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A CADEIA DE SUPRIMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO:  
O USO DO SISTEMA RFID NA GESTÃO DO SUPRIMENTO CLASSE II 

 
 

Caio César Soares Bertoncello¹ 
 
 

RESUMO 
O presente artigo busca apresentar as vantagens do uso da tecnologia, particularmente o 
sistema RFID, nas atividades de gestão de material classe II, com a finalidade de racionalizar 
pessoal e processos, aumentar o controle e eficiência do processo e possivelmente alimentar o 
módulo gestão de material do SIGELOG, de forma mais confiável e menos desgastante, 
principalmente nos Batalhões e Depósitos de Suprimento do Exército Brasileiro. A metodologia 
utilizada foi a abordagem teórica, sendo realizada também uma pesquisa qualitativa 
bibliográfica (levantamento e revisão), questionário para militares que trabalham ou 
trabalharam como gestores de depósitos de suprimento classe II e pesquisas em sites 
institucionais sobre o tema, constates na bibliografia. Analisando o funcionamento do sistema 
RFID no meio civil bem como a cadeia de suprimento classe II do EB, sendo destacadas 
algumas vantagens relacionadas a implantação desse sistema, como a agilidade e o melhor 
controle físico e patrimonial dos itens de suprimento e o aperfeiçoamento do ciclo logístico, 
aprimorando o processo de gestão de suprimento classe II do Exército Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Logística, suprimento classe II, ciclo logístico, cadeia de suprimento, controle 
de material e RFID. 
 
ABSTRACT 
This article seeks to present the advantages of the use of technology, particularly the RFID 
system, in class II material management activities, with the purpose of rationalizing personnel 
and processes, increasing process control and efficiency and possibly feeding the material 
management module of SIGELOG, more reliably and less exhausting, especially in the 
Battalions and Supply Deposits of the Brazilian Army. The methodology used was the 
theoretical approach, and a qualitative bibliographical research (survey and review), a 
questionnaire for military personnel who worked or worked as managers of supply stores class 
II and researches on institutional sites on the subject, are verified in the bibliography. Analyzing 
the operation of the RFID system in the civil environment as well as the class II supply chain of 
the EB, highlighting some advantages related to the implementation of this system, such as 
agility and better physical and patrimonial control of supply items and the improvement of the 
logistics cycle, improving the Brazilian Army's class II supply management process. 
 
Keywords: Logistics, class II supply, logistics cycle, supply chain, material control and RFID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Capitão do Serviço de Intendência. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2008.  
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1. INTRODUÇÃO 

Atividades logísticas sempre ocorreram em nossa sociedade, desde o 

surgimento da mesma, tanto em atividades militares como comerciais ao passo que 

materiais eram transportados, armazenados, distribuídos e controlados. 

A expressão “Logística” foi usada pela primeira vez por volta de 1838, seu 

criador, o Barão de Jomini, chegou a declarar que “a logística é tudo ou quase tudo 

no campo das atividades militares, exceto o combate”. 

Pela definição do Council of Supply Chain Management Professionals, 

"Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento que planeja, 

implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-

primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a 

eles relativas”.  

Já o conceito de Cadeia de Suprimento está ligado com a integração dos 

processos industriais e comerciais, buscando estabelecer a ligação entre o 

consumidor final de um determinado produto, os diversos intermediários e por fim o 

produtor do mesmo, através das ações de transporte e armazenamento de itens. 

No Exército, a logística tem papel fundamental para a manutenção da tropa e 

das operações, tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz, dividindo suas 

atividades em funções logísticas. 

Dentro da função logística suprimento, a cadeia de suprimento do exército é 

enorme e complexa, estruturada e com materiais classificados e organizados em 

dez classes distintas de material, cada qual com seu fluxo, particularidade e 

funcionamento.  

Na cadeia de suprimento dos materiais da Classe II, a licitação e aquisição de 

todos os itens para todas as OM do Brasil é centralizada, o recebimento e 

armazenamento primário é realizado por um dos doze batalhões ou depósito de 

suprimento espalhados pelo país, e tem que processar e distribuir os mesmos para 

suas organizações militares apoiadas até que o material chegue na ponta da linha.  

Paralelo a isso, na sociedade, as empresas cada dia mais vem buscando 

tornar as operações logísticas mais ágeis, rentáveis e eficientes, recorrendo para 

isso ao uso e desenvolvimento de tecnologias, metodologias de trabalho e novos 

equipamentos. 

A gestão da cadeia de suprimento para as grandes empresas do meio civil é 

fator essencial e primordial para ganhos de vantagens competitivas, eliminação de 
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possíveis desvios e perdas e garantia de eficiência, eficácia e efetividade de suas 

atividades. Para tanto a grande maioria adota e investe pesado em tecnologias e 

sistemas informatizados, para aperfeiçoar seus processos e reduzir os custos ao 

mínimo. 

Uma solução largamente aplicada nas diversas empresas é o sistema de 

identificação por rádio frequência RFID, cujo maior propósito na gestão de estoque é 

contribuir com o fluxo de materiais em todos os elos da cadeia de suprimento, 

controlando níveis de estoque, identificando suas informações técnicas, agilizando o 

inventário e gerando rastreabilidade. 

Destarte, o presente trabalho visa identificar e apontar as principais vantagens 

da utilização de sistema informatizado e de tecnologia na gestão dos materiais da 

Classe II, nos Batalhões e Depósitos de Suprimento do Exército Brasileiro, a fim de 

aumentar a eficiência, eficácia e efetividade da cadeia de suprimento do exército. 

 

1.1 PROBLEMA 

A Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, trouxe, dentre todas as outras disposições, a percepção da necessidade de 

um controle maior sobre o patrimônio publico. Como resultado, os órgãos de 

controle interno e externo, cada vez mais, fiscalizam e exigem um detalhamento 

mais transparente, eficiente, eficaz e efetivo acerca dos gastos públicos, da 

aquisição de patrimônio (principalmente material permanente e de consumo), e sua 

gestão e utilização correta. 

O Exército Brasileiro, como Órgão da Administração Pública Federal, 

estabelece normas, regulamentos e manuais para nortear procedimentos de gestão 

e controle patrimonial no âmbito da Força Terrestre e garantir cada vez mais uma 

administração com controle, qualidade e transparência, tais como o Regulamento de 

Administração do Exército (R-3), Normas Administrativas Relativas ao Suprimento 

(NARSUP), Normas Administrativas relativas ao Material de Comunicações 

Estratégicas, Eletrônica, Guerra. Eletrônica e Informática (NARMCEI), Orientação 

aos Agentes da Administração, edição anual da DGO, entre outros. 

Paralelo ao aumento das normas, procedimentos e controles estabelecidos 

para a boa prática administrativa, o Comandante do Exército, estabeleceu em sua 

Diretriz no biênio 2017-2018 como um dos objetivos gerais da Força, a 

Racionalização em todos os níveis, a ser aplicada de forma austera e imediata em 
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todos os níveis organizacionais do Exército, para priorizar a alocação de recursos 

humanos e materiais para a atividade-fim do Exército, a Força Terrestre. 

De acordo com o Art 142 da Constituição Federal de 1988, são atividades-fim 

das Forças Armadas, e consequentemente do Exército Brasileiro, a defesa da 

Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e em situações pontuais a garantia da 

lei e da ordem.  

Porém, o Exército Brasileiro, para seu funcionamento e objetivos demanda de 

diversas atividades-meio que consomem muitos recursos humanos e material em 

seu funcionamento constitucional, sendo um exemplo as próprias funções de Órgão 

da Administração Pública, especificamente nesse estudo, as atividades de gestão 

patrimonial, uma atividade-meio muito onerosa em pessoal envolvido nas diversas 

Organizações Militares da Força, principalmente nos batalhões e depósitos de 

suprimento. 

Controlar o recebimento, conferência inicial, armazenamento, conferências 

periódicas, loteamento, distribuição e até transporte do material da Classe II, exige 

muito pessoal para ser empregado nas diversas fases da cadeia de suprimento, e 

sem um processo automatizado, ou uso de tecnologia de controle, a chance de 

ocorrerem erros de conferência, descontrole e desorganização no processo são 

enormes, fora a dificuldade do controle do pessoal envolvido no processo. 

Em consequência destas abordagens, chega-se à formulação do seguinte 

problema: Como o uso de tecnologias e sistemas, principalmente o RFID, pode 

contribuir na racionalização e na gestão eficiente, eficaz e efetiva de material da 

classe II da cadeia de suprimento do exército brasileiro em tempo de paz? 

 

1.2 OBJETIVOS  

O presente estudo pretende agregar os conceitos básicos e o funcionamento 

da tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID) com as informações da 

organização e gestão de material na cadeia de suprimento do exército em tempo de 

paz, a fim de propor medidas para utilização do sistema RFID na gestão dos 

materiais da Classe II, nos Batalhões e Depósitos de Suprimento do Exército 

Brasileiro.  

Com a finalidade de delimitar e viabilizar a consecução do objetivo geral de 

estudo, foram ideados os seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar o conceito e o funcionamento da tecnologia RFID;  
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b) Apresentar o funcionamento e a gestão de material Classe II e seus 

principais óbices; e 

c) Demonstrar a vantagem do sistema RFID no controle e gestão dos 

materiais da Classe II, nos Batalhões e Depósitos de Suprimento do 

Exército Brasileiro; 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  

Atualmente é de interesse público a disseminação de práticas de gestão 

eficiente e boas práticas de Governança na administração pública, em especial com 

o uso cada vez maior de ferramentas de TI para o auxilio e a melhoria de todos os 

processos, aumentando cada vez mais a eficiência da máquina pública. 

O advento da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, trouxe, dentre todas as outras disposições, a percepção da 

necessidade de um controle maior sobre o patrimônio publico. 

Neste contexto o Exército Brasileiro tem cada vez mais desenvolvido, utilizando 

e adotando sistemas e ferramentas de TI para melhorar seus processos e 

atividades, tanto as atividades-fim, quanto as diversas atividades-meio, contexto em 

que se inclui, na gestão da cadeia de suprimento, o desenvolvimento do Sistema 

Integrado de Gestão Logística (SIGELOG) e seus diversos módulos de gestão, 

incluindo um módulo de gestão de material no qual cada Organização Militar 

alimenta o sistema conforme a situação física do material e patrimônio existente. 

A justificativa da escolha do tema se deve ao fato da importância do uso da 

tecnologia, particularmente o RFID, nas atividades de gestão de material classe II, 

com a finalidade de racionalizar pessoal e processos, aumentar o controle e 

eficiência do processo e possivelmente alimentar o módulo gestão de material do 

SIGELOG, de forma mais confiável e menos desgastante, principalmente nos 

Batalhões e Depósitos de Suprimento do EB. 

 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema será utilizado, em grande parte do levantamento, uma pesquisa 

bibliográfica, que segundo Maria Luci de Mesquita Prestes (2002, pág. 26), “é aquela 
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que se efetiva tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir 

do emprego predominante de informações [...]”. 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa será desenvolvida através de 

análises de artigos especializados, publicações, legislação, sites e revistas, visando 

o levantamento do tema abordado, fundamentando-se no método da pesquisa 

qualitativa a fim de alcançar a compreensão do problema. 

A partir do estudo dessas doutrinas será desenvolvida uma linha de raciocínio 

própria, a fim de propor medidas para utilização do sistema RFID na gestão dos 

materiais da Classe II, nos Batalhões e Depósitos de Suprimento do Exército 

Brasileiro. 

Será utilizada a pesquisa do tipo aplicada, por ter objetivo gerar conhecimento 

que terá aplicação prática dirigidos à solução de problemas.  O delineamento da 

pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção bibliográfica, coleta de 

dados, aplicação de questionários, argumentação e discussão de resultados. 

 

2.1 Revisão da Literatura 

A seguir, serão abordados os principais conceitos sobre o Sistema de 

Identificação por Radio Frequência (RFID), seu histórico resumido, funcionamento, 

vantagens e desvantagens. 

2.1.1 A Tecnologia de Identificação por Rádio Frequência (RFID) 

RFID identificação por rádio frequência é uma tecnologia de controle de 

estocagem e armazenagem que utiliza a frequência de rádio para transmissão e 

recebimentos de dados que permite o rastreamento e controle de estoque de 

materiais de diversas categorias. 

Diferente do código de barras o RFID utiliza etiquetas conhecidas como TAG 

ou etiquetas inteligentes devido a sua forma de utilização, a etiqueta contém um chip 

de silício, e uma antena permite enviar respostas aos sinais de rádio frequência 

enviados pela base, além da etiqueta o sistema utiliza uma leitora de sinal de rádio e 

um servidor que transmite e recebe as informações para o sistema através de um 

middleware, que é um programa intermediário de informações, as leitoras podem ser 

utilizadas também com etiquetas de códigos de barras comuns, permitindo maior 

flexibilidade à utilização de todo o sistema. 
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A RFID não é simplesmente uma substituta do código de barras, é uma 
tecnologia de transformação que pode ajudar a reduzir desperdício limitar 
roubos, gerir inventários, simplificar a logística e até aumentar a 
produtividade. Uma das maiores vantagens dos sistemas baseados em 
RFID é o fato de permitir a codificação em ambientes hostis e em produtos 
onde o uso de código de barras não é eficiente. (Bernardo 2004 on-line). 

  

2.1.1.1. Histórico do surgimento da tecnologia de RFID 

Essa tecnologia foi desenvolvida pelo MIT (Massachussetts Institute Of 

Tecnology) nos Estados Unidos, mas as ideias iniciais surgiram durante a segunda 

guerra mundial, sendo utilizada pelos alemães para identificar aeronaves aliadas 

através de sinais invertidos de rádio sendo considerado este o primeiro sistema 

passivo de RFID. O primeiro projeto surgiu com o Sir. Robert Alexander Watson - 

Watt em 1937 para identificação de aeronaves amigos ou inimigos. 

A primeira etiqueta ativa de RFID recebeu a patente em janeiro de 1973 

mesmo ano em que Charles Walton inventou o cartão magnético para abertura de 

portas em hotéis sem necessitarem de chaves, a fechadura registrava os códigos 

contidos nos cartões e o receptor liberava a trava. 

O início da utilização comercial do sistema foi utilizar as ondas de rádio para 

identificar furtos em lojas utilizando as TAGs, porém somente foi viabilizado em sua 

concepção atual na década de noventa, ainda com um custo muito elevado de 

produção e operação. 

Em 1999 grandes empresas mundiais assumiram um projeto cujo objetivo 

principal foi minimizar os custos da tecnologia RFID desenvolvendo uma etiqueta 

com apenas um microchip e um número de serial, trazendo assim a tecnologia para 

a conformação e uso atual no mercado mundial. 

2.1.1.2 Funcionamento básico da tecnologia RFID 

O funcionamento do sistema tem principalmente três partes, um transponder, 

um leitor e um programa para intercâmbio de dados. O transponder é conhecido 

também como TAG ou etiqueta inteligente, que fica no objeto de rastreamento. Os 

dados são transmitidos da TAG para o leitor e sua aplicação se dá através de 

programa de middleware que integra o sistema de gestão com a captura de dados, 

feita através das antenas. 
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Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-11-Funcionamento-de-um-sistema-RFID_fig3_304001730                           . 

Figura 1 – Sistema básico de RFID                        . 

 

A RFID também pode ser definida como uma tecnologia de identificação 
que utiliza a rádio frequência para o intercambio de dados, permitindo 
realizar remotamente o armazenamento e recuperação de informações 
usando um dispositivo chamado de etiqueta de rádio identificação, um 
pequeno objeto que poderá ser afixado a ou incorporado em um produto, 
bem ou até num ser vivo. (STANTON, 2004). 

 Constituem as principais partes do sistema RFID: 

2.1.1.2.1 As TAGs ou etiquetas inteligentes 

A etiqueta inteligente é o dispositivo que concentra os dados do sistema da 

RFID, contém uma antena e um microchip eletrônico, essa etiqueta pode ou não 

conter uma bateria (fonte própria de energia). 

Quando existe essa fonte de energia podemos chamá-las de RF TAGs ativas, 

elas podem ser modificadas com novas informações de escrita e leitura. Sua vida útil 

é limitada em aproximadamente 10 anos e seu custo é um pouco maior que a RF 

TAG passiva. 

 

                                                            Fonte: http://rfidinovacode.com.br/produto/tag-ativa/40243 

Figura 2 – Etiqueta inteligente (TAG) ativa 
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As RF TAGs passivas diferentemente das ativas não necessitam de bateria, ela 

opera com as ondas eletromagnéticas retirada dos leitores, sua vida útil é ilimitada e 

seu custo é menor, porem necessita de um leitor com mais potência. 

 

Fonte: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/etiquetas-rfid-revolucionando-gestao-estoques/ 

Figura 3 – Etiqueta inteligente (TAG) passiva 

 

2.1.1.2.2 O conjunto de leitores 

Segundo Glover e Bhatt (2007), os leitores completos são formados por um 

conjunto com a antena, o transcrever e o decodificador. O sinal de rádio enviado 

pela antena ativa a TAG, e seu código é decodificado passando os dados para o 

computador. A antena pode estar separada do leitor no caso de um leitor mais 

simples ou com fio. 

Nemoto (2009) descreve que a função do middleware é coletar, filtrar, agrupar 

e enviar os dados do leitor para o sistema. Portanto, em essência, o middleware é o 

mediador que traduz as informações recebidas pelo leitor de forma que o usuário do 

sistema possa compreendê-las. 

Segundo Weinstein (2005), existem leitores ativos e passivos, dependendo do 

tipo de etiquetas que eles leem e, além disso, Pinheiro (2004) destaca que, por não 

precisarem de um campo visual para realizar a leitura, os leitores podem ler através 

de diversos materiais como plástico, madeira, vidro, papel, cimento, entre outros. 
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http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/rfid-sistema-de-

controle-de-itens-de-suprimento 

Figura 4 – Leitor tipo portal       c 

 

 

Fonte: http://segel.com.py/segelnuevo/2018/09/01/lector-rfid-intermec-ck3r/ 

Figura 5 – Leitor tipo portatil 
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2.1.1.3 Principais vantagens e desvantagens 

Assim como toda tecnologia a utilização da rádio frequência tem seus pontos 

fortes e suas vulnerabilidades, cabendo ao gestor do depósito neutralizar as 

desvantagens e maximizar as vantagens da utilização. 

Dentre as diversas industrias e empresas que utilizam a tecnologia RFID em 

sua cadeia de suprimento interna e em sua linha de produção e distribuição, 

diversos aspectos positivos e negativos são recorrentes e destacam-se como os 

principais quando avaliamos as vantagens e desvantagens da utilização do sistema.  

Dentre as principais vantagens que geralmente são destacadas temos: a 

reutilização das etiquetas, a precisão das informações, o rastreamento e leitura 

remota, o controle de estoque e inventário imediato, a agilidade nos processos, a 

redução dos custos operacionais, e a redução de tempo de processamento na 

cadeia logística. 

Por outro lado, dentre as principais desvantagens apontadas temos: o elevado 

custo para implantação, a diminuição do alcance das transmissões das antenas 

caso as etiquetas estejam fixadas em materiais metálicos ou condutivos, a 

possibilidade de interferência ou sabotagem por pessoas não autorizadas (hackers), 

o aumento do custo total dos produtos cuja tecnologia RFID esteja inclusa, e 

possibilidade da não leitura das etiquetas caso dois leitores estiverem trabalhando 

simultaneamente na área da mesma. 

2.1.1.4 Aplicação da tecnologia na logística 

No meio civil, é comum constatar que o gerenciamento da cadeia logística de 

uma empresa requer prioridades de controle para alcançar a liderança em um 

mundo globalizado, é necessário enfoque no planejamento logístico. 

Muitas empresas vêm utilizando a tecnologia de identificação por rádio 

frequência para aperfeiçoar sua logística e reduzir seus custos com estoques. 

A fonte da vantagem competitiva está, em primeiro lugar, na capacidade da 
organização de se diferenciar, aos olhos do cliente, de seus concorrentes, 
e, em segundo lugar, em operar a um custo menor e por tanto com maior 
lucro. (CHRISTOPHER, 2009). 

Diversos estudos encontrados mostram que o ganho em tempo logístico pode 

ser um diferencial, como, por exemplo, o caso da Hewlett Packard (HP), que 
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introduziu o sistema em toda a sua cadeia logística desenvolvendo no Brasil um 

centro de excelência na tecnologia RFID. 

Na empresa HP, a tecnologia RFID contribuiu com uma redução da ordem de 

12 a 17% no tempo total de suas operações logísticas, proporcionando ainda 

ganhos efetivos em eficiência de processos e na economia de recursos.  

A figura 6 demonstra um exemplo de como o RFID é utilizado na gestão de 

estoques e na cadeia de suprimento e distribuição de uma empresa civil. 

 

Fonte: https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/utilidades.htm 

Figura 6 – Diagrama de funcionamento de uma cadeia logística utilizando o RFID 

 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos preocupa-se em satisfazer as 
necessidades do cliente final, com o menor custo associado, mediante a 
integração do processo comprador/fornecedor, auxiliado pelo 
estabelecimento de processos uniformes que vinculem a identificação das 
necessidades de reabastecimento físico com a resposta Justin-time. 
(CHRISTOPHER, 2009). 
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2.1.2. A cadeia de suprimento do Exército Brasileiro 

O termo logística vem do francês jádox e tem como uma de suas definições "a 

parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de projeto e 

desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, 

manutenção e evacuação de material para fins operativos ou administrativos" 

(Ferreira, 1986, p. 1045). Logística também pode ser definida como “a satisfação do 

cliente ao menor custo total” (Ferreira, 1986, p. 1045). 

No Manual de Campanha C 100-10 (2003) temos que “logística militar, de uma 

forma abrangente, pode ser divididas em três fases, relacionadas entre si, que 

organizam toda a sistemática de trabalho, a fim de possibilitar o adequado apoio 

logístico”. Essas fases são denominadas: determinação das necessidades, obtenção 

e distribuição, e constituem a cadeia de suprimento do Exército. 

2.1.2.1 Organização da cadeia de suprimento do Exército Brasileiro 

Já a hierarquia básica das organizações logísticas responsáveis pelo ciclo da 

cadeia de suprimento do Exército se constitui do: 

a. Comando Logístico (COLOG) – é o órgão de direção setorial do Exército 

Brasileiro incumbido de prever e prover, no campo das atividades 

logísticas de suprimento, manutenção e transporte, os recursos e serviços 

necessários ao Exército e às necessidades de mobilização dessas 

atividades; 

b. Diretoria de Abastecimento (DAbst) – é o órgão de apoio técnico normativo 

do Comando Logístico incumbido de prever e prover, no campo da 

atividade logística de suprimento, os recursos e serviços de sua 

competência necessários ao Exército Brasileiro; 

c. Escalões Logísticos (Esc Log) – são órgãos administrativos que fazem 

parte de uma determinada Região Militar. Tal órgão é responsável por 

organizar e ordenar a distribuição dos materiais de diversas classes de 

forma que os mesmos sejam fornecidos pelas unidades provedoras às 

unidades apoiadas; 

d. Grupamento Logístico (Gpt Log) – são órgãos operacionais criados 

através da reestruturação da Força Terrestre em algumas Regiões 

Militares, em substituição do respectivo Esc Log, que tem as mesmas 
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atribuições administrativas de organizar e ordenar a distribuição dos 

materiais de diversas classes de forma que os mesmos sejam fornecidos 

pelas unidades provedoras às unidades apoiadas; 

e. Batalhões e Depósitos de Suprimento (B Sup ou D Sup) – são OM 

provedoras com a missão de  receber, armazenar e executar a distribuição 

dos materiais de diversas classes de forma que os mesmos sejam 

fornecidos pelas às unidades apoiadas; 

f. Batalhões Logísticos (B Log) – são OM que podem ter função de OM 

provedoras mas geralmente em classe de suprimento específica e com 

atuação mais limitada; e 

g. Organização Militar (OM) – são de grosso modo os clientes e a ponta da 

linha final da cadeia de suprimento do Exército.  

2.1.2.2 O suprimento e a classificação militar do mesmo 

O Manual de Campanha C 100-10 (2003) diz que a “função logística 

suprimento refere-se ao conjunto de atividades que trata da previsão e provisão do 

material de todas as classes, necessário às organizações e às forças apoiadas. Tem 

como atividades o levantamento das necessidades, a obtenção e a distribuição”. 

Também refere-se ao material em si, o item ou o conjunto deles. 

Segundo as Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP) 

(2002), objetivando maiores facilidades na administração e no controle dos 

suprimentos, utiliza-se o sistema de classificação militar, agrupando-os em 10 (dez) 

classes de suprimento de acordo com a finalidade de emprego: 

a. Classe I - Material de Subsistência (inclui ração animal); 

b. Classe II - Material de Intendência (inclui fardamento, equipamento, 

móveis, utensílios, material de acampamento, material de expediente, 

material de escritório e publicações); 

c. Classe III - Combustíveis e Lubrificantes; 

d. Classe IV - Material de Construção; 

e. Classe V - Armamento e Munição (inclusive QBRN); 

f. Classe VI - Material de Engenharia e de Cartografia; 

g. Classe VII - Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática; 

h. Classe VIII - Material de Saúde (humana e veterinária); 

i. Classe IX - Material Naval, de Moto-mecanização e de Aviação; e 
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j. Classe X - Materiais não incluídos nas demais classes. 

2.1.2.3 O funcionamento da cadeia de suprimento classe II 

Seguindo a definição e funcionamento da cadeia de suprimento, em relação ao 

suprimento classe II, cada uma das tarefas logísticas (levantamento, obtenção e 

distribuição), integrantes da cadeia, são específicas e realizadas por uma ou várias 

OM Logísticas distintas. 

O Manual de Campanha C 100-10 (2003) define o levantamento das 

necessidades como “a atividade da função logística suprimento que trata da 

determinação da quantidade e da qualidade dos itens que, segundo um 

planejamento, devam estar disponíveis para o atendimento de uma organização ou 

força militar em certo período e para uma determinada finalidade. Entre outras, 

engloba as tarefas de estabelecimento de prioridades, escalonamento de 

suprimentos, previsão de recursos, estabelecimento de normas e diretrizes e 

configuração do sistema”. 

As necessidades de suprimento são calculadas em função de dados técnicos e 

logísticos compreendem as necessidades iniciais, necessidades para continuidade 

de consumo e para reposição, necessidades para reserva e necessidades para fins 

especiais, esses dados e levantamentos são informados pelas diversas OM e 

consolidados em cada Esc Log de uma RM, e no caso do suprimento classe II, 

consolidados os dados de todas RM na D Abast. 

Conforme Manual de Campanha C 100-10 (2003) a obtenção é “a atividade da 

função logística suprimento na qual são identificadas as possíveis fontes de onde o 

suprimento pode provir e tomadas às medidas para que os itens necessários sejam 

tornados disponíveis para a organização ou força militar considerada, no local, na 

quantidade, nas especificações e na oportunidade desejados”. 

Em termos práticos, no caso do suprimento classe II, uma vez consolidada toda 

demanda de suprimento (geralmente em períodos anuais), pela D Abast, é realizada 

pela mesma a obtenção de todo material através de processo licitatório centralizado 

para todo o exército, porém, amarrado em edital encontram-se as quantidades de 

suprimento a serem entregues para cada RM, para armazenamento e posterior 

distribuição. 
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O Manual de Campanha C 100-10 (2003) diz que a armazenagem é “a tarefa 

da atividade ‘obtenção’ que consiste na colocação ordenada do suprimento em 

instalações adequadas e no seu controle, proteção e preservação”. 

Por mais que seja uma tarefa da atividade ‘obtenção’, na cadeia de suprimento 

classe II, a responsabilidade pela conferência e armazenamento correto e adequado 

do suprimento é dos B Sup e D Sup, funcionando, comparativamente ao meio civil, 

como um centro de distribuição regional de alguma grande empresa, recebendo uma 

quantidade enorme de itens de suprimento distintos, conferindo-os, loteando-os e 

controlando-os. 

A atividade distribuição, conforme o Manual de Campanha C 100-10 (2003), “é 

a atividade da função logística suprimento que engloba o recebimento, o loteamento, 

a embalagem, a expedição, o transporte, a entrega, a aplicação final ou a alienação 

do suprimento”. 

Essa atividade é majoritariamente exercida pelos B Sup e D Sup na área de 

responsabilidade de sua Região Militar, porém, em determinadas RM, devido ao 

elevado número de OM apoiadas e volume de itens de suprimento classe II a serem 

distribuídos, os B Log funcionam como entrepostos secundários, executando o 

recebimento do B Sup/D Sup de vinculação do suprimento, sua armazenagem e 

distribuição às OM apoiadas, funcionando também como órgão provedor e ligando-

se com os Esc Log / Gpt Log enquadrante. 

2.1.2.4 O controle na cadeia de suprimento classe II 

Por fim, apesar de não ser uma atividade integrante, o controle, conforme o 

Manual de Campanha C 100-10 (2003) aparece como figura importante e é definido 

como “a atividade complementar da função logística suprimento que engloba as 

seguintes tarefas: verificação do funcionamento do sistema, avaliação de metas, 

avaliação de eficiência e eficácia, controle de qualidade e elaboração de propostas 

de correções”. 

O objetivo do controle é facilitar a administração dos estoques de modo que se 

possa realizar o suprimento com o mínimo de estocagem. Ainda procura racionalizar 

as aquisições direcionando recursos para itens de maior dificuldade de obtenção e 

posicionar adequadamente os artigos. A exatidão deste controle é imprescindível 

para a eficiência do apoio logístico. 
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Procura também controlar as remessas de suprimento de modo a racionalizar a 

utilização dos meios de transporte. 

Através do controle realiza-se o cálculo de necessidades de equipamentos e 

sabe-se assim onde está localizado cada suprimento e sua quantidade - para tal 

controle são elaborados frequentemente relatórios da situação de estoques pelos 

gestores e responsáveis pelo suprimento classe II em todos os níveis, seja 

executante ou planejador. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Com a finalidade de dar sequência ao aprofundamento teórico e com o objetivo 

de agregar conhecimento prático sobre a gestão de suprimento classe II nos 

Batalhões e Depósitos de Suprimento, a delimitação da pesquisa, foi utilizado um 

questionário como meio de coleta de dados. 

2.2.1 Questionário 

A abrangência do universo foi estimada na quantidade de Organizações 

Militares (OM) eminentemente logísticas, Batalhões e Depósitos de Suprimento e 

Batalhões Logísticos, existentes atualmente no Exército Brasileiro, que possuam em 

sua organização depósito de suprimento Cl II como Órgão Provedor (OP). 

A amostra foi selecionada nas diferentes OM supracitadas, de maneira a não 

haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma 

indireta (e-mail), encaminhado a militares dessas OM que exercem ou já exerceram 

recentemente a função de encarregado ou chefe de depósito Cl II, obtendo o total de 

27 (vinte e sete) respostas, sendo descartadas 8 (oito) cuja resposta da questão 

número 2 apontou que o referido militar não trabalhou diretamente com a gestão de 

suprimento classe II, o que serviu como um filtro para casos de preenchimento da 

pesquisa por militares fora do universo de estudo desejado, restando 19 (dezenove) 

pesquisas válidas. 

Acrescentou-se à amostra questionário enviado aos integrantes da turma de 

intendência 2018 ESAO que já exerceram a função de encarregado ou chefe de 

depósito Cl II, obtendo o total de 15 (quinze) respostas. 
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O tamanho amostral obtido (n=34) foi desejado para o tamanho populacional 

dos potenciais integrantes da amostra, atendendo, assim, ao parâmetro mínimo 

desejado na pesquisa. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da análise dos resultados obtidos, chegou-se a conclusão, conforme se verifica 

no anexo, que 85% (oitenta e cinco por cento) do universo de militares que 

trabalharam como gestores de suprimento classe II, servem ou serviram em 

Batalhões e Depósitos de Suprimento, e do universo 52% (oitenta e cinco por cento) 

trabalham/trabalharam entre 1 e 2 anos na função de gestor de suprimento classe II, 

o que dá subsidio de conhecimento do funcionamento, organização e principais 

gargalos da cadeia de suprimento, em especial do classe II, no tocante a 

complexidade, grande volume de pessoal necessário na execução do mesmo e 

necessidade de racionalização e otimização. 

Conforme observado, a Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, trouxe, dentre todas as outras disposições, a percepção da 

necessidade de um controle maior sobre o patrimônio publico, nessa seara, observamos 

que na principal tarefa de inventariar e conferir seu depósito de classe II, verificando item a 

item sua situação física de existência e armazenamento e comparando com a relação de 

controle no SISCOFIS OP, sistema institucional de controle físico de material do órgão 

provedor, observamos que 50% (cinquenta por cento) executaram dois inventários 

completos de seu depósito, e 32% (trinta e dois por cento), apenas o fizeram uma única 

vez, partindo do pressuposto que obrigatoriamente é necessária a realização dessa 

conferência completa por ocasião do recebimento da função e consequente 

passagem de função (para os que não mais estão em exercício), pode-se concluir 

que praticamente 2/3 dos militares não realizam inventários completos de seus 

depósitos durante a efetiva permanência na função, impactando em certo ponto, a 

preocupação do controle patrimonial mais cerrado possível advindo da LC 101.  

É claro que não se pode afirmar que essa não realização de inventário de 

depósito não é realizada propositalmente, temos que considerar dois pontos 

principais. O primeiro ponto é que 50% (cinquenta por cento) dos gestores de 

suprimento classe II possuiam apenas de dois a três auxiliares diretos em sua 

seção, cabos e soldados formados e preparados para trabalhar como manipuladores 
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de suprimento Cl II, que apesar de coordenados e gerenciados por sargentos ou 

oficiais no processo, são os executores práticos nas atividades de recebimento de 

grande quantidade de material, descarregar, organizar, fazer o romaneio interno dos 

itens, abrir caixas para conferir itens específicos, paletizar e unificar as cargas 

quando for o caso, acondicionar e armazenar os itens em seus locais de depósito, 

separar e lotear cada item distinto quando da distribuição (com a chegada da ordem 

de suprimento), e muitas vezes até carregar o suprimento nas viaturas para 

distribuição. Fica constatado que o efetivo que os mesmos geralmente dispõe são 

mínimos para a execução programada do fluxo da cadeia, e não possui mão de obra 

para manobra e execução de rotinas de auditoria interna dos processos do 

suprimento classe II.  

Segundo ponto é que na realização dos inventários completos, 73% (setenta e 

três por cento) dos militares apontaram que, utilizando seu pessoal orgânico e seus 

horários de expediente, acompanhando todas as atividades comuns e impostas da 

OM, levaram em média de sete a quinze dias úteis para a realização do mesmo, o 

que num depósito de grande fluxo e rotatividade, perde a finalidade, impede ou no 

mínimo prejudica a execução de um controle patrimonial mais cerrado do 

suprimento, controle além de imposto, muito recomendado como medida preventiva 

de diversos problemas que podem ocorrer no processo, como extravio, entrega ou 

recebimento de item errado, perda, ou até furto de material. 

Paralelamente, se observa que além da questão do efetivo de auxiliares não 

atender a execução da atividade de inventário e controle com a presteza necessária, 

em situações planejadas e sazonais de grande volume de recebimento ou 

distribuição de suprimento classe II, como por exemplo, nas janelas previstas da 

execução do Plano Regional de Distribuição de Fardamento (PRDF), 66% (sessenta 

e seis por cento) dos militares tiveram a necessidade de solicitar de quatro a doze 

cabos ou soldados auxiliares para complementar sua equipe nas diversas atividades 

do processo de manipulação do suprimento. No entanto, apesar de tal prática 

“resolver o problema pontual”, ela é extremamente prejudicial pois desloca militares 

de outras funções, prejudicando suas seções de origem durante aquele período de 

tempo, e gera um risco de confiabilidade e segurança no depósito, haja vista que os 

auxiliares escalados na maioria das vezes não possuem a familiaridade e a 

experiência necessárias para a verificação e manipulação do material comparados 

aos auxiliares orgânicos da seção de classe II, bem como em segurança haja vista 
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que são militares estranhos àquele ambiente controlado, aumentando 

exponencialmente os riscos de descontrole, desorganização, extravios e até furtos. 

Por fim, observou-se também que em 59% (cinquenta e nove por cento) dos 

militares que trabalham ou trabalharam com gestão de suprimento classe II tem 

conhecimento ou já ouviram falar da tecnologia RFID, e 53% (cinquenta e três por 

cento) imaginam que a aplicação e utilização da tecnologia RFID teria um impacto 

positivo na atividade de controle de suprimento classe II.  

 

4. CONCLUSÃO 

O Exército Brasileiro, Órgão da Administração Pública Federal, tem por 

obrigação a constante busca pela eficiência, legalidade e transparência na gestão 

dos recursos públicos que lhe são disponibilizados, utilizando-os em conformidade 

com os princípios gerais da Licitação Pública. 

A fiel observância à legislação como a Lei Complementar n° 101 de 04 de maio 

de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, exigem cada vez mais um detalhamento 

mais transparente, eficiente, eficaz e efetivo acerca dos gastos públicos, da 

aquisição de patrimônio (principalmente material permanente e de consumo), e sua 

gestão e utilização correta. 

A Administração Pública, e o próprio Exército Brasileiro, como apresentado na 

Diretriz do Comandante do Exército 2017-2018, vêm buscando institucionalmente e 

permanentemente a racionalização de processos e de pessoas aliada ao 

investimento em meios e ferramentas de gestão e tecnologia, traduzindo a exigência 

de um dos princípios mais importantes da Administração Pública, o princípio da 

eficiência. 

Conforme verificado ao longo da coleta e análise de dados da pesquisa, foram 

identificadas as características e o funcionamento do sistema RFID, a cadeia de 

suprimento classe II e seu funcionamento, bem como levantados algumas 

oportunidades de melhoria da mesma, através da análise dos dados dos 

questionários. 

 A tecnologia RFID tem apresentado no meio civil grande ganho em facilidade 

para as empresas que a adotaram e a expectativa é de que seja utilizada cada vez 

mais, e como toda tecnologia que se expande deve ter seus custos reduzidos com o 
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tempo. Propiciará futuramente cada vez mais a aplicação da mesma em todos os 

setores, implicando deste modo, em vantagens na precisão dos dados, diminuição 

do estoque, maior utilização do sistema just in time e maior satisfação no 

atendimento ao cliente. 

Conforme observado, no meio militar, na cadeia de suprimento do Exército 

Brasileiro, principalmente na gestão do suprimento classe II, a implantação da 

tecnologia seria não só muito útil mas sim desejada, face aos problemas já 

existentes e as perspectivas para o futuro da logística da Força Terrestre. 

Na resolução dos problemas identificados, sua utilização poderia contribuir 

sobremaneira na realização de inventários regulares do material em depósito. Para 

obter uma atualização completa dos itens em estoque, utilizar-se-iam os leitores 

posicionados na extensão do armazém, ou mesmo um conjunto de leitores 

controlados por apenas um ou dois soldados auxiliares, por exemplo,para a 

realização de uma varredura periódica com o intuito de obter a localização e 

contagem exata dos itens de cada categoria, reduzindo a quantidade de tempo no 

processo bem como possibilitando sua realização por mais vezes aumentando o 

controle e credibilidade. 

No caso das situações de grande recebimento ou distribuições como nos 

PRDF, a tecnologia ajudaria sobremaneira pois esgotaria a necessidade de 

solicitação de pessoal em reforço para cumprimento da missão, que poderia ocorrer 

diretamente ao entrar e sair do depósito utilizando um leitor tipo portal, que 

instantaneamente identificaria cada item em tempo real que entra ou sai no depósito, 

jogando a informação para um terminal de computador. 

A Identificação por Rádio Frequência tem sido utilizada para garantir maior 

agilidade e segurança nos processos relacionados à movimentação de suprimentos. 

Suas funcionalidades afetam etapas de recebimento, separação de pedidos, 

distribuição, até a entrega ao cliente final, a Organização Militar. 

Por fim, a tecnologia RFID tem se provado uma importante aliada na 

modernização das operação logísticas. Os projetos direcionados para esse tipo de 

melhorias resultam em processo mais eficientes e, consequentemente, aumento da 

eficiência, eficácia e efetividade dos processos. 

Apesar de não ser objeto desta pesquisa, mas devido a relevância do assunto, 

faz mister destacar que deverá, também, ser implantado nos editais das licitações de 
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material Cl II, inclusão de cláusulas editalícias prevendo que cada item de 

suprimento, individualmente, deva possuir uma tag passiva de RFID para 

identificação, contendo sua descrição, características, número de licitação de 

referência, número de lote, e outras que assim for verificada a utilidade e 

necessidade para o melhor controle e gestão do suprimento classe II em todos os 

níveis, principalmente no âmbito B Sup e D Sup, viabilizando a operacionalização do 

processo após sua eventual implantação. 

Conclui-se, portanto, que o uso de tecnologias e sistemas, principalmente o 

RFID, pode contribuir na racionalização e na gestão eficiente, eficaz e efetiva de 

material da classe II da cadeia de suprimento do exército brasileiro em tempo de paz 

com a finalidade de racionalizar pessoal e processos, aumentar o controle e eficiência do 

processo e possivelmente alimentar o módulo gestão de material do SIGELOG, de forma 

mais confiável e menos desgastante, principalmente nos Batalhões e Depósitos de 

Suprimento do EB. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO – DADOS COLETADOS 

 

 

 

8% 6%

20%

11%
8%

20%

8%

19%

Em Qual Comando Militar de Área o senhor 
serve/ serviu em OP

CMA

CMN

CMNE

CMO

CMP

CML

CMSE

CMS

47%

38%

15%

0%

O Senhor serve/serviu como gestor classe II 
em que tipo de OP

B Sup

D Sup

B Log (com função de OP Cl II)

Não trabalhei com gestão Cl II

2; 6%

20%

32%

21%

12%

9%

O senhor trabalha/trabalhou quanto tempo 
como gestor de suprimento Cl II?

até 6 meses

de 6 meses a 1 ano

de 1 ano a 1ano e 6 meses

de 1 ano e 6 meses a 2 anos

de 2 a 3 anos

mais de 3 anos



28 
 

 

 

 

 

4; 12%

50%
17%

15%

6%

Quantos Cb/Sd auxiliares, dedicados à 
função/seção/depósito o Senhor(a) possuía 

para manipular o suprimento Classe II?

até 1

2 ou 3

4 ou 5

6 ou 7

8 ou mais

2; 6%
12%

26%
38%

12%
6%

Nas ocasiões de recebimento ou distribuição de grande 
volume suprimento classe II, destacando principalmente 

as janelas do Plano Regional de Distribuição de 
Fardamento (PRDF), o Senhor(a) sente necessidade de 

solicitar apoio de Cb/Sd de outras seções/comp

Nunca necessitei

até 3 Cb/Sd

de 4 a 7 Cb/Sd

de 8 a 12 Cb/Sd

de 13 a 17 Cb/Sd

32%

50%

9%
6% 3% 0%

Quantas vezes o senhor executou inventários 
completos em seu depósito a fim de verificar 

a compatibilidade do controle físico do 
material existente em relação ao material …

até 1

2

3

4

5
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3%

12%

29%
44%

9%

3%

Nessas ocasiões de realizar um inventário 
completo, quanto tempo em média a equipe 

levou para concluir a tarefa?

até 2 dias de expediente

de 3 a 6 dias de expediente

de 7 a 10 dias de expediente

de 11 a 15 dias de expediente

de 16 a 20 dias de expediente

21 dias ou mais de expediente

59%

41%

O Senhor tem conhecimento, ou já ouviu 
falar, sobre a tecnologia RFID?

Sim

Não

53%

10%

37%

O Senhor acha que a tecnologia RFID teria 
um impacto positivo na atividade de gestão e 

controle de material classe II de seu OP?

Sim

Não

Não tenho conhecimento


