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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tratará a respeito da gestão de processos nas atividades de 
manutenção de 3º escalão de armamento leve realizadas no Batalhão de Manutenção e 
Suprimento de Armamento (BMSA). O estudo objetiva de forma geral analisar a gestão 
de processos nas atividades de manutenção de 3º escalão de armamento leve e, mais 
especificamente, a percepção dos militares envolvidos na manutenção de 3º escalão de 
armamento leve acerca das ferramentas de gestão de processos, bem como a 
possibilidade de aperfeiçoamento de processos relacionados à essas atividades de 
manutenção. Para atingir esse objetivo, utilizar-se-á uma análise de documentos, tendo 
como caminho metodológico manuais técnicos, manuais de ensino, relatórios técnicos, 
dissertações, artigos, livros e páginas da internet, fundamentais para a abordagem de 
conceitos importantes sobre o assunto que enaltecem a importância do tema. Ao final, 
através do confrontamento entre os aspectos apresentados e informações levantadas, 
será possível verificar oportunidades de melhorias nos processos relacionados à 
manutenção de 3º escalão de armameno leve no BMSA. 
 
 
Palavras chaves: Gestão de Processos, efetividade, demanda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
 
 
The present work will deal with the process management in the maintenance activities of 
the 3rd echelon of light weapons carried out in the Maintenance and Supply of Weapons 
Battalion (BMSA). The study aims in general to analyze the management of processes in 
the maintenance activities of the 3rd echelon of light weapons and, more specifically, to 
verify the perception of the soldiers involved in the maintenance of the 3rd echelon of light 
weapons about the process management tools, as well as the possibility of improving 
processes related to these maintenance activities. To achieve this goal, an analysis of 
documents will be used, having as a methodological path technical manuals, teaching 
manuals, technical reports, dissertations, articles, books and internet pages, fundamental 
to the approach of important concepts on the subject that extol the importance of the 
theme. In the end, through the confrontation between the presented aspects and the 
information raised, it will be possible to verify opportunities for improvements in the 
processes related to the maintenance of the 3rd echelon of light weapons in the BMSA. 
 
 
Keywords: Process Management, effectiveness, demand. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 

Conforme o Manual de Ensino (EB60-ME-22.401), Gerenciamento da 

Manutenção - 1ª Edição, 2017, a manutenção de 3º escalão compreende as ações 

realizadas pelos batalhões de manutenção (B Mnt) e parques regionais de manutenção 

(Pq R Mnt), operando em instalações fixas, próprias ou mobilizadas. Engloba algumas 

das tarefas da atividade de manutenção corretiva, com ênfase na reparação do MEM 

que apresente ou esteja por apresentar falhas de alta complexidade. 

Ao analisar as linhas de manutenção do Batalhão de Manutenção e Suprimento 

de Armamento (BMSA) é possível perceber que, assim como nos Pq R Mnt, a 

manutenção de 3º escalão de armamento leve é feita em linhas de manutenção, de 

maneira organizada, visando atingir as metas estabelecidas, tanto qualitativas quanto 

quantitativas, no Plano Interno de Trabalho (PIT). 

No BMSA, o Pelotão de Manutenção de Armamento Leve da Companhia de 

Manutenção tem por missão realizar a manutenção de 3º escalão de armamento leve, 

dentre os quais podemos citar o Fuzil Automático Leve (FAL), Pistola 9mm IMBEL, 

Pistola 9mm Beretta e o Fuzil 5,56mm IA2. Tais armamentos são empregados no 

Exército Brasileiro em praticamente todas as missões, visto que englobam as armas 

de porte. Por isso, são de suma importância para o cumprimento da missão 

constitucional do Exército Brasileiro de defesa da Pátria, garantia dos poderes 

constitucionais e de garantia da lei e da ordem. 

Nesse contexto, de uma maneira geral, entende-se que a manutenção de 

armamento leve âmbito Exército deve atender à demanda existente de maneira que 

garanta a disponibilidade dessas armas para utilização nos diversos rincões do país.  

Cabe às unidades logísticas responsáveis pela manutenção de 3º escalão de 

armamento leve a trabalhosa tarefa de atender às diretrizes emanadas pelo Comando 

Logístico anualmente através de documentos direcionados a tais unidades contendo o 

PIT necessário para garantir a operacionalidade da Força no tocante ao material em 

tela, ou seja, garantir a eficácia da manutenção. 

Contudo, outro aspecto importante que deve ser considerado no planejamento 

da manutenção de 3º escalão de armamento leve é que a administração pública deve 

obedecer, dentre outros primcípios, o princípio da eficiência, previsto no Art. 37 da 

Constituição Federal. 

Segundo o Manual Técnico (EB20-MT-11.002) Gestão de Processos:  

 

“EFICIÊNCIA - conceito relacionado ao custo-benefício empregado na 
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realização das tarefas, atividades, ações, projetos e operações; trabalhar com 
eficiência é objetivar produzir um nível ideal de serviços demandando menos 

recursos, ou seja, é a capacidade do administrador de obter bons resultados 
utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. ” (BRASIL, 2016. p. 62)   

             

A eficiência é um conceito intimamente ligado aos processos. Entende-se que 

um processo eficiente é aquele que demanda menor tempo e recurso. 

Assim, considerando a necessidade de atender ao princípio da eficiência e da 

eficácia, as Organizações Militares responsáveis pela manutenção de 3º escalão de 

armamento leve devem pautar suas ações efetividade, que se trata da junção da 

efeciência e eficácia, ou seja, atingir um objetivo empregando com excelência os 

recursos disponíveis.  

Depreende-se pelo conceito apresentado no Manual Técnico (EB20-MT-11.002) 

Gestão de Processos para Eficiência que o fato de um processo ser realizado da 

mesma maneira há muitos anos não garante que é o que proporciona maior eficiência. 

Segundo o Manual Técnico EB20-MT-11.001 Padrão de Modelagem de 

Processos do Exército Brasileiro: 

 

A gestão de processos, numa concepção simplificada, é uma forma de 
gerenciar as atividades de rotina. Em uma organização militar, tem o objetivo 

de promover melhorias e otimizar os processos envolvidos na geração de 
resultados, por meio da identificação, da padronização, da institucionalização 

e do controle dos processos de trabalho. Para tanto, a OM deve ter um claro 
entendimento de alguns aspectos importantes para a gestão dos seus 

processos. (BRASIL, 2016, p. 5) 

 

Estabelecido esse conceito geral, considerando a gestão de processos como 

uma forma de gerenciar atividades de rotina com objetivo de promover melhorias, fica 

evidente a importância dessa ferramenta para qualquer gestor, seja na iniciativa 

privada, seja na administração pública. 

          

 

1.1 PROBLEMA 

 

          

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

Além das questões já apresentadas, o Plano Estratégico do Exército (PEEx) 

2016-2019/2ª Edição, estabelece como Objetivo Estratégico nº 10 – Aumentar a 

efetividade da gestão do bem público; a estratégia 10.2.1 – Racionalizar os processos; 

e a atividade correlata 10.2.1.2 – Prosseguir na implantação da gestão de processos 
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na Alta Administração. 

Desse modo, considerando a complexidade da atividade de manutenção de 

armamento leve, a limitação de recursos à disposição das Unidades Logísticas 

vocacionadas à manutenção de 3º escalão de armamento leve, bem como a 

imperiosidade, já apresentada na introdução, da efetividade como pilar das ações, o 

gestor deve empregar ferramentas que o possibilitem conhecer e aperfeiçoar os seus 

processos. 

  

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Assim, deparamo-nos com um problema: Como assegurar que os processos 

relacionados à manutenção de 3º escalão de armamento leve proporcionem resultados 

efetivos? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

 
 
1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O presente estudo tem por objetivo geral analisar a gestão de processos nas 

atividades de manutenção de 3º escalão de armamento leve. 

    

     

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Apresentar as etapas essenciais à Gestão de Processos; 

b. Apresentar os benefícios da Gestão de Processos; 

c. Apresentar documentos que tratam do assunto; e 

d. Verificar a aplicação de ferramentas de Gestão de Processos na manutenção 

de 3º escalão de armamento leve. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Como questões de estudo, abordaremos os seguintes questionamentos: 

a. Quais são as etapas essenciais à Gestão de Processos? 

b. Quais são os benefícios da Gestão de Processos? 

c. Quais são os documentos que tratam do assunto? 

d. Ferramentas de Gestão de Processos são empregadas na manutenção de 3º 

escalão de armamento leve? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

A variável independente do estudo é o Batalhão de Manutenção de Armamento, 

localizado na Avenida Duque de Caxias, 665, Vila militar, Rio de Janeiro-RJ. 

Como variável dependente, analisaremos os processos relacionados ao Plano 

Interno de Trabalho 2021 do BMSA. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

A amostra será composta por 5 (cinco) militares do BMSA que trabalham na 

gestão da manutenção e por 4 (quatro) mecânicos de armamento. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

A coleta de dados será realizada por meio de pesquisa exploratória e aplicação 

de questionários: 
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A pesquisa exploratória utilizará como caminho metodológico manuais técnicos, 

manuais de ensino, relatórios técnicos, dissertações, artigos, livros e páginas da 

internet, fundamentais para a abordagem de conceitos essenciais para o 

desenvolvimento do tema. 

 Os questionários serão voltados, principalmente, para analisar a percepção dos 

militares envolvidos nos processos de manutenção de 3º escalão de armamento leve 

acerca das ferramentas de gestão de processos. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

 

A revisão da literatura será realizada por meio de uma análise minuciosa e ampla 

de manuais do Exército Brasileiro, bem como referências desses manuais, que 

abordam o tema Gestão de Processos, com intuito de levantar embasamento teório 

para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Inicialmente, será realizada uma pesquisa exploratória, tendo como fonte de 

pesquisa primária manuais técnicos e de ensino, relatórios técnicos, dissertações e 

artigos e como fonte secundária livros e sites. 

Após o levantamento de conceitos na pesquisa exploratória, será aplicado um 

questionário aos militares que atualmente trabalham diretamente na atividade de 

manutenção de 3º escalão de armamento leve, visando verificar a percepção desses 

militares a respeito do tema Gestão de Processos. 

Por fim, será possível realizar a análise dos dados coletados confrontando-os 

com os conceitos abordados no desenvolvimento do trabalho. 

 

 

1.4.6 instrumentos 

 

 

O questionário será o instrumento utilizado, conforme Apêndice A. Os 

participantes responderão ao questionário através do Google Forms. Tal ferramenta 
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será essencial para verificar a percepção dos militares que trabalham na atividade de 

manutenção de 3º escalão de armamento leve. 

 

 

1.4.7 Análise dos Dados 

 

 

Os dados serão apresentados em tabelas que facilitarão a verificação da visão 

dos militares responsáveis pela gestão da manutenção de 3º escalão de armamento 

leve, bem como dos mecânicos de armamentos. 

            

     

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente estudo justifica-se, principalmente, pelos seguintes aspectos: 

a. A necessidade de o gestor público pautar suas ações atentando para o 

princípio da efetividade; 

b. A importância dos armamentos leves para o cumprimento da missão 

Constitucional do Exército; e 

c. A complexidade da manutenção de 3º escalão de armamento leve. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

De maneira simplificada, gestão de Processos é um mecanismo gerencial 

através do qual é possível, por meio da aplicação de diversos recursos e ferramentas, 

conhecer profundamente processos envolvidos na geração de resultados, identificar 

falhas e oportunidades de melhorias e promover mudanças. 

Processo é uma forma de se executar determinada tarefa. Segundo o Guia BPM 

CBOK (2009), um processo “é uma sequencia definida de atividades ou etapas, 

executadas por equipamentos ou pessoas que tem por objetivo atingir uma meta”. 

Para o PNQ (Programa Nacional da Qualidade), conforme se pode observar na 
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Figura 1, os processos são um conjunto de atividades inter-relacionadas que, 

conduzidas numa sequencia lógica, produzem o resultado esperado e que atende às 

expectativas e necessidades dos clientes. De forma sintética, processos transformam 

insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas). 

 

Figura 1: Representação gráfica de um Processo (BRASIL, 2015) 

 

Visando ressaltar a importância do assunto, é interessante mencionarmos a 

abrangência que Capote (2012) dá ao tema destacando que nossa vida diária nada 

mais é que o resultado da soma de inúmeros processos - conscientes ou 

não. 

 Considerando que os processos fazem parte da vida das pessoas, é imperioso 

afirmar que o assunto abordado no presente estudo, embora focado na manutenção 

de 3º escalão de armamento leve, é de interesse amplo. 

Os processos se integram em um sistema. Oliveira (2012), define sistema como 

um “conjunto de partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, forma um 

todo unitário com determinado objetivo e efetuando uma função”. 

 Manual Técnico (EB20-MT-11.002) Gestão de Processos exemplifica a 

integração sistema-processos através da figura abaixo: 
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Figura 2: Integração entre a estratégia e os processos de negócio (BRASIL, 2016) 

 

 

2.2 OBJETIVOS DA GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 

Manual Técnico (EB20-MT-11.002) Gestão de Processos apresenta os 

seguintes aspectos como objetivo da implantação da Gestão de Processos: 

 
a) melhoria dos fluxos de trabalho; 

b) melhoria dos fluxos de informação; 
c) adequação das interfaces entre áreas e atividades; 
d) eficácia da comunicação; 

e) agilidade das operações e redução dos tempos de ciclo das atividades; 
f) eliminação de tarefas que não agregam valor; 

g) disseminação e aprimoramento do conhecimento (aqui entendido como 
conjunto de informação armazenada por intermédio da experiência ou da 

aprendizagem); e 
h) trabalho realizado de forma planejada, estruturada, padronizada e integrada. 
(BRASIL, 2016, p. 15) 

 

Efetividade é o termo que resume os tópicos acima apresentados. Assim, cabe 

citarmos o o Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2016-2019/2ª Edição, que 

estabelece o Objetivo Estratégico nº 10 – Aumentar a efetividade da gestão do bem 

público; a estratégia 10.2.1 – Racionalizar os processos; e a atividade correlata 

10.2.1.2 – Prosseguir na implantação da gestão de processos na Alta Administração. 
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O entendimento dos reais objetivos da Gestão de Processos é fundamental 

para o presente estudo. Tais objetivos não devem ser distorcidos. Nesse contexto, 

cabe ressaltar que a Gestão de Processos não se trata de um procedimento 

meramente burocrático, tampouco uma enfadonha iniciativa para impressão de papéis 

com conteúdo sem importância ou que nunca serão executados: a Gestão de 

Processos define o sucesso de um sistema. 

   

 

2.3 ETAPAS ESSENCIAIS À GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 

O guia BPM CBOK (Corpo Comum de Conhecimento em Gerenciamento de 

Processos de Negócio da ABPMP), a gestão de processos como um ciclo contínuo 

constituído de atividades interligadas. 

 

No âmbito do Exército Brasileiro, com base na literatura de referência e nas 

melhores práticas internas, as etapas essenciais à Gestão de Processos, 
conforme a Sistemática de Gestão de Processos do Exército Brasileiro, 
apresentada na Figura 4, são classificadas como se segue: 

a) Planejamento das iniciativas; 

b) Estudo da Cadeia de Valor Agregado; 

c) Mapeamento de processos; 

d) Diagnóstico de processos; 

e) Redesenho de processos; 

f) Desenho de um novo processo; 

g) Implantação de processos; 

h) Gerenciamento de processos; e 
i) Análise Crítica pela Alta Administração. (BRASIL, 2016, p. 16) 

 

O Manual Técnico (EB20-MT-11.002) Gestão de Processos ilustra tais etapas 

conforme a figura abaixo: 
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Figura 3: Sistemática de Gestão de Processos do Exército Brasileiro (BRASIL, 2016) 

 

 

2.4 GESTÃO DE PROCESSOS NA MANUTENÇÃO DE 3º ESCALÃO DE 

ARMAMENTO LEVE 

 

 

O Manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção (EB60-ME-22.401) 

esclarece que, âmbito Exército Brasileiro, as ações de manutenção são estruturadas 

em escalões, baseados no nível de capacitação técnica do capital humano e na 

infraestrutura adequada para manutenção. 

O Manual de Ensino Gerenciamento da Manutenção (EB60-ME-22.401) define, 

ainda, escalão de Manutenção como o grau ou amplitude de trabalho requerido nas 

atividades de manutenção, em função da complexidade do serviço a ser executado. 

Qualquer escalão de manutenção deve ser capaz de executar as tarefas de 

manutenção atribuídas ao escalão inferior. 

 

Manutenção de 3º escalão - compreende as ações realizadas pelos batalhões 

de manutenção (B Mnt) e parques regionais de manutenção (Pq R Mnt), 
operando em instalações fixas, próprias ou mobilizadas. Engloba algumas 
das tarefas da atividade de manutenção corretiva, com ênfase na reparação 

do MEM que apresente ou esteja por apresentar falhas de alta complexidade. 
Consiste basicamente em:  

a) substituição e reparo de peças, subconjuntos ou conjuntos;  

b) montagens com regulagens e verificação do funcionamento; 
c) confecção de peças (compatíveis com ferramental e equipamento que 

possui); 
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d) soldagens, ajustagens e desempenamentos; e 
e) complementação da manutenção de 2º escalão que não foi feita por falta de 

recursos. (BRASIL, 2017, p. 3-3) 

 

A manutenção de 3º escalão de armamento leve é uma atividade complexa. No 

BMSA, conforme estabelecido em documentos de Procedimentos Operacionais 

Padrão, a atividade é feita da seguinte maneira para os armamentos leves: 

Inicialmente, os armamentos são divididos em lotes, que podem ser de 50 

(cinquenta) armas ou outra quantidade conforme a demanda e tipo de armamento 

leve. Após isso os armamentos vão para as bancadas de calibragem e desmontagem. 

Essa etapa é sucedida pelo tratamento superficial das peças, que é o banho químico. 

Por fim, as armas são montadas, inspecionadas, realizam tiro técnico e passam por 

uma última inspeção pós manutenção. 

 As etapas acima mencionadas retratam, sumariamente, os processos de 

manutenção de 3º escalão de armamento leve realizados no BMSA. Cabe ressaltar 

que o presente estudo não tem como foco uma abordagem profunda dos processos 

executados numa Unidade Logística vocacionada à manutenção de 3º escalão de 

armamento leve. O foco deste estudo é verificar se processos relacionados à 

manutenção de 3º escalão de armamento leve podem ser aperfeiçoados. 

Nesse contexto, objetivando atingir o foco do presente trabalho, não se faz 

necessário um estudo com aplicação das etapas da Gestão de Processos já 

apresentadas. 

Desse modo, apresentamos alguns recursos de suma importância que podem 

contribuir para que o gestor reconheça a necessidade da gestão de seus processos, 

conforme estabelece o Manual Técnico (EB20-MT-11.002) Gestão de Processos: 

 

Vários fatores podem ensejar o surgimento de uma demanda de processos. 
Dentre outros, podem ser citadas as seguintes necessidades: 

a) apuração de informações, por meio do conhecimento dos processos de 
trabalho, para atendimento às ações de Racionalização Administrativa, tais 
como revisão de estruturas funcionais, de cargos e de atribuições; 

b) análise e solução de problemas relacionados ao dia a dia de trabalho; 
c) melhoria do fluxo de trabalho, do tempo de ciclo e/ou do desempenho dos 

processos; 
d) preservação e disseminação do conhecimento; 
e) levantamento de informações para automação de tarefas, atividades e 

processos; 
f) melhoria da qualidade do ambiente de trabalho e do desempenho 

organizacional; e 
g) alinhamento entre as atividades executadas e a estratégia organizacional.  

(BRASIL, 2016, p. 18) 

 

Desse modo, com objetivo de obter informações relevantes a respeito da 

manutenção de 3º escalão de armamento leve realizada no BMSA, militares que 

trabalham atualmente diretamente na manutenção de 3º escalão de armamento leve 
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na Oficina do BMSA responderam a um questionário com as perguntas abaixo 

relacionadas, cujo resultado apurado será apresentado no tópico a seguir: 

 

1. O senhor utiliza alguma ferramenta de Gestão de Processos no 

desempenho da sua função? 

 

2. Qual grau de conhecimento o senhor possui a respeito das ferramentas 

de Gestão de Processos? 

 

3. O senhor considera que a aplicação de ferramentas de Gestão de 

Processos pode proporcionar benefícios às atividades de manutenção de 3º escalão 

de armamento? 

 

4. O senhor conhece o Manual Técnico Gestão de Processos (EB20-MT-

11.002)?  

 

5. O senhor conhece o conceito de EFETIVIDADE? 

 

6. O senhor acredita que algum processo executado no desempenho da sua 

função relacionada à manutenção de armamento leve pode ser aperfeiçoado? 

 

7. Sua resposta à pergunta anterior tem por embasamento algum relatório 

de mapeamento de processos? 

 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS   

     

 

Inicialmente, apresentamos, conforme segue, os resultados obtidos através do 

questionário respondido por militares que trabalham diretamente na manutenção de 3º 

escalão de armamento leve no BMSA: 

Resultado das respostas dos 5 (cinco) militares que trabalham na gestão da 

manutenção: 

 

1. O senhor utiliza alguma ferramenta de Gestão de Processos no desempenho 

da sua função? 
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2. Qual grau de conhecimento o senhor possui a respeito das ferramentas 

de Gestão de Processos? 

 

 

 

 

Sim
80%

Não
20%

RESPOSTAS

Médio 
conhecimento

60%

Pouco 
conhecimento

40%

RESPOSTAS
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3. O senhor considera que a aplicação de ferramentas de Gestão de 

Processos pode proporcionar benefícios às atividades de manutenção de 3º escalão 

de armamento? 

 

 

 

4. O senhor conhece o Manual Técnico Gestão de Processos (EB20-MT-

11.002)?  

 

 

 

 

 

Sim, muitos 
benefícios

100%

RESPOSTAS

Não
60%

Sim
40%

RESPOSTAS
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5. O senhor conhece o conceito de EFETIVIDADE? 

 

 

6. O senhor acredita que algum processo executado no desempenho da sua 

função relacionada à manutenção de armamento leve pode ser aperfeiçoado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não
20%

Sim
80%

RESPOSTAS

Sim
100%

RESPOSTAS
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7. Sua resposta à pergunta anterior tem por embasamento algum relatório 

de mapeamento de processos? 

 

 

Resultado das respostas de 4 (quatro) militares, mecânicos de armamento, que 

trabalham na execução da manutenção: 

 

1. O senhor utiliza alguma ferramenta de Gestão de Processos no desempenho 

da sua função? 

 

 

 

Não
80%

Sim
20%

RESPOSTAS

Sim
50%

Não
50%

RESPOSTAS
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2. Qual grau de conhecimento o senhor possui a respeito das ferramentas de 

Gestão de Processos? 

 

 

3. O senhor considera que a aplicação de ferramentas de Gestão de Processos 

pode proporcionar benefícios às atividades de manutenção de 3º escalão de 

armamento? 

 

 

 

 

 

Médio 
conhecimento

25%

Pouco 
conhecimento

50%

Nenhum 
conhecimento

25%

RESPOSTAS

Sim, muitos 
benefícios

100%

RESPOSTAS
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4. O senhor conhece o Manual Técnico Gestão de Processos (EB20-MT-

11.002)?  

 

 

 

5. O senhor conhece o conceito de EFETIVIDADE? 

 

 

 

 

 

 

Não
100%

RESPOSTAS

Sim
100%

RESPOSTAS
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6. O senhor acredita que algum processo executado no desempenho da sua 

função relacionada à manutenção de armamento leve pode ser aperfeiçoado? 

 

 

 

7. Sua resposta à pergunta anterior tem por embasamento algum relatório de 

mapeamento de processos? 

 

 

 

Analisando as respostas, percebemos que tanto os militares que exercem 

atividade de gerenciamento quanto execução da manutenção, podemos fazer as 

seguintes conclusões: 

Sim
100%

RESPOSTAS

Não
100%

RESPOSTAS
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a. Os militares do BMSA envolvidos na manutenção de 3º escalão de armamento 

leve reconhecem a importância da Gestão de Processos; 

b. O conhecimento acerca do assunto ainda é pequeno. Dos militares que 

trabalham na gestão da manutenção, 60% consideram possuir médio conhecimento e 

40% consideram possuir pouco conhecimento. Dos mecânicos de armamento, 25% 

consideram não possuir conhecimento algum, 25% médio conhecimento e 50% pouco 

conhecimento; 

c. Embora alguns militares do BMSA utilizem ferramentas de Gestão de 

Processos, tais militares utilizam essas ferramentas de maneira empírica, sem 

conhecimento teórico, visto que apenas 20% dos militares que trabalham na gestão da 

manutenção utilizam ferramentas de gestão de processos embasadas em relatórios; e 

d. Todos os envolvidos na manutenção de 3º escalão de armamento leve do 

BMSA reconhecem que alguns processos podem ser aperfeiçoados. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

  

 

Como visto, embora os militares envolvidos na manutenção de 3º escalão de 

armamento leve reconheçam a importância da Gestão de Processos, a falta de 

conhecimento acerca do assunto é um entrave para a aplicação das ferramentas e 

recursos fundamentais para o aperfeiçoamento dos processos e otimização de 

resultados. 

Analisando as respostas, percebe-se que a falta de conhecimento acerca do 

Manual Técnico Gestão de Processos (EB20-MT-11.002) limita a implementação de 

práticas simples, mas impactantes, que podem beneficiar o sistema garantindo 

melhores resultados. 

Desse modo, é possível inferir que existem processos na manutenção de 3º 

escalão de armamento leve que podem ser aperfeiçoados através da Gestão de 

Processos. Tal conclusão pode ser feita uma vez que sem o mapeamento dos 

processos não se alcança um conhecimento profundo de todas as etapas, e, como 

visto, sem o conhecimento das etapas as demais ferramentas de gestão de processos 

não podem ser aplicadas. 

Outro aspecto observado foram os benefícios que a Gestão de Processos pode 

proporcionar, os quais podem ser resumidos em uma palavra: efetividade. 

Considerando a importância desse conceito, é fundamental que todos os envolvidos o 

entendam e trabalhem constantemente pautatos na efetividade de seus processos. 
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Gestão de Processos é um assunto relativamente novo que ainda enfrenta 

algumas barreiras que precisam ser rompidas. Ao longo do presente estudo, ficou 

evidente que a solução para disseminação e implementação das ferramentas 

estudadas está na multiplicação do conhecimento acerca do assunto. 

Por fim, conclui-se que a solução para aumento da efetividade da manutenção 

de 3º escalão de armamento leve está na aplicação de ferramentas de gestão de 

processos, uma vez que somente o profundo conhecimento das etapas permite ao 

gestor encontrar possíveis oportunidades de melhorias e aplicar as mudanças 

necessárias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Estado-Maior do Exército. Portaria nº 197-EME, de 1º de setembro de 2015. 
Manual Técnico EB20-MT-02.001 Padrão de Modelagem de 
Processos do Exército Brasileiro, 1ª Edição, 2015. 

 

______. Portaria nº 197-EME, de 1º de setembro de 2015 – Aprova o Manual Técnico 
EB20-MT-11.0001 – Padrão de Modelagem de Processos do Exército Brasileiro. 
Separata ao Boletim do Exército nº 37, de 11 SET 15. 
 

______. Portaria Nr 115 / DECEx, de 7 de junho de 2017. Aprova o Manual de Ensino 
(EB60-ME-22.401), Gerenciamento da Manutenção - 1ª Edição, 2017, e dá outra 
providência. Publicada no Boletim do Exército Nr 26, de 30 de junho de 2017. 
 

_______. Estado-Maior do Exército. Portaria nº 213-EME, de 7 de junho de 
2016. Manual Técnico EB20-MT-11.002 Gestão de Processos, 1ª Edição, 

2016. 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. Portaria nº 1.507-Cmt Ex, de 
15 de dezembro de 2014 - Aprova o Plano Estratégico do Exército 2016-2019. Boletim 
do Exército nº 1, de 2 JAN 2015. 
 

PAVANI JÚNIOR, O.; SCUCUGLIA, R. Mapeamento e Gestão de Processos – BPM. 

São Paulo – SP: M. Books do Brasil Ltda, 2011. 
 

CAPOTE, Gart. Guia para Formação de Analista de Processos. Vol. 1: 2011. 

 

WHEWELL, Willian. Philosophy of the Inductive Sciences. Londres, 1840. 

 

WILSOM, Edward. Models in Information Behaviour Research. Journal of 

Documentation, 1999. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  
APÊNDICE A – Questionários aos militares do BMSA que trabalham diretamente 

na manutenção de 3º escalão de armamento leve 

 

 

A GESTÃO DE PROCESSOS NA MANUTENÇÃO DE 3º ESCALÃO DE 

ARMAMENTO 

 

 

Questionário 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap MB Michel Ricardo de Souza Cruz, cujo tema é A Gestão de 

Processos na Manutenção de 3º Escalão de Armamento. Pretende-se, através da 

compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 

preciso a respeito da visão dos militares que trabalham na manutenção de 3º escalão 

de armamento leve a respeito do assunto Gestão de Processos. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Michel Ricardo de Souza Cruz (Capitão de Material Bélico – AMAN 2012) 

Celular: (21) 96700-7018 

E-mail: michelricardo62@gmail.com  

 

1. O senhor desempenha qual tipo de função relacionada à manutenção de 

armamento leve? 

 

() Gerenciamento da manutenção 

() Execução da manutenção (Mecânico de armamento) 

 

2. Você utiliza alguma ferramenta de Gestão de Processos no desempenho da 

sua função? 

 

() Não 

() Sim. Qual? _______________________ 
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3. Qual grau de conhecimento você possui a respeito das ferramentas de Gestão 

de Processos? 

 

() Nenhum conhecimento 

() Pouco conhecimento 

() Médio conhecimento 

() Muito conhecimento 

 

4. Você considera que a aplicação de ferramentas de Gestão de Processos pode 

proporcionar benefícios às atividades de manutenção de 3º escalão de armamento? 

 

() Não, nenhum benefício 

() Sim, poucos benefícios 

() Sim, muitos benefícios 

 

5. O senhor conhece o Manual Técnico Gestão de Processos (EB20-MT-

11.002)?  

 

() Sim 

() Não 

 

6. O senhor conhece o conceito de EFETIVIDADE? 

 

() Sim 

() Não 

 

7. O senhor acredita que algum processo executado no desempenho da sua 

função relacionada à manutenção de armamento leve pode ser aperfeiçoado? 

 

() Sim 

() Não 
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8. Sua resposta à pergunta anterior tem por embasamento algum relatório de 

mapeamento de processos? 

 

() Sim 

() Não 

 

9. Alguma consideração relacionada à gestão de processos na manutenção de 

armamento leve que o sr julgue importante acrescentar?  


