. 

- Prontidão 03 (Socorro) – Salvamento em Altura e Aeronáutico, 

Salvamento, Resgate e Busca Terrestres. 

- Prontidão 04 (Manutenção) – Trata-se de uniforme de 

manutenção mecânica e predial, não foi discutido quanto ao EPI, mas seria 

algum uniforme que facilite o trabalho dentro de oficinas. 

Outro detalhe que cabe ressaltar é que o Bombeiro Militar deve, 

antecipadamente, saber em que serviço especializado está escalado, pois 

essa atitude determinará com qual uniforme Operacional (prontidão) deverá 

se apresentar. Também, qual o Equipamento de Proteção Individual - EPI 

deverá preparar para o plantão. 

Se todos os uniformes identificarem adequadamente a força 

militar e seus símbolos (bandeiras, insígnias, distintivos, adornos, 

condecorações, posto, graduação e nome), não existe motivo para restringir 

deslocamento com nenhum fardamento. Com o tempo e mantendo-se os 

aspectos gerais estáticos por anos, a sociedade se ambientará e reconhecerá 

cada integrante da Corporação. 
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Para ajudar a organização nas operações, parece adequado que 

os EPIs representem a força militar (CBMDF) e seus símbolos (postos, 

graduações e funções). Mas jamais devem ser utilizados fora do exercício 

profissional. 

Perceba a importância de desenvolver o Regulamento de 

Equipamentos de Proteção Individual do Corpo de Bombeiros Miltiar do 

Distrito Federal, nos moldes do Regulamento de Uniformes. 

Para fechar o capítulo, é apropriado tratar sobre o financiamento 

do Estado relativo aos uniformes e EPIs. O CBMDF não pode comprar 

fardamentos a seus militares, cabendo ao próprio militar o cuidado com seu 

uniforme. Em contrapartida, o Estado deve dar e cobrar uso de EPIs 

adequados por parte de seus servidores, distribuindo-os somente aos 

executantes dos serviços especializados. 

Saiba mais 

- Norma Regulamentadora no. 06 (NR-06, 2009) – do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE); 

- Regulamento de Uniformes vigente no CBMDF.   
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21. Qualidade de vida 

A expectativa de vida indica muito sobre a qualidade de vida de 

determinado grupo de pessoas com as mesmas características. Em 

monografia do Curso de Altos Estudos para Oficiais, o Bombeiro Militar 

Lisandro concluiu que o Bombeiro Militar tem expectativa de vida 

aproximadamente 4,5 anos menor que a população brasileira. Mais alarmante 

é o fato de a média de idade dos mortos que foram Bombeiros Militares estar 

em torno de 55 anos. 

O absenteísmo no CBMDF é elevado por agravos à saúde 

causados pela própria rotina de serviço. Estudo do Bombeiro Militar Evoide 

afirma que, só em 2011, foram mais de 67.000 dias não trabalhados por 

dispensas médicas periciadas. 

Os números apresentados mais que reforçam os motivos pelos 

quais o Bombeiro Militar do CBMDF vai para reserva remunerada com 30 

anos de serviço. Aqui cabe um comentário, o militar da reserva remunerada 

pode ser convocado ao serviço, já o militar reformado não pode voltar ao 

trabalho. Assim, a reforma assemelha-se a aposentadoria e somente 

acontece muitos anos depois do Bombeiro Militar passar para a reserva 

remunerada. 

Note que a reserva remunerada possibilita a convocação para 

Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC ou convocações extraordinárias 

para serviços que requeiram menor vigor físico (administrativos). Essas 

convocações possibilitam o CBMDF empenhar mais pessoal ativo nos 

serviços operacionais. 

Os dados inicialmente apresentados podem principalmente advir 

da baixa qualidade de vida e do estresse causado pelos serviços 

operacionais, dentre outros possíveis fatores. Nesse sentido, o CBMDF deve 

esforçar-se para melhorar as condições de trabalho dos Bombeiros Militares. 
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A qualidade de vida, indubitavelmente, é melhorada com o 

suprimento das necessidades básicas, e isso só é possível com salários 

justos, principalmente nos cargos mais baixos da hierarquia. 

Também contribuem com a qualidade de vida os serviços do 

Centro de Assistência, Centro de Capacitação Física, Capelania, Centro de 

Apoio ao Ensino e os serviços de saúde médico-odontológicos, próprios das 

organizações militares. Esses órgãos são capazes de buscar a manutenção 

da saúde emocional, espiritual, intelectual e física dos integrantes da força e 

de seus familiares, bem como o amparo necessário para o perfeito 

desenvolvimento de seus serviços e tratamento do estresse profissional. 

A atenção primária à saúde pode render excelentes frutos e 

economia, sendo fundamental o trabalho desenvolvido pelo Centro de 

Capacitação Física. É muito importante que esse órgão trabalhe em três 

turnos, inserindo Profissionais de Saúde nos grupamentos e mantendo 

programas voltados à ginástica laboral, esporte, nutrição e diagnóstico 

precoce. 

Particularmente sobre o ensino do Colégio Militar Dom Pedro II é 

ideal que seja direcionado principalmente aos dependentes dos Bombeiros 

Militares. Somente devem-se abrir vagas para a população após todos os 

dependentes serem contemplados. A abertura das vagas para a sociedade 

deve ser perfeitamente democrática. 

Nesse sentido, quando das inscrições para cada série escolar 

que houver vacâncias, parece adequado que a seleção dos alunos seja 

realizada por análise de histórico escolar. A média aritmética dos anos 

anteriores é um excelente indicador para ordenar os pretensos alunos em fila 

decrescente. O candidato que tiver a maior média é o selecionado para a 

primeira vaga, e assim sucessivamente. No caso do primeiro ano, como não 

há histórico anterior para todos os candidatos, o sorteio pode ser mais 

adequado. 

Quem sabe não iniciemos a instalação da Universidade Dom 

Pedro II, com cursos voltados às necessidades científicas do CBMDF. 
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O CBMDF ainda não conta com creches, mas pode ser muito 

interessante que as famílias militares, com crianças muito novas, sejam 

amparadas com esse serviço dentro de unidades operacionais. Como são 

relativamente poucos os Bombeiros Militares que necessitam desse suporte, 

incialmente seriam implantadas duas ou três creches em pontos estratégicos. 

Depois seria analisada a expansão ou retração da oferta do serviço. 

 

Já que falamos em creches, precisamos falar sobre política para 

as gestantes e lactantes. O CBMDF precisa formalizar regimes especiais de 

trabalho para as grávidas e para as que estão amamentando, focando 

assuntos relacionados ao ingresso, cursos, promoção e rotina profissional. 
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Focando um pouco mais no combate ao estresse, podemos falar 

sobre o poder dos animais em diminuir as tensões próprias do serviço de 

Bombeiro Militar. A sugestão é a convivência nos quartéis com peixes e 

cachorros. 

Para criar peixes bastaria construir pequenos lagos com cascatas 

nos quartéis, como falado em capítulo anterior. Quanto aos cães, esses 

podem trazer mais benefícios ainda para o CBMDF. O Corpo de Bombeiros 

dos Estados Unidos da América adotam Dálmatas como mascotes, os 

utilizam em palestras para crianças e associam sua imagem institucional a um 

cachorro símbolo, além de contar com o alívio de estresse trazido pela 

presença de um cachorro no quartel. 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal poderia adotar 

Labradores, já que são os mais utilizados em buscas no DF. Bastaria ampliar 

o contrato de rações para os cães que já existem e comprar casinhas 

estilizadas (pequenos quartéis) para o alojamento dos cachorros. Os animais 

jamais poderiam adentrar as seções e alojamentos, mas poderiam fazer uma 

boa festa quando soltos nos pátios das unidades operacionais. 

Para saúde dos animais, é apropriado ter Bombeiros Militares 

veterinários dedicados. 

Excelentes instrumentos para diminuir o estresse são os Centros 

de Convivência. O CBMDF conta com clubes, mas esses não são 
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institucionalizados. É evidente que é muito melhor que se mantenham com as 

mensalidades dos sócios, mas atualmente estes passam por problemas 

relativos à perda da área onde foram construídos. Acredito que nesse sentido, 

seria muito importante estudar a possibilidade de incorporação desses dois 

lotes pelo CBMDF, uma vez que é interessante a manutenção dos clubes 

como Centros de Convivência profissional, além da própria impossibilidade de 

aquisição dos terrenos pelos sócios. 

Para aumentar a qualidade de vida, é fundamental reforçar os 

eventos que exaltem o valor do Bombeiro Militar e contribuam com a prática 

de atividades físicas. Bons exemplos são os anuais Testes de Aptidão Física - 

TAFs, Festa de aniversário do CBMDF, Corrida do Fogo, Travessia do Fogo, 

Volta Ciclística do CBMDF e Caminhada do Inativo. 

 

Essa charge foi desenhada pelo Bombeiro Militar Mesquita, 

retratando com humor a primeira equipe do CBMDF a correr em forma, 

fardada e cantando canções de Bombeiro Militar na Corrida do Fogo (ano de 

2006). Esse evento esportivo é muito tradicional e integra as atividades 
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comemorativas do aniversário do CBMDF, participando de calendários oficiais 

e sempre é muito elogiado pela população de Brasília e até mesmo por atletas 

de outros estados e países. Os demais eventos esportivos precisam ser 

reforçados e é apropriada a organização da Volta Ciclística do CBMDF. 

Ainda sobre eventos voltados à qualidade de vida, alguém já 

pensou na possibilidade de proporcionar um dia de lazer diferente aos 

Portadores de Necessidades Especiais - PNEs? Poderia ser excelente para o 

CBMDF desenvolver um evento anual (sugiro na semana comemorativa de 

seu aniversário) em que Bombeiros Militares adotariam PNEs para os 

conduzirem numa trilha de sentidos e percepções, em contato direto com a 

natureza, em parque ecológico. Tal evento poderia ser nomeado Chamas de 

Amor. Depois de implantado, esse projeto pode ser ampliado para crianças 

de colo, idosos com problemas locomotores e doentes terminais. 

A qualidade de vida é parte integrante da ergonomia como 

ciência, mas devido a seu agravo e importância para os Bombeiros Militares, 

foi adequado discuti-la em capítulo específico. 

Saiba mais 

- Guia Prático de Qualidade de Vida – de Alberto José Olgata; 

- Qualidade de Vida no Trabalho – de Ana Cristina Limong-França.   
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22. Motivação 

Motivação, resumidamente, é um impulso interno que leva a 

determinada ação, vontade ou desejo. Trataremos nesse capítulo de dois 

tipos distintos de motivação: Profissional e Ingresso. 

A Motivação Profissional terá o foco nos Bombeiros Militares e 

sua relação com a vontade de investir tempo e energia no melhor trabalho 

possível. A Motivação de Ingresso terá foco no interesse da população em ser 

profissional Bombeiro Militar. 

A motivação humana é complexa, pois muitos são os fatores que 

a envolvem. Uma boa organização dos conceitos que são mais interessantes 

em relação ao CBMDF é a Pirâmide de Necessidades de Maslow (Figura a 

seguir). Essa mesma teoria será utilizada para os dois focos (Profissional e 

Ingresso), pois abarca boa parte do que é conveniente tratar. 

 

As necessidades mais próximas da base da pirâmide são 

denominadas defectivas ou deficitárias, ou seja, baseadas na falta e devem 

ser saciadas para evitar um estado indesejável. 
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Em contrapartida, os níveis mais altos da pirâmide são 

necessidades de crescimento, ou seja, não buscam ser saciadas para se 

evitar algo indesejável, mas para se alcançar algo mais desejável (estado de 

conforto e satisfação). 

A organização piramidal das necessidades implica que as 

necessidades basilares são mais primitivas e urgentes. Ao mesmo tempo, à 

medida que sobem na hierarquia, as necessidades tornam-se menos 

animalescas (mais distantes do instinto) e mais humanas (mais próximas da 

razão). Assim, do mesmo modo em que é desejável atingir os níveis mais 

altos da pirâmide, as necessidades mais básicas destacam-se por serem mais 

poderosas. Somente quando necessidades mais básicas estão saciadas (total 

ou parcialmente) torna-se possível partir para o próximo nível. 

 

Motivação Profissional 

Nada impulsiona mais o desenvolvimento do CBMDF do que seus 

integrantes estabelecidos nos níveis mais altos, com as necessidades 

basilares supridas. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal quer servidores 

que se dediquem integralmente ao seu serviço, que sejam éticos, criativos, 

espontâneos, inteligentes, sem preconceitos e que interpretem da melhor 

maneira possível sua condição, sua função e importância de suas tarefas e 

serviços, que sejam confiantes, respeitem e sejam respeitados em todos os 

sentidos. 

Dessa forma, cabe ao Comando do CBMDF (como legítimo 

representante dos Bombeiros Militares e interessado no resultado), 

insistentemente, lutar para que todas as necessidades da base da Pirâmide 

de Necessidades sejam supridas pela Corporação, especialmente por salários 

mais altos. Note que se os soldados forem bem remunerados, os demais 

também serão. 
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A boa remuneração, melhores condições de trabalho e adequada 

relação de horas trabalhadas e de descanso podem suprir as necessidades 

defectivas (mais urgentes). 

Somente após suprir as necessidades basilares, podemos passar 

a falar de outros fatores motivacionais, tais como condecorações, eleição de 

Praça mais distinto, elogios e premiações. Essas, indiscutivelmente, podem 

ser ampliadas na Corporação, tornando-se mais significativas na medida em 

que a política de pessoal for de valorização do profissional Bombeiro Militar. 

Nesse sentido, é importante que sejam estabelecidas eleições 

anuais de Praça mais distinto, colocando a foto do Bombeiro Militar em 

destaque na unidade até que seja sucedida. 

Condecorações também são muito relevantes, e as já existentes 

devem ser reforçadas. Ampliando o rol, é proposta a criação das Medalhas 

Mérito Operacional e Mérito Ambiental Verde-Vivo (melhor descritas em 

outros capítulos – Meritocracia e Sustentabilidade respectivamente). 

Também é importante a regulamentação dos elogios, para que 

não sejam apenas para cumprir uma formalidade, mas que realmente 

reforcem positivamente os que se destacam nos serviços. 

Perceptivelmente um projeto que muito pode motivar a tropa para 

preparar-se aos serviços são as Provas Profissionais. É essencial que as 

competições sejam tradicionais, anuais e compulsórias entre todos os postos 

de atendimento do CBMDF (grupamentos). Para ampliar os fatores 

motivacionais, é indicado realizar convênios para premiar com dinheiro e com 

símbolos (medalhas, troféus, diplomas, miniaturas de viaturas, uniformes, 

entre outros). Dispensas recompensas e elogios publicados em vários meios 

de comunicação também são fundamentais. Inclusive, é muito interessante 

convidar toda a sociedade para assistir as competições e torcerem pelos 

quartéis de suas áreas de atuação. 

Nas provas profissionais, seria muito bom aceitar inscrições de 

quartéis de qualquer Corpo de Bombeiros do Brasil e do exterior. Depois de 
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estabelecida como tradicional, até mesmo convidar outras Corporações. Para 

tanto, os demais avaliados devem se submeter integralmente à doutrina e 

critérios do CBMDF. 

Todas as condecorações, eleições de Praça mais distinto, 

premiações e elogios são mais valorizados e representativos se forem 

concedidos na presença de convidados e familiares. 

 

Motivação de Ingresso 

Para motivar o ingresso, nada melhor que ofertar à sociedade 

uma carreira que valha a pena competir em concurso público. Seguindo a 

lógica da Pirâmide de Necessidades, devemos ofertar carreiras que supram 

tanto as necessidades da base da pirâmide, quanto do topo. 

Salários altos no ingresso da carreira, estabilidade, possibilidade 

de promoção, tipo de serviço desempenhado, status e relevância social são 

bons atrativos. 

Mesmo assim, é natural que outras carreiras do serviço público 

possam ser mais interessantes, principalmente financeiramente, o que 

costuma atrair os mais preparados da sociedade. Assim, algumas estratégias 

podem ser aplicadas para que o CBMDF continue a ter em seus quadros os 

mais qualificados. 

A primeira atitude fundamental é permanecer com dois níveis de 

ingresso, um para a carreira de Praça e outro para a de Oficial. O salário 

inicial para a carreira de Praça deve ser atraente, mas naturalmente não será 

tão interessante quanto a remuneração inicial da carreira de Oficial. A carreira 

de Praça é atrativa para grande parte da população, mas a carreira de Oficial 

pode motivar aqueles que já têm grande parte das necessidades supridas. 

Mesmo assim, existe a possibilidade de outras carreiras, mesmo 

se comparadas à de Oficial, ainda permanecerem mais atraentes. Como 

fazer, então, para conquistar os mais capazes da sociedade? 
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Essa solução não é simples, mas uma alternativa conveniente 

pode ser a de cativar o profissional quando ainda é criança. Todos nós já 

ouvimos crianças falarem que gostariam de ser Bombeiros. Mas por qual 

motivo elas desanimam dessa ideia? A proposta é cultivar esse desejo na 

sociedade até que ele seja contemplado. 

Com a formação de crianças em escolas e com os programas 

sociais isso pode surtir excelente efeito, mas outras atitudes também podem 

ser propostas. 

 

Por exemplo, seria interessante no Dia do Bombeiro (2 de julho) 

que cada quartel escolhesse uma escola de sua área de atuação e sorteasse 

para as crianças carrinhos de bombeiros, cabendo a distribuição de 

certificados nominais para todas as crianças com os dizeres: Um dia serei 

herói, um dia serei Bombeiro, datado e assinado (observe que essa ideia 

reforça a importância da gráfica do CBMDF). Outra data que também pode 

ser utilizada é o Natal, mas com o objetivo de alcançar orfanatos, creches e 

crianças carentes. 

O trabalho com adolescentes pode ser um pouco diferente, 

focando no status de ser Bombeiro Militar e sua importância social. Tratando-

se de uma campanha que convoque os jovens para uma carreira militar 

especial, que tem o privilégio de ser atuante nos serviços de socorro. Para o 

adolescente, um Bombeiro Militar fardado contando casos profissionais pode 

render bons frutos. 
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Em todas as visitas institucionais, seria conveniente levar viaturas 

e bombeiros equipados, bem como o cachorro mascote daquele quartel 

(como sugerido no capítulo anterior). 

Outra boa ideia é constantemente trabalhar com propaganda 

quando do lançamento de editais de concursos, principalmente exaltando as 

vantagens profissionais de cada carreira. Os cursinhos preparatórios sempre 

são receptivos a essa iniciativa. 

Saiba mais 

- Liderança e Motivação – de Marcelo Cartilovsky, Myrian Lund, Regina 
Arczynska Lago e Vera Lúcia Cavalcanti; 

- Motivação nas Organizações – de Cecília Whitaker Bergamini.   
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23. Ensino 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

Pessoas transformam o mundo”. Essa afirmação do Filósofo e Educador 

Paulo Freire pode ser perfeitamente ajustada à realidade do CBMDF. 

Somente com ensino organizado e de qualidade podemos ser 

melhores Bombeiros Militares e fazer com que haja a revolução do 

conhecimento na Corporação. 

O ensino no CBMDF é apresentado por meio de Cursos de 

Carreira, Especialização Administrativa, Especialização Operacional e 

Treinamento. 

Os cursos podem ser nas modalidades: Ensino Interno e Ensino 

em Intercâmbio. 

Ensino Interno: O objetivo é a formação de Bombeiros Militares 

do CBMDF, em ensino ofertado pela própria Corporação. 

Ensino em Intercâmbio: Trata-se do envio de Bombeiros 

Militares do CBMDF para cursos externos e oferta de matrícula nos cursos do 

CBMDF para pessoas que não pertencem aos quadros da Corporação. 

O Ensino em Intercâmbio pode ser excelente ou ameaçador. 

Treinar quem não é Bombeiro Militar, sem classificar, é criar ameaça. Para 

que o intercâmbio seja bom para a Corporação, devem existir níveis de 

treinamento, os quais podem ser separados como abaixo: 

Nível 1 – Ensino para Bombeiros Militares; 

Nível 2 – Ensino para militares, policiais e bombeiros civis; 

Nível 3 – Ensino para civis. 

No Nível 1, os Bombeiros Militares devem ser treinados com o 

mais alto grau de profissionalismo e profundidade. A mesma 

formação/instrução dada ao militar do CBMDF pode ser ministrada aos de 
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outras corporações de bombeiro nacionais e internacionais. É evidente que a 

instrução externa serve de propaganda ideológica, para disseminar 

organização, tecnologia e excelência. Assim, é interessante disponibilizar 

mais vagas naquilo que o CBMDF tem melhor desempenho. 

No Nível 2, os Militares, Policiais e Bombeiros Civis(Profissionais, 

Voluntários, Brigadistas) devem passar por treinamentos que não sejam 

focados na realização de serviços de bombeiro, mas, principalmente, em 

instruções de controle de pânico. Essa instrução deve capacitá-los á 

segurança própria e ao controle de massas, especialmente na imediata 

resposta aos eventos adversos. O foco precisa ser no ambiente precário do 

incêndio, cuidados com quedas e afogamentos, orientação em ambientes 

enclausurados e matas, contenção de trauma, solução de pequenas 

emergências médicas, isolamentos e evacuações. É fundamental que 

treinamento específico seja criado e controlado pelo Comando da 

Corporação. 

No Nível 3, os civis não devem ser treinados nos serviços de 

Bombeiro Militar. Devem ser treinados para controlarem o pânico próprio, 

solucionarem pequenas emergências e evitarem acidentes (prevenção). Pode 

servir também para aumentar o interesse de crianças na profissão. 

Treinamento específico também deve ser criado e controlado. 

Abaixo, é apresentado gráfico que organiza os cursos do CBMDF 

em níveis, para facilitar o entendimento. 

 

Perceba que o Nível 1 pode ser na modalidade Ensino Interno e 

Ensino em Intercâmbio. Os demais níveis somente podem ocorrer na 

modalidade Ensino em Intercambio. 
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Um breve comentário é que os cursos de Bombeiro Militar exigem 

socialização e identidade militar, regime diferenciado, bem como intenso 

treinamento, impedindo o ensino na modalidade à distância. Somente na 

Especialização Administrativa é cabível essa modalidade. 

 

Cursos de Carreira 

Os cursos de carreira possuem instruções administrativas e 

operacionais. A instrução administrativa deve ser completamente controlada 

pelo Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, suprindo toda 

a demanda de formação e treinamento administrativo do CBMDF. 

A instrução operacional, nos cursos de carreira, deve ser 

supervisionada pelo Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e 

Tecnologia, mas o conteúdo programático dos cursos (currículos e como 

ensinar) deve ser determinado e controlado pelos Grupamentos 

Especializados. O Departamento deve programar a quantidade de horas/aula 

que será disponibilizada a cada Grupamento Especializado. 

Cada Grupamento Especializado é responsável por um serviço, 

nada mais justo que estes estabeleçam os protocolos, manuais, 

procedimentos e disponibilizem instrutores. 

Algo que é apropriado enfatizar é que os currículos dos cursos de 

carreira sempre devem ter instruções operacionais e militares (Instrução 

Militar), e a instrução operacional deve preparar o Bombeiro Militar para o 

estresse, Tomada de Decisão Naturalística - TDN e controle de pânico. 

 

Especialização Administrativa 

A Especialização Administrativa, normalmente, conta com os 

conhecimentos disponibilizados pelos centros de pesquisa e ensino validados 

pelo Ministério da Educação - MEC (Universidades, Faculdades, Institutos, 

Fundações e Escolas). Os cursos de Especialização Administrativa devem ser 
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supervisionados pelo Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e 

Tecnologia. 

Nesse sentido, os cursos podem ser desenvolvidos pela 

Corporação, ou fora dela, em instituições reconhecidas pelo mercado. Se 

ministrados pela Corporação, cada setor de trabalho pode preparar livremente 

os seus profissionais para o desempenho dos serviços administrativos. Mas, 

se os conhecimentos são buscados fora da Instituição, os cursos podem ser 

inicialmente de interesse do CBMDF ou dos Bombeiros Militares. 

Assim, se o curso partir da Corporação, certamente deverá ser 

financiado pelo CBMDF e os militares liberados para estudarem (se 

necessário, pagando diárias). Se o interesse partir do Bombeiro Militar, 

estamos falando dos requerimentos de Regime Especial de Trabalho - RET. 

O Regime Especial de Trabalho pode ser classificado em dois 

grupos que definirão como será recepcionada a especialização administrativa 

de interesse do militar. As classificações são: Interesse Comum e Interesse 

do Militar. 

- Cursos de Interesse Comum: Devem passar por avaliação 

criteriosa do CBMDF quanto à liberação do Bombeiro Militar e quanto ao 

financiamento da Corporação, sendo possível o pagamento de diárias e dos 

valores referentes ao curso. 

- Cursos de Interesse do Militar: Sem liberação ou 

financiamento do CBMDF, devendo o Bombeiro Militar repor as horas de 

trabalho não cumpridas. 

 

Especialização Operacional 

Cada curso de especialização operacional deve ser de 

responsabilidade de um Grupamento Especializado, sendo supervisionado 

pelo Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia. 
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Na Lei 12.086/09 são listadas as áreas de atuação operacional do 

CBMDF, mas alguns serviços ainda não contam com cursos de 

especialização operacional perfeitamente ajustados: 

- Serviços de perícia, análise e vistoria (DESEG) – OK. 

- Prevenção e combate a incêndios florestais (GPRAM) – OK. 

- Socorro envolvendo produtos perigosos (GPRAM) – OK. 

- Prevenção e combate a incêndios estruturais (GPCIN) – OK 

- Prevenção e combate a incêndios em aeródromos (Deve ser 

transferido para o GPCIN) – OK. 

- Buscas terrestres (GBS) – não existe! 

- Buscas aquáticas e mergulho (GBS) – OK. 

- Buscas em estruturas colapsadas (Deve ser transferido para o 

GBS) – OK. 

- Salvamento aquático (GBS) – OK. 

- Salvamento em altura (GBS) – OK. 

- Salvamento terrestre (GBS) – OK. 

- Salvamento em soterramentos e inundações (GBS) – não 

existe! 

- Socorro aeronáutico (GAVOP) – OK. 

- Atendimento pré-hospitalar - suporte básico (GAEPH) – OK. 

- Atendimento pré-hospitalar - suporte avançado (GAEPH) – não 

existe! 

- Comando de Incidentes (Deve ser transferido para o GPCIV) – 

OK. 
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- Intervenção em catástrofes e gerência de emergências (GPCIV) 

– não existe! 

- Ações de Defesa Civil (GPCIV) – não existe! 

Destaca-se que o Curso de Especialização em Salvamento e 

Extinção de Incêndio - CESEI é um curso tradicional que deve continuar 

acontecendo, mas não é de especialização. Esse curso é importantíssimo 

para os Grupamentos Multiemprego, pois recapacita os Bombeiros Militares 

ao perfeito desenvolvimento dos serviços de forma generalista. Deve 

continuar sendo ministrado pelo Centro de Treinamento Operacional do 

CBMDF. 

Mais uma vez, reforça-se que qualquer curso operacional é 

exclusivo para Bombeiros Militares (Nível 1). 

Após o ajuste sugerido, o CBMDF poderá contar com 

profissionais especialistas para cada serviço. Também poderá mais 

adequadamente desenvolver técnicas e doutrinas específicas para cada 

atividade. 

A especialização operacional deve ocorrer principalmente no 

Centro de Treinamento Operacional. 

Para tanto, é fundamental que seja construído um parque de 

treinamento de combate a incêndio e um laboratório para treinamento de 

atendimento pré-hospitalar no Centro de Treinamento Operacional. 
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Essas fotos foram tiradas pelo Bombeiro Militar Marcio Vaz. 

Tomara, que em breve, o Centro de Treinamento Operacional seja o maior e 

melhor centro de treinamento de bombeiros do mundo. 

Para o perfeito estabelecimento dos cursos de especialização 

operacional é indicado construir um prédio, nas imediações do Centro de 

Treinamento Operacional, que abrigue as seções de ensino e doutrina dos 

Grupamentos Especializados, com grupos de instrutores dedicados com 

exclusividade (Quadro de Instrutores Operacionais). 

Fechando o tema, acredito que ao regulamentar o Art. 86 da Lei 

12.086/09, devem ser considerados cursos de especialização somente os 

aqui listados (Especialização Operacional e CESEI), deixando de fora os 

demais cursos que não integram a atividade-fim da Corporação. 

 

Treinamento Nível 1 – Bombeiros Militares 

"A teoria sem a prática é puro verbalismo inoperante, a prática 

sem a teoria é um ativismo cego". Essa outra afirmação do Professor Paulo 

Freire também vale para o CBMDF. O treinamento nada mais é que praticar o 

conhecimento teórico com o objetivo de fixar e melhorar o desempenho 

profissional. É manter-se preparado. 

No treinamento não há como desassociar a teoria da rotina. 

Assim, é importante tanto a rotina em campo de treinamento interno (no 

grupamento), quanto treinamento externo na área de atuação do quartel. 

Para que ocorra satisfatoriamente e diariamente o treinamento 

dentro do grupamento, é de grande importância que exista uma estrutura 

mínima. É essencial construir pequenos parques de treinamento em cada 

OBM. Essa pequena estrutura contaria com: 

- Um pequeno prédio de 3 pavimentos, sendo térreo mais dois 

andares com 3 por 5 metros (15 metros quadrados por pavimento), para 
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treinamento de salvamento e combate a incêndio, nos moldes da torre auxiliar 

do Centro de Treinamento Operacional; 

- Uma pequena casa térrea com dois cômodos e 8 por 4 metros 

(32 metros quadrados), para treinamento de combate a incêndio estrutural; 

- Uma sala de aula equipada, em tamanho suficiente para os 

militares da ala de serviço (muitos grupamentos já contam com sala de aula, 

sendo facultativa sua construção); 

- Uma pequena galeria subterrânea e cisterna circular seca 

(poço), para treinamento de salvamento; 

- Se possível, um pequeno lago ou pequena piscina para 

salvamento aquático; e 

- Se possível, uma quadra de esportes coberta (multiuso – 

preparação física e profissional, bem como para os programas sociais). 

Também seria muito interessante que os Grupamentos, para 

treinamento interno, contassem com o apoio de uma Escola Operacional 

Itinerante. A ideia é que um ônibus escritório, subordinado ao Comando 

Especializado, realizasse visitas programadas ou inopinadas aos 

grupamentos, a fim de contribuir com treinamentos e testes de prontidão. Os 

professores seriam compostos pelos quadros de instrutores operacionais dos 

Grupamentos Especializados, sediados ao lado do Centro de Treinamento 

Operacional. 

O treinamento externo da tropa deve ocorrer periodicamente por 

meio de simulados programados, prioritariamente em áreas de risco ou 

vulneráveis determinadas por levantamento estratégico. O responsável deve 

ser o Comandante do Grupamento, lembrando que os simulados somente 

podem ocorrer após planejamento, treinamento de mesa e simulacro. 

Destaca-se que o Treinamento Nível 1 (capacitação) deve ser 

controlado pelo Comando Operacional. Cada Grupamento Especializado 

deve ditar como será o treinamento, os temas e a demanda. 
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Fechando o tema, o Treinamento Nível 1 nada mais é que 

capacitação profissional, ou Instrução Geral - IG e Instrução Específica - IE 

citadas no Art. 86 da Lei 12.086/09, necessitando de regulamentação. 

 

Treinamento Nível 2 – Militares, Policiais e Bombeiros Civis 

Esse treinamento deve ocorrer exclusivamente no Centro de 

Treinamento Operacional. Como dito anteriormente, precisa ser controlado e 

pode ameaçar a Instituição. Deve focar instruções de controle de pânico, 

capacitando-os á segurança própria e ao controle de massas, principalmente 

na resposta imediata aos eventos adversos. 

 

Treinamento Nível 3 – Civis 

Os civis devem ser treinados para controlarem o pânico próprio e 

solução de pequenas emergências. Qualquer quartel do CBMDF pode 

ministrar essas instruções que, principalmente, servem para que os mesmos 

tenham um contato agradável com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal. 

Nesse sentido, os Programas Sociais fazem um excelente 

trabalho com crianças e idosos, relembrando que devem ser transferidos para 

o Grupamento de Proteção Civil. 
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As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs e o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU podem ser treinados nos 

grupamentos quanto ao uso de hidrantes de parede e extintores, evasão de 

incêndios e solução de pequenas emergências. 

Como o treinamento de civis pode render bons frutos com a 

disseminação da carta de serviços do CBMDF, seria relevante desenvolver 

dois projetos voltados para a sociedade. 

O primeiro seria o lançamento de literaturas direcionadas às 

crianças, com caráter pedagógico, para serem trabalhadas nas escolas. 

Livros com histórias infantis com protagonistas que sejam Bombeiros Militares 

do Distrito Federal podem render bons frutos. 

Pensando no nível médio, comecei a escrever o livro A Física do 

Bombeiro Militar, que em breve será lançado. Basicamente, mostra os 

diversos serviços de bombeiro associados aos conhecimentos de física 

(Mecânica, Cinemática, Equilíbrio, Energia, Hidrostática e Hidrodinâmica, 

Gravitação, Ondulatória, Eletricidade e Magnetismo, Óptica, Temperatura e 

Calor, entre outros tópicos). Essa prática pode aumentar o interesse pelos 

serviços de emergência, treinar a sociedade em Nível 3, além de anunciar à 

sociedade a amplitude dos serviços desempenhados. 

O segundo projeto é um concurso de redação com estudantes 

da rede pública que tenha como tema os serviços do CBMDF. Este concurso 

teria a intenção de divulgar à população a grande variedade de serviços do 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A premiação pode ser 

visitação a quartéis, passeios de viaturas e aeronaves (entre outras). Pode ser 

simples, mas especialmente o passeio de helicóptero pelos pontos turísticos 

do Distrito Federal é capaz de interessar a muitos. 

 

Estrutura de gestão 

A gestão pode ser dividida em Controle e Supervisão. O 

controle envolve o completo domínio da oferta e execução de cada curso, 
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instrução e treinamento. A supervisão somente dá competência para 

conferência, ratificação ou retificação, bem como acompanhamento. 

Resumidamente, a estrutura de gestão do ensino no CBMDF pode ser 

apresentada conforme gráfico a seguir. 

 

O controle do Treinamento Nível 3 pode ser feito por qualquer 

grupamento. Os Cursos de Especialização Administrativa podem ser 

controlados pelos diversos setores administrativos da Corporação. 

 

Equivalências de Estudos 

A Lei Federal 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, em seu 

Art. 83, estabelece que: “O ensino militar é regulado em lei específica, 

admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 

sistemas de ensino.” 

Assim, sabendo que todos os cargos do CBMDF são de 

admissão em nível superior, é proposta a seguinte equivalência de estudos: 

- Curso de Formação de Praças – Tecnólogo em Atividades de 

Defesa Civil e Segurança Pública (um ano em regime de semi-internato); 

- Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Gestão de 

Defesa Civil e Segurança Pública (dois anos em regime de internato); 
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- Curso de Habilitação de Oficiais – Tecnólogo em Suporte a 

Tomada de Decisão em Defesa Civil e Segurança Pública (um ano em regime 

integral); 

- Curso de Aperfeiçoamento de Praças – Especialização Lato 

Sensu em Operações Bombeiro Militar (seis meses em regime integral); 

- Curso de Altos Estudos para Praças – Especialização Lato 

Sensu em Táticas Bombeiro Militar (seis meses em regime integral); 

- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Combatentes – 

Mestrado Stricto Sensu em Defesa Civil e Segurança Pública (um ano em 

regime integral); 

- Curso de Altos Estudos para Oficiais Combatentes – 

Doutorado Stricto Sensu em Defesa Civil e Segurança Pública (um ano em 

regime integral); 

- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais demais quadros – 

validação de Mestrado e Especialização conforme Art. 87 da Lei 12.086/09 (é 

importantíssimo que o TCC seja de interesse do CBMDF); 

- Curso de Altos Estudos para Oficiais demais quadros – 

validação de Doutorado conforme Art. 87 da Lei 12.086/09 (é importantíssimo 

que o TCC seja de interesse do CBMDF); 

- Cursos Operacionais – Aperfeiçoamento Profissional; 

- Curso de Especialização Administrativa – Reconhecido pela 

instituição que prover o curso ou cooperar com o CBMDF. 

Saiba mais 

- Lei Federal 8.255/91 – Organização Básica do CBMDF - LOB; 

- Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB; 

- Lei Federal 12.086/09 – Reestruturação do CBMDF; 

- Livros de pedagogia, gestão educacional e ensino profissional.   
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24. Meritocracia 

A própria estrutura militar impõe muitos conceitos da meritocracia 

ao CBMDF. 

A meritocracia basicamente é um sistema de organização que 

considera o mérito (qualquer que seja) a razão para subir na hierarquia, ou 

tomar posição de destaque num mesmo nível hierárquico, ou ser 

recompensado. 

 

Assim, cada seleção e avaliação que o Bombeiro Militar é 

submetido pode refletir o empenho da Corporação em valorizar os mais aptos, 

tais como: 

- Concursos públicos democráticos, abertos à população, para 

cargos de diferentes hierarquias; 

- Concurso interno para cargos superiores (mudança de carreira); 

- Reordenação da classificação (antiguidade) nos cursos de 

formação; 

- Condecoração com medalha dos primeiros colocados dos 

cursos de carreira; 

- Destaque dos primeiros colocados em cursos de especialização 

com elogios e presentes simbólicos; 
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- Necessidade de passar por cursos para receber gratificação 

financeira por especialização, aperfeiçoamento e altos estudos; 

- Teste de Aptidão Física como requisito para promoção; 

- Ficha limpa como requisito para promoção; 

- Avaliação do merecimento para acesso aos últimos 

postos/graduações de cada carreira; 

- Necessidade de determinados cursos de carreira para acesso a 

postos/graduações superiores; 

- Condecorações, premiações e elogios por destaque profissional; 

- Gratificação por serviço voluntário (disposição ao trabalho, hora 

extra e recompensa financeira). 

Observe que, naturalmente, estamos acostumados a muitas 

ações próprias da meritocracia, mas alguns poucos não têm tanto interesse 

assim nessa ideologia, preferindo que a concorrência seja diminuta, ou que a 

meritocracia perca força. 

A meritocracia proporciona maior justiça do que outros sistemas 

de hierarquização, uma vez que as distinções não se dão por sexo ou raça, 

nem por riqueza ou posição social, entre outros fatores biológicos ou culturais. 

Essa ideologia possibilita que os mais preparados (ou dispostos) alcancem 

hierarquias mais altas. 

Além disso, em teoria, a meritocracia através da competição entre 

os indivíduos, estimula o aumento da produtividade e eficiência, além de 

diminuir o cometimento de práticas desprezíveis por parte de alguns 

servidores públicos que possam ser descompromissados e desinteressados 

na produtividade e no cliente. 

Além de cultivarmos essa doutrina dentro da Corporação, alguns 

critérios podem ser implementados para aumentar a produção e o 

compromisso de cada Bombeiro Militar. 
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O primeiro caso a discorrer é sobre a possibilidade de gratificar 

financeiramente os mais preparados academicamente. Ao publicar em 

Boletim Geral da corporação os certificados e diplomas de aperfeiçoamento, 

especialização Lato Sensu, Mestrado e Doutorado reconhecidos pelo 

Ministério da Educação - MEC, automaticamente seriam aumentados os 

proventos do Bombeiro Militar em valor proporcional a importância do título 

alcançado. Também é importante garantir que, se o Bombeiro Militar possuir 

vários títulos em mesmo nível, que receba por cada um deles 

independentemente, ou seja, cinco pós-graduações garantiriam cinco 

gratificações iguais. 

Algo que não tem sido mais realizado com frequência é o 

agraciamento de Praça mais Distinto. Em formatura no quartel do militar com 

a presença de convidados e familiares, o Praça que se destaca no 

desempenho de seus serviços deve ser exaltado. Essa formatura serve tanto 

para reconhecimento e motivação do agraciado, como de exemplo aos 

demais. 

As condecorações também fazem parte da meritocracia. Nesse 

sentido, sempre ouvia reclamações e percebia a falta de reconhecimento dos 

Bombeiros Militares que trabalham na área operacional. Deste modo, quando 

trabalhando no Comando Operacional, redigi minuta de decreto distrital para 

instituição da Medalha Mérito Operacional, que recebeu grande apoio do 

Comando Operacional, especialmente do Bombeiro Militar Souza Santos. 
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As imagens da medalha proposta foram desenhadas pelo 

Bombeiro Militar Gabriel. O processo está tramitando e tomara que seja 

instituída o quanto antes, para que aqueles que exclusivamente trabalham na 

atividade-fim da Corporação sejam reconhecidos. 

O merecimento na Corporação tem recebido muitas críticas, 

principalmente por avaliações que não refletem toda a carreira do militar. O 

merecimento deve continuar acontecendo, no mínimo para o acesso aos 

últimos postos/graduações, pois valoriza o desempenho e compromisso na 

carreira profissional Bombeiro Militar. 

O problema é que, normalmente, as avaliações não refletem o 

curso profissional, são pontuais. Para tanto, é fundamental que o Bombeiro 

Militar seja avaliado durante todo o curso de sua carreira (como já tratado no 

capítulo diminuição de custos). 

Relembrando, o Bombeiro Militar, desde sua nomeação, deve ser 

avaliado, anualmente, pelo seu chefe imediato (avaliação vertical) e por seus 

colegas de setor profissional (avaliação horizontal). Sobre a avaliação vertical, 

essa se daria por meio de Plano de Produtividade Individualizado e 

Relatório de Produtividade (avaliação propriamente dita) que daria a nota 

relativa ao desempenho daquele militar no ano. Entenda que uma ou outra 

avaliação injusta é insignificante pelo número de avaliações em que o 

Bombeiro Militar é submetido em toda a sua carreira, podendo-se excluir as 

avaliações extremas. 

Outra ideia que parece muito interessante é a aplicada nas 

polícias inglesas. O salário do policial é incrementado por uma gratificação 

diretamente proporcional ao desempenho de corrida, ou seja, se o policial 

consegue correr muito, ganha a gratificação completa, se conseguir índice 

intermediário, recebe somente parte da gratificação. E mais, se não conseguir 

o índice mínimo por repetidas vezes, o policial é submetido à avaliação de 

capacidade laboral, podendo ser dispensado. Essa mesma ideia pode ser 

adaptada às diversas atividades do CBMDF, com o estabelecimento desse ou 

de outro índice, tal como quantidade de ocorrências atendidas no mês. 
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Por fim, o serviço Bombeiro Militar é extremamente técnico, e 

cada servidor, independente do setor de trabalho, deve ser capaz de 

solucionar emergências em qualquer lugar, em qualquer momento. Assim, 

caberia tranquilamente como mais um critério para promoção o Teste de 

Aptidão Profissional - TAP. Esse teste cobraria por meio de provas simples 

e básicas a resposta adequada às emergências comuns do serviço 

operacional. É importante que este teste seja individual, público, pedagógico e 

aplicado com ética (assim como o TAF). 

Sem dúvida, a meritocracia deve ser reforçada institucionalmente, 

pois possibilita que a eficiência, a justiça e a produtividade sejam possíveis 

em organizações públicas com servidores estáveis. Sua contribuição é 

fundamental para o desenvolvimento institucional. 

Saiba mais 

- Igualdade e Meritocracia: A ética do desempenho nas sociedades 
modernas – de Lívia Barbosa.   
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25. Carreira profissional Bombeiro Militar 

Qual a relação entre a carreira e a revolução do conhecimento no 

CBMDF? 

Na verdade, tudo, pois são as pessoas que fazem a Corporação, 

e os avanços profissionais seletivos e graduais são muito interessantes 

institucionalmente. Assim, torna-se importante destacar o que pode ajudar e o 

que pode inviabilizar que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

surfe na terceira onda. 

Para abrir a discussão, é essencial apresentar os conceitos de 

capacidade e competência. 

Capacidade: Sinônimo de habilidade e aptidão. Disposição 

natural ou adquirida para determinada tarefa ou função. Trata-se de qualidade 

daquele que é hábil, que tem destreza e agilidade. 

Competência: É mais amplo que capacidade, pois além de 

requerer habilidade e aptidão, trata-se de faculdade que a lei concede ao 

servidor ou órgão para decidir determinadas questões e realizar tarefas, 

especialmente administrativas e judiciais. Nada mais é que investir 

determinado servidor capacitado com o poder de fazer e decidir. 

Perceba que é fácil de confundir. Por exemplo, nas diversas 

forças militares existe uma discussão sobre Sargentos que pilotam aeronaves 

na folga e são impedidos de pilotarem nas organizações militares. Veja que 

está perfeitamente demonstrado que os Sargentos pilotos têm capacidade 

para pilotar, assumindo responsabilidades de comando de aeronave no meio 

civil.  

Entretanto, no meio militar fortemente hierarquizado, a menos que 

todos os tripulantes sejam mais modernos, não existe a possibilidade de 

comando de aeronave executado por quem não é o mais antigo. Deste modo, 

o Soldado pode ter capacidade, mas não tem competência para comandar 

tripulação militar. De maneira similar, também ocorre com Oficiais, onde o 



 
152 

Capitão não deve assumir Comando de aeronave com Oficial mais antigo na 

tripulação. 

Compreenda que, no meio militar, o comando de aeronave está 

ligado a toda a carreira de Oficial piloto. Assim, pode ser apropriado ao 

CBMDF ter quadro de Oficiais pilotos de aeronaves, pois é uma carreira 

dedicada. 

Voltando ao tema central, a competência é dada a níveis de 

preparação e responsabilidade. A capacidade é própria de cada profissional, 

aumentando à medida que é treinado. 

Tendo íntima relação com a natureza e formação da pessoa, 

nada determina mais a capacidade dos membros de uma instituição que o 

concurso público democrático para provimento de cargos. É muito importante 

para o desenvolvimento institucional uma seleção que apanhe os mais 

capazes. 

Para apanhar os mais capazes, três adjetivos são destacáveis ao 

concurso: Adequado, Ilibado e Atraente. 

A seleção por concursos de servidores com características 

adequadas ao cargo, função e carreira já foi discutida quando tratamos de 

perfil profissiográfico e mapa de competências (Capítulo intitulado Aspectos 

Sociológicos). 

O CBMDF melhorou muito ao contratar empresas especializadas 

em seleção para provimento de cargos públicos, os novos ingressantes cada 

vez mais têm se apresentado mais capazes do que nós, o que é muito bom. 

Isso naturalmente dá força à ideia de que, sendo mais capazes, 

podem assumir imediatamente as mais altas competências. Entretanto, numa 

instituição séria e organizada, além de capacidade, exige-se perfil, afinidade, 

experiência, atitude, postura e preparação para assumir os cargos mais altos. 

A vantagem de admissão de profissionais mais capazes é 

evidente em longo prazo. Assim, devemos refletir sobre como é interessante 
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para a Corporação que o concurso seja ilibado. Refletindo sobre o assunto, 

criei um método simples de análise que não é capaz de apontar os 

fraudadores, mas é capaz de apontar o grupo suspeito. Como não encontrei 

nada parecido na literatura, mesmo sendo extremamente simples e 

dependente de desenvolvimento posterior, batizei esse método de JP. 

Trata-se de submeter todos os resultados do concurso à análise 

estatística. Todos os concursandos são enfileirados de acordo com suas 

notas, deste modo, a distribuição naturalmente aproxima-se a uma Curva de 

Gauss (Distribuição Normal), simétrica em relação à média do concurso, 

como no gráfico a seguir: 

 

Na curva acima,  é a média, e  é o desvio padrão. Qualquer 

resultado de concurso com mais de 1000 provas deve apresentar curva 

semelhante, caso contrário, ou a avaliação foi ruim, ou houve fraude. 

Analisando alguns resultados de concursos, que nesse livro 

prefiro omitir os órgãos e datas, encontrei duas possibilidades para os 

concursos que podem ter sido fraudados. Ou a curva deforma-se em torno da 

nota de corte, ou deforma-se em torno da nota mais alta, como a seguir: 
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Observe que as linhas vermelhas estão sobre inflexões da curva 

que não deveriam existir. A primeira linha vermelha está muito próxima da 

nota de corte e a segunda muito próxima das notas mais altas da prova. 

Deste modo, cabe a Comissão de Seleção do CBMDF fazer essa 

análise, e caso haja deformação da curva, apanhar o grupo em torno da 

deformação e enviar esta mensagem para o Centro de Inteligência, 

Controladoria, Polícia Civil e empresa responsável pelo concurso para 

investigarem a causa da deformação da curva e os possíveis responsáveis 

pelo erro ou fraude. 

Outra característica importante é que o concurso seja atraente. 

Além da atividade de bombeiro militar, o que mais interessa em qualquer 

seleção é a remuneração. Naturalmente, os cargos públicos com maiores 

salários são os mais almejados. Assim, torna-se fundamental que os salários 

de soldados e tenentes sejam altos (remuneração de edital). Além disso, para 

que as carreiras sejam tão atraentes quanto os demais cargos públicos de 

direção, é fundamental que permaneçam existindo concursos democráticos 

distintos (abertos à população), para os diversos quadros de Praça e Oficial. 

Como falado no capítulo Aspectos Sociológicos, também é 

importante requerer formações acadêmicas específicas para cada carreira e 

quadro. Também seria adequado aplicar prova de títulos no futuro. Sei que 

esta última ideia necessita de alteração normativa, mas, juntamente com as 

provas atualmente aplicadas (avaliação intelectual, física, psicológica e 

moral), a avaliação de títulos pode selecionar os mais preparados e com perfil 

mais adequado ao cargo. 

Após o concurso, vem a nomeação e passamos a tratar 

apropriadamente da carreira profissional Bombeiro Militar. 

A carreira militar é separada em duas: Oficiais e Praças. Cada 

carreira conta com quadros separados basicamente pelas atividades 

desempenhadas. Deste modo, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal conta com Oficiais do quadro Combatente, Saúde, Complementar, 
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Administração, Especialista, Manutenção e Capelão, e Praças do quadro 

Operacional, Condutor e Operador, Manutenção e Músico. 

Todos os Bombeiros Militares recebem formação para o 

desempenho de socorro. Além dessa formação, os Oficiais Combatentes são 

formados e treinados para o comando e administração. Os do quadro Saúde, 

Capelão, Manutenção e Especialistas para o desempenho de funções muito 

específicas, próprias do militarismo. Os Oficiais de Administração para 

contribuírem com sua experiência na atividade-meio. Por fim, os 

Complementares são preparados para desempenharem funções muito 

específicas e de assessoria. 

Assim, em relação à gestão por competência, o que mais é 

requerido de um Oficial é a Atitude e o Conhecimento, e em menor grau a 

Habilidade. 

Os Praças são formados e treinados para o desempenho de 

funções que necessitem, além de inteligência e criatividade, de vigor físico, 

tais como atendimento às ocorrências (quadro operacional), condução e 

operação de viaturas, manutenção e composição de banda de música militar. 

Sobre a gestão por competência, o que mais é requerido de um 

Praça é a Habilidade e o Conhecimento, e em menor grau a Atitude. 

Para que os Praças demonstrem capacidade para carreira de 

Oficial, a Lei Federal 12.086/09 estabeleceu o concurso de provas (intelectual) 

para aqueles com mais de 18 anos de serviço, com o objetivo de selecionar 

os que tenham perfil mais adequado para as diversas funções administrativas. 

Extinguindo o concurso dentro da carreira de Praça para acesso a 

graduações superiores (cabo e sargento). 

As carreiras militares foram estabelecidas para comporem a 

estrutura do CBMDF. O cálculo aproximado foi de 2/3 do efetivo para o 

atendimento operacional, 1/3 para a área administrativa, 10% de funções para 

gerência (comando) e 90% para execução. Na prática, nem sempre acontece 

desta forma, mas assim deveria ser. 
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Essas proporções foram estabelecidas para que não houvesse 

desorganização ou falta de efetivo na atividade-fim. Também, para que não 

haja chefes demais. 

No atendimento às ocorrências duas características são 

fundamentais: A organização e a força. Por isso, os mais modernos de cada 

carreira assumem funções que exigem maior vigor físico. 

Para organizar, o CBMDF adotou um modelo apoiado na 

hierarquia, onde o mais antigo assume as maiores responsabilidades e o 

menos graduado executa as atividades mais braçais. Deste modo, à medida 

que o militar envelhece, aumenta sua experiência e é preparado para funções 

de maior competência e mais intelectuais. 

Observando a importância da força própria da juventude, o 

comando e supervisão do serviço operacional ficaram por conta dos jovens 

Oficiais Combatentes e a execução dos socorros ficou com os Praças mais 

jovens. À medida que os Oficiais envelhecem, são transferidos para as 

funções de comando e chefia, e à medida que os Praças envelhecem, ou são 

promovidos a Oficiais, ou são transferidos para as atividades administrativas. 

Perceba que existe relação direta entre remuneração, 

responsabilidade e experiência. Quanto mais experiente (reflexo do tempo 

de serviço que impõe adaptação, preparação e capacidade progressivas), 

mais alta é a graduação/posto, melhor é remunerado o Bombeiro Militar. O 

mesmo ocorre com a responsabilidade, quanto maior, mais alta é a 

graduação/posto, melhor é a remuneração. 

Agora, trabalhando as três variáveis ao mesmo tempo, podemos 

perceber que o Aspirante e o Soldado têm o mesmo tempo de serviço, mas 

como têm níveis de responsabilidade diferentes, recebem remunerações 

diferentes. Quando o Praça chega a Subtenente, é melhor remunerado que o 

Aspirante, mesmo tendo menor responsabilidade relativa. O Subtenente tem 

grande experiência de execução, enquanto o Aspirante está no início da 

acumulação de experiências de comando. 



 
157 

Intua que a promoção deve ter íntima relação com a experiência 

(garantida minimamente pelos interstícios e pelos cursos de carreira) e com 

os níveis de responsabilidade. Entenda que a promoção não deve ter 

relação alguma com reposição salarial e que o fluxo de carreira deve ser 

paulatino. 

Fica evidenciado que a estrutura corporativa, a estrutura militar e 

a carreira se fundem muito bem, permitindo que o Corpo de Bombeiros Militar 

do Distrito Federal seja organizado. A atual estrutura da carreira profissional 

Bombeiro Militar em bom grau facilita a revolução do conhecimento no 

CBMDF. 

Qualquer novo plano de carreira deve ter viabilidade técnica e 

normativa e, sobretudo, ser melhor que o atual, tanto para o CBMDF, quanto 

para os Bombeiros Militares. 

 

Carreira Única 

Para ler este tópico, recomenda-se a leitura prévia dos capítulos 

Aspectos Sociológicos, Bombeiro Militar Humanizado, Motivação e 

Meritocracia. 

Atualmente, fala-se sobre a carreira única. Eu particularmente sou 

a favor que todos nós sejamos Coronéis (ou a maioria), mas será possível ou 

é uma enganação por parte das autoridades políticas? 

No meu caso particular, sem olhar a Corporação, é muito 

vantajosa a carreira única. Na situação atual eu permanecerei no posto de 

Capitão por alguns bons anos, com grande possibilidade de ir para reserva 

remunerada como Tenente-Coronel. A carreira única certamente me faria 

Coronel em pouquíssimo tempo. 

Mesmo assim, podemos fazer algumas contas simples para 

iniciar uma conversa aberta sobre as possibilidades de cada Bombeiro Militar 

e da Corporação. Na matemática usamos uma técnica interessante para 
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iniciar raciocínios (quando o matemático admite existir situação hipotética que 

sabe não ser a mais adequada). 

Assim, afirmemos que temos carreira única instituída e que todos 

(ou a maioria) com o tempo seremos Coronéis. São 6 graduações e 6 postos, 

num total de 12. 

Temos 30 anos para chegar ao posto de Coronel, o que dá 2,5 

anos em cada graduação/posto. Quinze anos como Praças e a outra metade 

da carreira como Oficiais. 

A Lei 12.086/09 nos garante efetivo de 9.703 Bombeiros Militares, 

o que deve permanecer. Para não haver um gargalo que impeça fluxo de 

carreira, temos que ter aproximadamente 800 militares em cada 

graduação/posto. Grosseiramente, serão 4.500 Oficiais (administradores) e 

4.500 Praças, seriam aproximadamente 800 Coronéis e 800 Soldados. 

Teremos uma estrutura hierárquica não mais na forma de um 

tronco de cone (piramidal), mas de um cilindro. 

Dadas essas grosseiras afirmações para incitar o raciocínio, é 

importantíssimo buscar as respostas certas para as seguintes perguntas: 

- Haverá viabilidade técnica e normativa? 

- Como serão organizadas as competências e as capacidades 

dos integrantes da Corporação? 

- Como serão organizados os perfis profissiográficos e os mapas 

de competência? 

- Como se organizará os cargos e funções com novos 

quantitativos nas graduações/postos? 

- Atualmente, muitos vão para a reserva remunerada como 

Subtenentes e Tenentes-Coronéis, será que isso vai continuar acontecendo? 

Pode agravar? 

- A organização do comando e chefia suportaria quantos Oficiais? 
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- Qual é o mínimo de Praças que a Corporação precisa para o 

desempenho de seus atendimentos? 

- Será que diminuir a quantidade de postos/graduações seria bom 

ou ruim? 

- Como será a nova organização dos quadros? 

- Como ficariam os demais quadros, continuariam entrando na 

carreira de Oficial? 

- Será que é possível que todos cheguem a graduações/postos 

elevados e a Corporação continue a funcionar bem? 

- Como fazer com que no máximo 10% do efetivo comande o 

CBMDF? 

- Como colocar 2/3 da tropa na atividade-fim? 

- Será que não seriam muitos comandantes para poucos 

comandados? 

- Quais seriam os melhores concursos públicos para a 

população? 

- Como faríamos para atrair os mais capazes da sociedade? 

- Como fazer com que a seleção para cargos (carreiras) 

superiores apanhe os mais adequados e preparados para o comando? 

- Será que existe diferença significativa na 

cultura/formação/experiência/doutrina do comandante e do comandado? 

- Será que aprendemos a comandar sendo comandados? 

- O militar se torna mais preparado e adequado ao comando por 

ter passado por todos os postos/graduações? 

- A Tomada de Decisão Analítica e a Tomada de Decisão 

Naturalística de cada carreira podem ser aprendidas rapidamente ou 

dependem da experiência profissional? 
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- A atitude, característica importante do Comandante, pode ser 

adquirida rapidamente ou trata-se de traço de personalidade? 

- Como ficaria a paridade com as demais forças militares? Será 

que o CBMDF teria condição de permanecer militar? 

- Haverá viabilidade constitucional? 

- Será que haverá relaxamento da hierarquia e da disciplina? 

- Será que somos todos iguais, com as mesmas capacidades? 

- Será que todos nós podemos ter as mesmas competências? 

- Ser comandado molda o caráter e faz o comandante mais 

humilde ou trata-se de virtude aprendida no seio familiar? 

- Posturas de comando e subordinação são advindas de 

socialização (identidade militar) ou são moldáveis? 

- É melhor que tenhamos militares especialistas ou generalistas? 

São muitas as perguntas, e muito difíceis de solucionar. Mas se 

essas questões não forem sabiamente respondidas, certamente qualquer 

novo plano de carreira desorganizaria a Instituição e dificultaria seu 

desenvolvimento. Em outro polo, se for possível resolver todos os problemas 

institucionais da carreira única, certamente será a melhor de todas as 

soluções já criadas. Um grande sonho será realizado na Corporação. 

Muitos, ao ler estas observações, podem chegar a conclusões 

erradas sobre minhas convicções. Por isso, reafirmo, sou a favor da carreira 

única, desde que seja viável institucionalmente, que melhore o Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Alguns podem pensar que é simples criar uma nova carreira 

profissional e manter funcional e organizada uma instituição, mas não é. 

Muitos acompanharam os dois anos de intenso trabalho de muita gente 

estudiosa e capaz na composição da atual carreira, capitaneados pelo 

Bombeiro Militar Lisandro. Algumas soluções talvez pudessem ser melhores, 
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mas ninguém foi prejudicado, e o que foi realizado foi extremamente coerente 

e estudado. 

Eu tentei por duas vezes redigir uma proposta de carreira única. 

Na primeira não obtive sucesso, acreditando que aqueles que estavam 

comigo não estavam se esforçando o suficiente. Continuei sozinho e, para 

minha surpresa, também não consegui. Sabe por quê? Simplesmente porque 

as propostas são excelentes para nós e inviáveis para a organização. 

Após o alcance da eficácia plena da atual legislação referente à 

carreira, o que acontecerá após cinco anos da Lei 12.086/09 (depois de 

06/11/2014), será percebido que em médio prazo o CBMDF será cada vez 

mais capaz de contar com os mais capacitados e com perfis mais adequados 

nos cargos e funções de maior competência. Com algumas poucas exceções, 

acredito que os mais preparados chegarão aos postos mais altos. Também, 

será observado que o passar do tempo fará com que todos acessem cargos 

mais altos, proporcionais à experiência e preparação profissionais. 

Para que você conheça mais sobre carreiras, comece lendo os 

livros fundamentais que sugiro a seguir (Saiba mais). Por fim, no que 

precisarem para contribuir, tenho interesse e estou à disposição. 

Saiba mais 

- Admirável Mundo Novo (Brave New World) – de Aldous Huxley; 

- Fora de Série: Outliers – Malcolm Gladwell; 

- Gestão de Pessoas – de Idalberto Chiavenato; 

- Gestão de Pessoas em Organizações Públicas – de Sandro Trescastro 
Bergue; 

- Diversos livros sobre carreira profissional, gestão de pessoas e 
recursos humanos.   
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26. Segurança Nacional, Segurança Pública e Defesa Civil 

Inicialmente gostaria de incitar o leitor com a seguinte pergunta: 

É preciso ser militar para fazer os serviços de bombeiro? 

Realmente não é necessário. Inclusive, a regra no mundo é que 

os bombeiros não sejam militares. Por que, então, a regra no Brasil é que os 

Corpos de Bombeiros sejam militares? 

A resposta é muito simples: Principalmente, interesse do Governo 

Federal no reforço da soberania da nação, particularmente custeado pelos 

estados (Polícias e Bombeiros Militares). Deste modo, o CBMDF é militar por 

participar da Segurança Nacional como força auxiliar e reserva do exército. 

Estime o poder de mobilização e pronto-emprego de milhares de 

militares treinados e doutrinados espalhados por todo o país. Sem contar a 

economia nos assuntos relativos à manutenção da soberania nacional, 

constituindo forças militares que não são dedicadas exclusivamente à guerra 

num país de paz. 

Secundariamente, existem muitas vantagens em ambos os lados 

na constituição de Corpos de Bombeiros que sejam militares. As 

desvantagens ao CBMDF são mínimas, basicamente resumem-se em limitar 

o poder direto de luta de classe, devendo ser representativa. 

A estrutura militar é vantajosa na inserção do CBMDF na terceira 

onda por conta da estrutura e organização, normalmente não encontradas nos 

demais setores públicos brasileiros. Uma grande vantagem estrutural é a 

ocupação de todos os cargos e funções por Bombeiros Militares, com 

responsabilidade e competência diretamente proporcionais à experiência 

profissional. Outra vantagem organizacional trata-se da relativa independência 

administrativa, por exemplo, com orçamento e finanças muito próprios e 

dinamizados. 

Para os Bombeiros existem muitas vantagens advindas do 

militarismo, mas não compensa conversar muito sobre isso. Abordar aqui 
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pode levantar a ideia de que estamos bem, que podem retirar alguns 

benefícios singulares. O que não é verdade, pois deixamos de ter outros 

benefícios singulares e precisamos melhorar muito em alguns aspectos, por 

exemplo, na questão salarial. 

Nesse momento, é apropriado falar sobre a atual condição do 

Corpo de Bombeiros espanhol que é civil. Estive na Espanha por 

aproximadamente cinco semanas para estudar sobre atendimento a 

catástrofes naquele país. Ficou claro que a instituição mais fraca no sistema 

de atendimento a ocorrências é o próprio Corpo de Bombeiros, que somente 

combate a incêndios estruturais e comparece em acidentes automobilísticos. 

Até o combate a incêndios florestais é realizado por outros órgãos, que para 

ter noção da dimensão, contam todos os anos com mais de 100 aeronaves 

para o serviço. O gerenciamento dos desastres é prerrogativa do exército. Na 

visão dos Bombeiros daquele país, sabe qual seria uma solução para sua 

condição inferiorizada? Tornar-se militar. 

Outro exemplo interessante é o Corpo de Bombeiros da França, 

que é municipalizado (cada cidade mantém seu serviço de atendimento a 

ocorrências). Napoleão Bonaparte foi quem militarizou o Corpo de Bombeiros 

de Paris após assistir ao ineficiente combate a incêndio do bombeiro civil no 

centro da cidade. Atualmente, este é o único militarizado na França, 

referência para os demais, que inclusive, em sua maioria, também desejam 

ser militares. 

É de conhecimento comum que o militarismo reforça a hierarquia 

e a disciplina. Até ao ponto em que alguns acabam confundindo, acreditando 

que existe hierarquia e disciplina porque o CBMDF é militar. Observem as 

outras organizações, civis e militares, e perceberão que hierarquia e disciplina 

existem em todas as instituições, e que o rigor disciplinar só aflige e preocupa 

aqueles que têm dificuldade de cumprir o regramento profissional. Pinçando 

um exemplo que serve de modelo, os Corpos de Bombeiros no restante do 

mundo normalmente não são militarizados, mas o rigor disciplinar e 

hierárquico costuma ser elevadíssimo. 
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Na verdade, nossa preocupação deve ser a perfeita manutenção 

da Ampla Defesa e do Contraditório no CBMDF, e não se preocupar com o 

rigor. 

Algo que é muito bom no Brasil para o CBMDF está na Lei 

Federal 11.901, de 12/01/2009, que regulamenta a profissão de Bombeiro 

Civil. Com sua sanção, o Bombeiro Militar no Brasil foi reforçado 

nacionalmente como profissão própria do Estado, indelegável, pública e 

essencial. Em particular, o Art. 2º desta lei destaca a posição de comando e 

controle exclusiva dos Corpos de Bombeiros Militares, reforçando o texto do 

Art. 23-A, inciso II, da lei 8.255/91 (Lei de Organização Básica do CBMDF). 

Outra falácia é que o militarismo é retrógrado e atrapalha o 

desenvolvimento institucional. Se isso fosse verdade, os exércitos americano 

e israelense não seriam exemplos de alta tecnologia, desempenho e 

cientificidade. E mais, as tecnologias militares praticamente construíram toda 

tecnologia e cientificidade do mundo contemporâneo. Podendo ainda afirmar 

que, historicamente, o militarismo cooperou muito para o desenvolvimento da 

civilização. 

Além da Segurança Nacional, o CBMDF também desempenha 

serviços de Segurança Pública e Defesa Civil (competências dadas pela 

Constituição Federal de 1988). Na concepção teórica, o Corpo de Bombeiros 

certamente é um pouco mais afeto à Defesa Civil, mas invariavelmente está 

inserido e colabora muito com a Segurança Pública, o que é interessante 

politicamente à Corporação. 

Toda a nação clama por Saúde, Educação e Segurança. 

Somente me lembro do povo solicitar Defesa Civil quando acometida por 

catástrofes, apesar de sua gigantesca importância, mesmo em tempos de 

tranquilidade. O ser humano só reconhece a importância de um serviço 

quando precisa dele, e as atividades de Defesa Civil são esporádicas para a 

maioria das pessoas. Somadas, as ocorrências de Bombeiro tem um volume 

enorme, mas não afligem todas as pessoas sempre. Diferentemente, a 
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insegurança, o medo da violência e dos acidentes, preocupa cada brasileiro, 

mesmo que não acometido diretamente. 

Seguindo por essa óptica, explorando o próprio conceito que 

incorpora o Corpo de Bombeiros, Segurança Pública também é a sensação 

de proteção passiva e ativa. Além da prevenção, a sociedade deve ter a 

certeza que se essa não for suficiente por conta de algum evento adverso 

inevitável, terá a quem solicitar socorro (PMDF, PCDF e CBMDF). 

Assim, é fundamental que o CBMDF permaneça intimamente 

ligado à Segurança Pública, principalmente para que recursos financeiros 

continuem provendo adequadamente a Instituição. 

Para fechar o capítulo, trataremos um pouco sobre o Corpo de 

Bombeiros norte-americano. Em breve e superficial análise, parece a alguns 

Bombeiros Militares brasileiros um sonho pertencer àquela corporação, pois 

são desmilitarizados, não participando da segurança nacional, e tem carreira 

única. 

O problema é que o vizinho sempre deixa a impressão de estar 

em vantagem em tudo, mas não é verdade. Com certeza, a organização e a 

infraestrutura lá são melhores, acompanhando a história de prosperidade dos 

Estados Unidos da América. Em compensação, o rigor hierárquico e 

disciplinar é maior que aqui, inclusive, sem nenhuma estabilidade, de maneira 

que pequenas faltas são capazes de excluir profissionais. 

Outro fator, o Chefe de cada posto de atendimento entra no nível 

mais baixo da hierarquia (carreira única). Mas o que deve ser destacado é o 

nível de exigência e seleção para alcançar os cargos mais altos. São 

realizadas provas anuais para decidir sobre a permanência ou não na 

carreira. Em qualquer ano, se não conseguir realizar as avaliações, o 

bombeiro pode ser dispensado. Também, somente após vacância, são 

aplicados diversos exames para subir na hierarquia. E para ascender, o 

esforço da administração é pinçar dentre os muitos bombeiros o perfil 

adequado para o cargo superior, o que tem profissiografia mais adequada. 



 
166 

Assim, muitos ficam pelo caminho, muitos permanecem toda a carreira nos 

cargos mais baixos e pouquíssimos chegam às funções de chefia. 

Ainda, sobre o Corpo de Bombeiros norte-americano, a ausência 

de militarismo e a cultura lá impedem benefícios contratuais de trabalho 

fundamentais para os serviços de emergência, iminentemente arriscados. Por 

exemplo, o sistema de pensões e aposentadoria do Corpo de Bombeiros 

norte-americano é privado, quem contribui fica mais tranquilo, quem não 

contribui pode ter problemas. Para exemplificar, em visita técnica à Miami, 

presenciamos Bombeiros pedindo dinheiro em um semáforo, ao investigar o 

motivo, a surpresa: Um Bombeiro, colega de trabalho, havia morrido 

combatendo incêndio e a sua família ficou completamente desamparada, 

esposa e duas filhas. 

No mais, espero que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal continue a ser militar e participar ativamente e legalmente da 

Segurança Nacional, Segurança Pública e Defesa Civil. 

Saiba mais 

- Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em especial os 
artigos que versam sobre Segurança Nacional, Segurança Pública, Defesa 
Civil e Corpos de Bombeiros; 

- Lei Federal 8.255/91 – Organização Básica do CBMDF - LOB; 

- Lei Federal 11.901/09 – Regulamentação da profissão Bombeiro Civil.   
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27. Ordenamento jurídico 

De acordo com Norberto Bobbio, três são as características 

fundamentais do ordenamento jurídico. A primeira delas é a Unidade, a 

segunda, a Coerência e, por fim, a Completude. 

A complexidade do ordenamento não exclui a sua Unidade que, 

segundo a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico, 

proposta por Kelsen, é alcançada através da chamada “norma fundamental”, 

ou seja, aquela suprema, que não depende de nenhuma norma superior e 

sobre a qual repousa toda a unidade do ordenamento. A norma fundamental 

é, portanto, simultaneamente, o fundamento de validade e o princípio 

unificador das normas de um ordenamento. 

Norberto Bobbio afirma que a Coerência do ordenamento jurídico 

deve representar um sistema. Esse sistema seria uma totalidade ordenada, 

um conjunto de entes entre os quais existe certa ordem (sem conflito, coeso e 

coerente). 

Por Completude, entende-se a propriedade pela qual um 

ordenamento jurídico tem uma norma para regular qualquer caso. Uma vez 

que a falta de uma norma chama-se geralmente “lacuna”, a completude seria 

exatamente a falta de lacunas. Tecnicamente, diz-se que um ordenamento é 

completo quando jamais se verifica o caso de que a ele ninguém seja capaz 

de demonstrar ausência de certa norma. 

Seguindo a ótica do doutrinador, para o CBMDF, deve-se buscar 

Unidade, Coerência e Completude na hierarquia de leis aplicadas à 

Corporação, especificamente a Constituição Federal, Leis, Decretos e 

Portarias. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) é muito 

boa para os Corpos de Bombeiros, especialmente para o CBMDF, de forma 

que dificilmente uma Emenda Constitucional trará benefícios à Corporação. 
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As propostas parlamentares (tanto de emendas, quanto de leis) 

são acompanhadas pela Assessoria Parlamentar (que poderia mudar para 

Assessoria Institucional), ligada ao Comando Geral da Corporação. Diante 

das ameaças e oportunidades identificadas, cabe ao Comando acumular 

capital político suficiente para frear aquilo que pode nos prejudicar, em 

contrapartida, acelerar o que nos interessa. 

As Leis Federais vigentes cooperam bastante com a organização 

e facilitação da inserção do CBMDF na revolução da informação. O Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal está bem organizado, tanto 

estruturalmente, quanto em relação à gestão de pessoal. 

Mesmo assim, ainda pode melhorar principalmente no que diz 

respeito a lutas de classe, blindagem corporativa e completude. Para 

efetivar as propostas e por sermos militares, devemos constituir 

representantes ativos, inteligentes e interessados nas nossas causas. 

O primeiro esforço deve ser direcionado às lutas de classe, 

especialmente os salários podem ser com soldos maiores, para que os da 

reserva remunerada não recebam menos que os militares da ativa. Enfatiza-

se que, como recebemos soldo, não é possível passarmos a receber por 

subsídios (Lei de Remuneração). 

O segundo esforço pode ser realizado em direção à blindagem 

da Corporação em relação à politicagem. Nesse sentido, duas novidades 

podem ser implementadas para dificultar fisiologismos e ingerências no 

CBMDF: 

- Lista tríplice para Comandante Geral: A Comissão de 

Promoção de Oficiais, que tem todas as avaliações, fichas individuais e 

dossiês de cada Oficial, por votação secreta, indicaria três nomes para que o 

Governador escolhesse o Comandante Geral do CBMDF de uma lista tríplice 

de Coronéis. 

- Nomeação de cargos pelo Governador: A grande maioria das 

nomeações em cargos e funções do CBMDF deve continuar sendo realizada 
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pelo Comandante Geral. Mas em caso de nomeação pelo Governador, a lista 

de cargos do CBMDF deve obrigatoriamente vir do Comando da Corporação, 

sendo somente rechaçada ou ratificada pelo Governador. No caso de ser 

rejeitada, voltaria à Corporação para retificação e nova sujeição ao 

Governador. 

Sobre a completude, devemos nos esforçar no preenchimento 

das lacunas referentes à regulamentação dos serviços, gestão de 

desastres e ensino de Bombeiro Militar. 

Regulamentação dos Serviços de Bombeiro: É urgente que os 

serviços de Bombeiro Militar sejam efetivamente regulamentados. Não basta 

dizer que se faz determinada atividade, deve-se caracterizar. 

Especificamente, só nos submetemos às portarias de ministérios porque não 

somos regulamentados. Deste modo, cabe a regulamentação de cada 

atividade especializada, determinando funções, especializações e atividades. 

Para melhor entendimento, seria algo parecido com o Ato Médico. 

Por exemplo, para o serviço de Atendimento Pré-hospitalar 

(missão do CBMDF pela LOB, RLOBs e Lei 12.086/09), devemos 

regulamentar a profissão de Socorrista e determinar as atribuições de 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Socorristas do CBMDF, também as 

atividades relacionadas ao resgate, suporte básico e suporte avançado 

(Resolução 1671/03 do Conselho Regional de Medicina). 

Outro exemplo trata-se de regulamentar como se dará a 

supervisão, regulação e coordenação dos serviços de Bombeiro Militar em 

integração com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Brigadas 

de Incêndio Florestal, Bombeiros Civis e Voluntários. 

Lei de Gestão de Desastres: É interessante ao CBMDF buscar 

organização em nível nacional da gestão de desastres. A lei proposta poderia 

determinar que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pudesse ser 

solicitado e enviado em qualquer desastre nacional, bastando consentimento 

do Governador do DF. Também, poderia trabalhar em missões de paz e em 

desastres internacionais quando consentido pelo Presidente da República. 
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Essa característica é fundamental para reforçar a intenção do Fundo 

Constitucional em suprir o Corpo de Bombeiros da Capital. 

Abordando todo o sistema, é apropriado que os titulares dos 

cargos de Secretário Nacional de Defesa Civil (nível Federal, subordinado ao 

Ministério da Integração Nacional) e os Secretários de Estado de Defesa Civil 

(nível Estadual e Distrital) sejam Bombeiros Militares. Essa atitude fará com 

que as atividades de defesa civil sejam administradas e desempenhadas mais 

tecnicamente. 

Sobre o Sistema de Comando de Incidentes, nível nacional, os 

integrantes dos Corpos de Bombeiros deveriam ser estabelecidos como 

Comandantes de Incidente, chefes do Planejamento e Operações, com 

possibilidade de também abarcarem as funções de chefia de Logística e 

Finanças. 

Sobre a estrutura do atendimento a desastres no Brasil (matriz 

operacional), é importante que a lei estabeleça a obrigatoriedade dos estados 

em estabelecer unidade de Polícia e Bombeiro Militar nos municípios com 

mais de 10 mil habitantes. Para tanto, pode-se até mesmo pensar em linha de 

crédito do Governo Federal para assistência específica aos estados. Para ter 

ideia do caminho a percorrer, dos 5.565 municípios, 3.067 têm mais de 10 mil 

habitantes. Assustadoramente, menos de 350 cidades brasileiras possuem 

unidades de Bombeiro Militar (lembrando que são 283 municípios com mais 

de 100 mil habitantes). Os dados populacionais são do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE pesquisados no ano de 2012. 

Lei de Ensino: Além de organizar todo o macro sistema de 

ensino Bombeiro Militar e do CBMDF, também é muito importante 

regulamentar as titulações (ver capítulo sobre Ensino). O Bombeiro Militar não 

precisa se submeter integralmente ao Ministério da Educação. 

A Lei Federal 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, em seu 

Art. 83, estabelece que: “O ensino militar é regulado em lei específica, 

admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 

sistemas de ensino.” 
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Como a admissão aos cargos do CBMDF é de Nível Superior 

(graduação), podemos propor a equivalência dos cursos de formação com 

Graduações, de carreira com Especializações Lato Sensu, com exceção do 

CAO e CAEO que seriam Especializações Stricto Sensu, e de 

especialização operacional com Aperfeiçoamento. 

Essa também seria uma grande oportunidade de compor quadro 

de instrutores e pesquisadores e gratificá-los, sendo remunerados 

considerando o curriculum vitae e a quantidade de horas trabalhadas. Esses 

quadros poderiam ser compostos na Diretoria de Pesquisa Ciência e 

Tecnologia, Diretoria de Ensino e Grupamentos Especializados. 

Destaca-se que os avanços salariais, as duas inovações 

administrativas propostas, a regulamentação dos serviços, da gestão de 

desastres e do ensino do CBMDF devem ser sancionadas em Lei Federal. 

Os diversos decretos regulamentadores da legislação federal 

aplicada ao CBMDF precisam ser mais bem organizados. Alguns deles 

entram em conflito (faltando coerência), aplicando partes da norma conflitante 

de acordo com a interpretação da autoridade. O trabalho não é tão grande 

assim, falta pouco para tudo ser bem ajustado, cabendo essa organização 

principalmente à Seção de Legislação do Estado Maior Geral. 

Continuando a versar sobre os decretos regulamentadores, é 

importante fazer com que o Serviço Voluntário seja mais adequado e 

proporcional ao CBMDF. Mais adequado seria se o serviço voluntário fosse de 

13 horas (12 horas de serviço mais 1 hora de preparação). Falar em 

proporcionalidade quer dizer que cada valor de cota de gratificação deve levar 

em conta a relação entre a remuneração, a quantidade de horas trabalhadas 

e o nível de responsabilidade, tendo seu valor dado pela equação: 

(Remuneração do Posto/Graduação) * (Horas do Serviço) = Valor da Cota 

(Horas trabalhadas no mês) 
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Apesar de não termos estabelecida carga de trabalho, as Horas 

de Serviço podem ser estimadas pelo expediente (Horas de Expediente 

Administrativo no Mês). 

Também, não podemos esquecer que o Art. 11º do Estatuto dos 

Bombeiros Militares (Lei Federal 7.476/86) determina regulamentação, por 

Decreto Federal, que defina os cursos superiores para admissão no CBMDF. 

O tema foi discutido no capítulo Aspectos Sociológicos. 

Devemos ressaltar a urgente regulamentação dos §§ 3º e 4º do 

art. 94, da Lei 12.086/09 (relativos à carreira Bombeiro Militar), para que o 

quanto antes o plano de cargos alcance eficácia plena. 

Algo que parece estar mais atrasado é a regulamentação das 

normas militares (Regulamentos do Exército Brasileiro aplicados ao 

CBMDF). A Bombeira Militar Renata Moura fez um excelente trabalho com o 

Regulamento de Continências, mas os demais precisam de serviço 

semelhante. 

Especificamente, seria apropriado criar regulamento disciplinar 

próprio (seguindo o preceito do art. 48 do Estatuto), realizando uma 

sistemática adaptação do Regulamento Disciplinar do Exército – RDE para as 

características do CBMDF, sendo as principais decorrentes da pequena 

abrangência territorial do Distrito Federal e do serviço de socorro diário. 

Particularmente, acredito que regulamentos disciplinares 

rigorosos são muito benéficos à Corporação. Observando, sempre tive a 

impressão que aqueles que reclamam do rigor disciplinar estão, na verdade, 

preocupados em não cumprir regras, quando a preocupação de todos deve 

ser a manutenção do Direito de Ampla Defesa e do Contraditório. 

Com a Instituição perfeitamente inserida no Estado Democrático 

de Direito, promovendo a Ampla Defesa e o Contraditório, não há porque 

temer os regulamentos. Ao contrário, podem impor organização, qualidade e 

eficiência profissional. 
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Ainda sobre o tema, cabe a disseminação de uma ideia muito 

inovadora, proposta pelo Bombeiro Militar Márcio Pinheiro, que 

resumidamente trata-se da Reparação do Dano. Todas as transgressões 

disciplinares infligem prejuízos à administração. Assim, se os danos forem 

completamente reparados, o que cometeu a transgressão deve ter uma 

punição menor que aquele que não restituiu a administração de seu prejuízo. 

Sobre a regulamentação do cerimonial militar, continências e 

ordem unida (guardas de honra), além do uso das armas militares, seria 

muito adequado o uso de machados e croques, mais afetos ao serviço do 

CBMDF. Nos Estados Unidos da América as guardas de honra de bombeiros 

os utilizam e são regulamentados por manual integrado com as forças 

armadas. A seguir são apresentadas algumas fotos do comando Apresentar 

Arma, em seguida, Descansar Arma. 
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Quanto às portarias, a Seção de Legislação do Estado Maior 

Geral tem feito excelente serviço. Tudo tem sido atualizado de acordo com a 

modernização administrativa e a seção tem estruturado bem as normas 

internas. 

Por meio das portarias são editados os Regimentos Internos 

das diversas seções e setores da Corporação, alguns necessitam ser escritos 

e aprovados, outros revisados após o completo mapeamento de processos. 

Também, falta complementar o Plano de Emprego do CBMDF 

com as Normas de Emprego Operacional. Essa normatização tem sido feita e 

em breve será sanada essa lacuna, dando completude. 

Outra inovação muito interessante é a sistematização de Tomada 

de Contas Simplificada no âmbito da Auditoria do CBMDF. Parece 

importante instituir manual com direito à Ampla Defesa e ao Contraditório 

capaz de determinar a exata dimensão da reparação do prejuízo 

administrativo. Nesse sentido, pode abranger pequenas avarias em viaturas, 

equipamentos e mobiliário, bem como problemas de produtividade dos 

Bombeiros Militares. Para casos mais graves, certamente permaneceria o 

procedimento usual de Tomada de Contas Especial. 

Incumbe informar que qualquer setor da Corporação pode 

cooperar com a Unidade, Coerência e Completude do ordenamento jurídico 

do CBMDF, seguindo o que preceitua a Portaria 022/2005, apresentando 

minutas de Leis, Decretos e Portarias ao Estado Maior Geral. 

Por fim, seria adequada a constituição de Vade Mecum do 

CBMDF. O Bombeiro Militar Márcio Pinheiro começou a realizar este trabalho, 

faltando fechamento. Poderia ser organizado o seguinte compêndio: 

- Constituição Federal (grifar os pontos relativos ao CBMDF); 

- Leis Federais; 

- Decretos Federais; 

- Decretos Distritais; 
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- Portarias do CBMDF com anexos (incluindo Planos). 

Essas normas poderiam também ficar na Intranet corporativa para 

consulta geral e com atualizações sistemáticas, links para doutrina, 

resoluções, súmulas e exemplos de aplicabilidade. Esse mesmo compêndio 

também poderia ser impresso e disponibilizado para cada órgão do CBMDF e 

Bombeiros Militares interessados, para rápida consulta, como fazem os 

operadores do Direito. Para os concursandos, também seria bastante 

interessante, podendo ser vendido ou distribuído após comprovação de 

inscrição. 

Saiba mais 

- Lei Federal 7.479/86 – Estatuto dos Bombeiros Militares do DF; 

- Lei Federal 8.255/91 – Organização Básica do CBMDF - LOB; 

- Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB; 

- Lei Federal 9.786/96 – Dispõe sobre o Ensino no Exército Brasileiro; 

- Lei Federal 10.486/02 – Lei de Remuneração dos Militares do DF; 

- Lei Federal 12.086/09 – Reestruturação do CBMDF; 

- Decreto Federal 3.182/99 – Regulamenta a Lei Federal 9.786/96; 

- Decreto Federal 7.163/10 – Regulamentação da LOB; 

- Decreto Distrital 31.817/10 – Regulamentação da LOB; 

- Portaria 022/05 do CBMDF (BG 137 de 22 de julho de 2005) - 
Procedimentos a serem adotados para elaboração de proposta de textos 
legais; 

- Portaria 2.048/09 do Ministério da Saúde (DOU de 04 de setembro de 
2009) – Regulamento do Sistema Único de Saúde – SUS; 

- Teoria do Ordenamento Jurídico – de Norberto Bobbio; 

- The honor guard manual – de John Marshall; 

- Ato Médico e propostas de regulamentação.   
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28. Política pode ajudar ou atrapalhar 

Inicialmente, o que é mais importante para conseguirmos 

alcançar o pleno desenvolvimento institucional? Em minha opinião, que o 

CBMDF continue ligado à segurança nacional e pública, executando 

atividades de Defesa Civil, organizado, militar e com o Fundo Constitucional 

provendo suas necessidades. 

Como já escrito em capítulo anterior, a maioria das propostas de 

emendas constitucionais são danosas ao Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal. As unificações de polícias alijam a Corporação, 

desmilitarizam e atacam o Fundo Constitucional. As diversas propostas de leis 

podem ser boas ou ruins. 

A única maneira de deter todos esses ataques é politicamente. 

Assim, nada mais inteligente e honesto que a família Bombeiro Militar votar 

em representantes da Corporação. Afinal de contas, de onde a família tira sua 

segurança e sustento? Se a Corporação sofre ataques políticos que refletirão 

em nossas famílias, por que não contra-atacar com política séria, ética e 

inteligente? 

Quanto mais eleitos o CBMDF contar, e quanto mais forte cada 

político aliado for, melhor. Quiçá o Governador do Distrito Federal um dia seja 

Bombeiro Militar e contemos com apoio sistemático de Senadores e 

Deputados. 

Dessa forma, é muito interessante que os nossos líderes políticos 

(Presidentes de associações e clubes, Representantes de classe, Candidatos, 

Parlamentares) se voltem cada vez mais para os desígnios da Corporação. 

Nesse sentido, devem rechaçar as atividades listadas, pois atrasam o projeto 

institucional de desenvolvimento: 

- Fisiologismo (1); 

- Ingerência (2); 

- Clientelismo (3); 
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- Patrimonialismo (4); 

- Ausência de projetos estratégicos (5). 

(1) Sobre o Fisiologismo, cabe o alerta: Negociar cargos dentro 

do CBMDF somente traz frutos para a manutenção do poder, não ajuda a 

Corporação. Os cargos e funções da Corporação devem ser ocupados por 

Bombeiros Militares capacitados e com experiência, para que o 

desenvolvimento do CBMDF seja facilitado, e não dificultado por aqueles que 

somente se interessam pela posição (cargo ou função). 

(2) Decidir politicamente o que é técnico só atrapalha o 

desenvolvimento institucional. A Ingerência causa somente a desordem 

organizacional. As decisões devem ser técnicas e fundamentadas. Cabe 

destacar o engano de qualquer autoridade política quando acredita que 

gerenciar setores da Corporação sem assessoria técnica, experiência e 

preparação trará bons frutos políticos ou administrativos. Ao contrário, trará 

desmotivação, desorganização e uma imagem de ignorante da autoridade. 

(3) Muitos políticos acreditam que Clientelismo é a solução de 

seus problemas, quando na verdade não é. O clientelismo caracteriza-se pelo 

sistema de troca. Especificamente, proteção de grupo por apoio político. Isso 

não dá certo por conta do poder de abrangência da autoridade política, 

quando ele protege um grupo, desampara um grupo muito maior. Sem contar 

que o grupo protegido pode cobrar pelo apoio político um valor muito mais alto 

do que ele pode pagar nos termos da perfeita conduta ética e moral. 

(4) Patrimonialismo é a pior de todas as posturas. Não saber o 

limite do público e do privado tem espoliado a maior parte das instituições 

governamentais brasileiras. Fazer uso da Instituição em benefício próprio não 

pode ser a tônica nem da autoridade política, nem dos integrantes da 

Corporação. O CBMDF é público e a serviço da sociedade, nada deve ser 

usado para obter vantagens particulares. 

(5) Um Projeto Estratégico amplo que foque não somente nos 

militares, mas em toda a sociedade, pode fazer com que nossos 
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representantes sejam mais fortes e carismáticos. Atualmente vemos que os 

representantes políticos militares (forças armadas e auxiliares) não trabalham 

significativamente outros setores da sociedade. Sem contar que os eleitos 

devem trabalhar para toda a população. O CBMDF somente é capaz de 

eleger um Deputado, a população do Distrito Federal é capaz de eleger 

Deputados, Senadores e Governador. 

Nada é mais política do que orçamento. Os representantes da 

Corporação devem trabalhar principalmente por recursos direcionados ao 

CBMDF. O recurso financeiro é o maior potencializador do desenvolvimento 

institucional. 

O CBMDF recebe recurso de duas fontes financeiras, da União e 

do Governo do Distrito Federal - GDF. A União mantém o CBMDF por meio 

do Fundo Constitucional, sendo o grande provedor. O valor repassado ao 

GDF é determinado pela Lei Federal 10.633, de 27/12/2002 (que institui o 

Fundo). Esse montante é dividido aos diversos órgãos, principalmente 

CBMDF, PMDF e PCDF, secundariamente saúde e educação. Dessa forma, 

duas podem ser as esferas que nossos representantes políticos precisam 

trabalhar: Federal e Distrital. 

Na esfera Federal, cabe a manutenção do Fundo Constitucional, 

inclusive mantendo seu reajuste pela Receita Corrente Líquida - RCL da 

União, para que a mais importante fonte de recursos não seque. Deve-se 

também lutar por sua adequada divisão e aplicação, determinada por sanção 

de leis federais. 

Na esfera Distrital, cabe a briga inicial pela divisão do Fundo. 

Esse recurso é inicialmente dividido pelo Executivo local (Governador 

assessorado pelo Gestor do Fundo) que encaminha a contabilidade relativa 

para que seja apensada a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 

Orçamentária Anual - LOA, votadas no Congresso Nacional e sancionadas 

pelo Presidente. Essas leis definem o que vai para cada órgão e como será 

gasto. Dificilmente há grandes alterações à proposta inicial. 
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A respeito dos recursos advindos do Distrito Federal, mesmo 

sendo menores, vale a pena lutar por sua manutenção e ampliação. 

Algo que deve ser realçado é a liberdade de fatiamento dos 

recursos do Fundo Constitucional, isentos da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Art. 19, § 1º, V, da Lei Complementar 101, de 04/05/2000). Deste modo, 

qualquer proporção pode ser gasta com manutenção, investimento e pessoal. 

Nesse sentido, não existe impedimento algum para aumentos salariais e 

investimentos estruturais. 

Reafirmando para fechar o capítulo, a principal missão dos 

representantes políticos para com o CBMDF, sem dúvida alguma, deve 

ser aumentar os recursos para prover salários justos e investimentos 

que possibilitem seu desenvolvimento. Secundariamente, realizar 

projetos direcionados à família Bombeiro Militar e trabalhar juntamente 

com o Comando da Corporação para protegê-la de ameaças. 

Saiba mais 

- Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

- Lei Federal 10.633/02 – Instituição do Fundo Constitucional; 

- Ciência e Política: Duas vocações – de Max Weber.   
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29. Ameaças 

Sempre haverá ameaças. Ninguém sabe mais disso que os 

Bombeiros. Mas a catástrofe acontece quando há vulnerabilidade. 

O atual momento pode permanecer favorável por bastante tempo, 

mas pode mudar radicalmente. Deste modo, podemos analisar dois cenários 

ameaçadores: Nacional e Local. 

No cenário Nacional, é fácil perceber o quanto o CBMDF está 

intimamente ligado a quanto o Governo Federal vai bem. O Fundo 

Constitucional, que mantém o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 

é estabelecido pelo texto constitucional no artigo 21. O ato que o regulamenta 

é a Lei Federal 10.633, de 27 de dezembro de 2002. 

A lei regulamentadora define que o Fundo Constitucional deve ser 

reajustado anualmente conforme a variação da Receita Corrente Líquida - 

RCL da União, ou seja, se a União arrecada muito, o CBMDF vai bem e 

recebe mais recursos, se arrecada menos, sua receita acompanha e reduz. 

Desde a criação do Fundo a arrecadação do Governo Federal somente 

aumentou, assim, estamos indo bem. Mas será que isso se manterá por 

quanto tempo? 

Temos duas possibilidades de inversão das taxas de crescimento. 

Uma possibilidade é a reforma tributária, o que não trará grandes problemas 

ao CBMDF, apenas freará um pouco seu crescimento. Outra possibilidade é 

que o país volte a ter problemas econômicos, o que não parece ser tão difícil 

por causa de algumas condutas que podem repercutir em longo prazo. 

Todos os Estados empreendedores do mundo, naturalmente, vão 

mal. O governo deve principalmente fiscalizar e controlar, realizando somente 

os serviços públicos desinteressantes à iniciativa privada ou às funções 

intimamente ligadas ao Estado. No Brasil, nós sustentamos políticos 

profissionais alijados do processo produtivo: “Burgueses do Capital Alheio”. O 

extraordinário aumento da tributação da classe média e das carteiras de 

trabalho, as políticas assistencialistas com fins eleitoreiros, a expansão da 
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máquina administrativa, a manutenção da corrupção, os baixos investimentos 

de base, o alto endividamento interno, a falta de desenvolvimento científico e 

a alta dependência na exportação de commodities, ao invés de produtos 

industrializados e tecnologia, podem levar a nação à bancarrota. 

Essas duas ameaças nacionais não podem ser evitadas, mas 

podem ser minimizadas se preferirmos aplicar os recursos do CBMDF em 

investimentos de base (edificações e sistemas de informação) com baixos 

custos de manutenção e buscarmos desenvolver tecnologias de bombeiro que 

capacite o aumento da receita (planejamento em médio e longo prazo). 

Com a redução da receita, pode-se dizer que o CBMDF ainda 

estará bem, pois na verdade o Fundo Constitucional pode sofrer ataques 

ainda mais fortes, podendo até mesmo ser extinto por uma Emenda 

Constitucional (difícil) ou regulamentado de forma diferente (possível). Para 

tanto, temos que nos precaver com força política, principalmente no âmbito 

federal, pois pode ser interessante ao próprio Governo Distrital que a 

regulamentação seja alterada. 

Ainda em cenário federal, o Congresso Nacional pode ser 

favorável, ou ameaçador. Como o CBMDF é organizado pela União, quase 

tudo tem que passar pelo Congresso, propostas ruins e boas (Propostas de 

Emenda Constitucional, Projetos de Lei e Medidas Provisórias). Para tanto, 

nada requer mais monitoramento que as duas casas legislativas, para que no 

momento adequado, e aproveitando oportunidades, o CBMDF use de seu 

capital social e político em benefício da Corporação. 

No âmbito Local, as ameaças são menos potentes. O que mais 

pode afligir ao CBMDF é a constante tentativa de ataque à carteira de 

serviços ofertados à sociedade e a divisão do Fundo Constitucional.  

Muitas são as instituições públicas, privadas e filantrópicas 

(ONGs) que ainda se arriscam a executar serviços de bombeiro, mesmo 

sendo atividade essencial e própria do Estado. 
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Para exemplificar, em Santa Catarina, os Bombeiros Voluntários 

têm grande atuação e força. Muitos municípios brasileiros contam com 

atendimento pré-hospitalar exclusivamente prestado pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Muitos parques e instituições 

públicas contam com brigadas de combate a incêndio florestal. Os Bombeiros 

civis sempre tentarão se organizar fora das instituições privadas. 

Noutro giro, pode ser mais atraente ao Governo do Distrito 

Federal passar uma parcela menor do Fundo Constitucional ao CBMDF. O 

Corpo de Bombeiros e seus representantes políticos não podem descansar, é 

essencial observar os movimentos do governo local, que pode preferir 

deslocar os recursos historicamente destinados ao CBMDF para outros 

setores. 

Para rechaçar as ameaças locais, cabe principalmente ao 

CBMDF atingir alto grau de especialização, prestação de serviços de 

excelência, imagem social elevada, além de eficiência e baixo custo de suas 

ações. Secundariamente, é importante trabalhar a imagem da Corporação 

perante a população, acumular capital político e manter-se ajustado ao 

Governo do Distrito Federal. 

Saiba mais 

- Lei Federal 10.633/02 – Instituição do Fundo Constitucional; 

- 48 Leis do Poder – de Joost Elffers; 

- A Arte da Guerra – de Sun Tzu; 

- O Príncipe – de Nicolau Maquiavel; 

- Propostas de Emendas Constitucionais relacionadas ao CBMDF – são 

exemplos as PECs de 2002 (534); de 2004 (308); de 2007 (059, 089, 195); de 

2008 (300); de 2009 (339, 340, 346, 352, 357, 381, 410, 413, 414, 423, 430, 435, 

446); entre outras.   
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30. Contribua com o CBMDF 

Existem boas maneiras de cooperar. A mais importante delas 

trata-se de desenvolver o melhor serviço possível no seu local de trabalho, 

com força, disposição e compromisso. É fundamental que seu serviço vá na 

direção e no sentido adequados, para somar esforços. Para tanto, saiba para 

onde seu setor tem que caminhar por meio dos diversos planos (estratégico e 

setorial) e Regimento Interno, bem como comunicando adequadamente com 

os colegas e chefes. 

Em pós-graduação na Universidade de Miami, o Coordenador 

Coronel Felippes, do Exército Brasileiro, afirmou que para obtermos sucesso 

profissional, devemos cultivar Entusiasmo, Disciplina e Network (bons 

relacionamentos). Realmente, essa é uma excelente fórmula para vitória, 

recomendo a cada herói dessa grandiosa Corporação. 

Outra forma de contribuir é por meio do controle interno, usando 

para isso a sugestão (ideia) e a denúncia. Essas contribuições podem ser 

abertas ou sigilosas. Se abertas, podem ser feitas diretamente aos 

responsáveis pelos setores ou na Ouvidoria do CBMDF. Se sigilosas, podem 

ser realizadas no Centro de Inteligência ou na Ouvidoria do CBMDF. 

É importante realçar que, ao contrário do que muitos pensam, a 

denúncia fundamentada colabora com o desenvolvimento institucional, desde 

que utilizada adequadamente. A correção dos erros e impedimento de 

condutas inadequadas é muito interessante para qualquer instituição. A 

denúncia interna (para o controle interno) é a mais adequada e sempre deve 

ser realizada antes da denúncia externa. 

Caso a denúncia interna não surta efeito, pode ser apresentada 

ao controle externo, seja a Ouvidoria do Governo do Distrito Federal, ao 

Ministério Público do Distrito Federal (mais relacionado a crimes) ou aos 

tribunais de contas (TCU e TCDF, mais relacionados às finanças). 

Para as denúncias, eu peço cautela, para que você não seja sua 

própria vítima. Denúncias infundadas podem ser revertidas. Denúncias 
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externas sempre maculam a imagem institucional. Lembrando, o segredo é a 

moderação e bom senso na exposição das convicções. 

Especificamente sobre as sugestões, essas podem contribuir 

demais para o desenvolvimento institucional. A sugestão é capaz de fazer 

com que cada Bombeiro Militar sinta-se mais integrado e participe ativamente 

na melhoria da Corporação. 

As iniciativas sociais também podem cooperar muito com os 

órgãos corporativos estabelecidos (Ouvidoria e Centro de Inteligência), 

ampliando o conceito de Segurança Comunitária. 

Um programa social desenvolvido com o intuito de contribuir é o 

nomeado Ideias que Salvam. Esse conjunto de projetos foi criado 

inicialmente para o CBMDF, mas foi ampliado para a sociedade em geral. 

Será um prazer receber e encaminhar suas contribuições por meio do local da 

internet: <www.ideiasquesalvam.com.br>. Nesse mesmo endereço, você 

poderá baixar livre e gratuitamente esse livro (e-book). 

No mais, não deixe passar a oportunidade de elevar o grande 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Cada familiar, amigo e colega 

faz parte da sociedade, tem uma imagem do CBMDF e pode ser um formador 

de opinião. Não perca a oportunidade em qualquer rede social, mesmo que 

seja virtual. Contribua, compartilhe, trabalhe em equipe por um CBMDF 

melhor!!! 
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Por fim, deixo algumas citações que podem motivá-lo. 

"O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que 
estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas 
construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o 
destino.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

“O futuro tem muitos nomes: 
Para os fracos é o inalcançável. 
Para os temerosos, o desconhecido. 
Para os valentes é a oportunidade.” 

Victor Hugo 

“O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe 
dirige os passos.” 

Salomão em Provérbios 16:9 da Bíblia Cristã 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas 
forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem 
projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.” 

Salomão em Eclesiastes 9:10 da Bíblia Cristã 

“Cada hora de tempo perdido na mocidade é uma possibilidade a 
menos nos sucessos do futuro.” 

Napoleão Bonaparte 

Quanto maior for a sua contribuição, com o passar do tempo, 

esse livro terá menos valor. Tomara que em pouquíssimo tempo possamos 

rebatizar esse livro como: “O CBMDF do passado”. 

Obrigado, sucesso e que Jesus te abençoe!!! 
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Sobre o autor Bombeiro Militar 

Todos têm o desejo de fazer algo grande e importante, algo que 

encha seus corações e marque uma época. O tempo que temos é curto, 

alguns poucos anos, que como anunciado na Bíblia cristã, assemelha-se a um 

simples vapor que vem e some. Assim, alguns se esforçam para serem os 

mais ricos do cemitério, outros por serem os mais famosos. Eu prefiro 

acreditar que, ao trabalhar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 

estou realizando o maior de todos os feitos: “Vidas alheias e riquezas salvar”. 

Servo de Jesus Cristo, Brasiliense, casado com minha linda 

Steffany e pai do Davi. Diplomado em engenharia de incêndio e pânico, 

matemática, administração, estatística, engenharia civil, e estudante de 

computação, medicina, teologia, filosofia, línguas e o que posso a respeito 

dos serviços de Bombeiro Militar. 

Recebi algumas medalhas e elogios, prefiro acreditar que foram 

por esforço e dedicação. 

Por fim, tudo que peço a Deus é que onde ele permitir que 

minhas mãos toquem, que também me dê capacidade, ousadia e moralidade 

para transformar tudo em algo melhor. 

 

Japhet Alves Pereira Leite 

Próximas publicações 

- Jesus Cristo: o Protagonista da História. 

- A Física do Bombeiro Militar.   



 
187 

Talvez você já tenha se perguntado: O que devemos fazer 

hoje para que o CBMDF seja melhor? 

Nesse livro são apresentadas algumas ideias que podem 

fazer o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

surfar na terceira onda. Algumas próprias, outras comuns 

e algumas de companheiros de farda. 

Contamos com você para realizar na Corporação a 

revolução do conhecimento e continuar cumprindo o lema: 

 

“Alienan Vitam et Bona Salvare”   

 


