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RESUMO 

 

O presente artigo procura analisar o recém-implantado Sistema Integrado de 

Gestão Logística, em uso autorizado pelo Comando Logístico, ainda como versão de 

teste, no âmbito do Estabelecimento Central de Transportes, por meio de uma 

caracterização de seu uso e verificação da eficácia nos quesitos controle de 

frota/comboios, controle de cargas, flexibilização da rota, operacionalidade, custos e 

segurança. Buscou-se o pretendido através de entrevistas a especialistas no uso do 

sistema e pela avaliação de indicadores de desempenho que foquem os aspectos 

pretendidos. Pôde-se concluir pela melhora significativa nos quesitos de controle de 

carga e de frota e, consequentemente da operacionalidade, porém, não se pôde 

concluir sobre a evolução nos aspectos custos e segurança devido à falta de dados 

empíricos conclusivos. 

Palavras-chave: SIGELOG, ECT, gestão de transportes, tecnologia da informação 

 

ABSTRACT 

 

The current paper analyzes the beta version for the new Integrated Logistics 

Mangement System, wich was recently released by Army. The fleet control, cargo 

control, route flexibility, operability, costs and safety were submitted to review. In order 

to achieve this goal, we proceeded to personal interview and logistics index analysis. 

The conclusion addresses to the improvement of cargo and fleet control and, 

                                                             
1 Capitão de Intendência da turma de 2008. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) EM 2008. Aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO EM 2018. 
2 Capitão de Intendência da turma de 2005. Especialista em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais em 2014. 
 



 
 

consequently, in terms of operability, it was not possible to conclude on the evolution 

of costs and safety due to a lack of conclusive empirical data. 
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução do combate no século XXI é um fator preponderante para a adoção 

de tecnologias que venham a resolver as eventuais deficiências criadas no tipo de 

conflito observado a partir da Guerra do Golfo, em 1991, os quais ocorrem em um 

ambiente de Amplo Espectro. Tal ambiente caracteriza-se por cenários flexíveis e 

mutáveis, nos quais se misturam elementos de várias forças, organizações ou mesmo 

países, onde civis e militares são englobados nas mesmas situações de crise.  

As Forças Armadas têm se empenhado em acompanhar a evolução necessária 

para atuar em tais situações, atualizando sua Política Nacional de Defesa (PND) e 

Estratégia Nacional de Defesa (END) e, dentro destas, buscando a informatização dos 

processos a elas atinentes. Um passo realmente essencial, enfatizado nas palavras 

do ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral: 

“Mas lembremos, país que não desenvolve e não produz seus 
equipamentos e sistemas de defesa dentro de suas fronteiras e sob controle 
da política nacional, delega aos outros a definição de sua política de defesa, 
[...] Não há política de defesa digna desse nome, se não há, antes, política 
de ciência e tecnologia e política industrial.” (PINTO, 2004, pág. 178) 

Diretamente ligada à essa política de implementação tecnológica, a Estratégia 

Nacional de Defesa propôs, dentro dos pontos a serem enfatizados e tendo como 

princípio a flexibilidade nas ações, o monitoramento e controle como componente 

imperativo da estratégia do Exército Brasileiro, bem como o desenvolvimento de 

alternativas nacionais aos meios de localização e posicionamento e meios aéreos e 

terrestres para monitoramento focado, de alta resolução. (BRASIL, 2012, pág. 80) 

Dentro das medidas tomadas pelo Estado-Maior do Exército (EME), para cumprir 

as imposições da END, foi criado o Sistema Logístico de Defesa (SISLOGD), o qual, 

atuando estrategicamente, abarca o Sistema de Transporte de Defesa (STD). Este 

último como agente integrador das diversas estruturas relacionadas à logística de 

transportes das Forças Armadas e dos meios que possam ser contratados e/ou 

mobilizados (BRASIL, 2016, pág. 2-1). Compondo o STD, relativo a cada Força 

Singular (FS), no que concerne ao Exército Brasileiro, tem-se como desdobramento o 

Sistema de Transportes do Exército Brasileiro (STEB), o qual conta com estruturas e 

organizações logísticas de transporte para apoio orgânico ou, quando determinado, a 

outras Forças Armadas, a órgãos governamentais e não governamentais ou a 

agências civis (BRASIL, 2016, pág. 3-2). Constitui a estrutura do STEB: 
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a) Sistema de Transporte do COLOG (STCOLOG); 
b) Sistema de Transporte Regional (STR);  
c) Sistema de Rastreamento e Monitoramento  (SRMon); e  
d) Sistema de Controle (SCt). (BRASIL, 2016, pág. 3-2) 

 Nesse ínterim, insere-se o escopo desta pesquisa. Unindo o Sistema de 

Transporte do Comando Logístico (STCOLOG) por meio do Estabelecimento Central 

de Transportes (ECT) e o Sistema de Rastreamento e Monitoramento (SRMon) pelo 

recém-criado Sistema de Gestão Logística do Exército (SIGELOG) e, tendo como 

parâmetro a evolução dos meios de Tecnologia da Informação desenvolvidos pelo 

Exército, procurar-se-á analisar a efetividade deste sistema em relação ao seu uso no 

controle de comboios, cargas e rotas, frente à organização militar singular que atua 

em âmbito nacional - ECT - em que pese o SIGELOG  encontrar-se, ainda, em fase 

de testes. 

1.1 PROBLEMA 

O Comando do Exército tem procurado desenvolver ações transformadoras que 

relacionem processos de tecnologia da informação junto a novas capacidades 

requeridas, com foco na transformação da Força em um Exército novo e modernizado. 

Visando maior controle operacional e eficiência na gestão, a logística surge como 

um alvo prioritário nessa mudança tecnológica, haja vista as indicações do EME, por 

meio de seu Plano Estratégico, de que a informatização dos meios tem contribuído 

para a racionalização dos mesmos, tanto em nível administrativo quanto operacional. 

Atento a isso, o Exército Brasileiro estabeleceu vários objetivos estratégicos com 

vistas à modernização e condensação dos sistemas já operantes na Força. Dentro do 

programa da Nova Logística Militar ordenou a implantação do SIGELOG, como 

evolução do antigo Sistema de Material do Exército (SIMATEX). 

Nesse lamiré, o ECT, uma das três Organizações Militares Especializadas em 

Transporte (OMET) do Exército Brasileiro, figura como um aquartelamento ideal para 

se verificar a eficiência do sistema recém-criado, aplicando sua ferramenta de controle 

e monitoramento de cargas e materiais na complexa rede de apoio de transporte 

realizado em todos os Comandos Militares, tendo em vista suas peculiaridades 

logísticas. 

Isto posto, cabe analisar o andamento da junção da logística com a tecnologia 

e, convém questionar: como o SIGELOG está suprindo as deficiências que o sistema 

de monitoramento do ECT possui nos quesitos controle de cargas, controle de 

frota/comboios, flexibilização das rotas, operacionalidade e custos?  
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1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo visa realizar uma análise preliminar do uso do Sistema 

Integrado de Gestão Logística (SIGELOG) em comboios e eixos de suprimento do 

Estabelecimento Central de Transportes, visto que tal sistema encontra-se em fase 

de testes, no que tange ao módulo para o Sistema de Transportes do Exército 

Brasileiro (STEB). Tem, ainda, como objetivos específicos: 

a) Apresentar as finalidades do SIGELOG; 

b) Relacionar o SIGELOG com o novo Sistema de Transportes do Exército Brasileiro 

(STEB); 

c) Caracterizar o uso da ferramenta SIGELOG no monitoramento dos comboios de 

suprimento do ECT; 

d) Verificar a eficácia da ferramenta SIGELOG no gerenciamento da carga dos 

transportes nos quesitos operacionalidade, controle, rapidez e custos; 

e) Analisar o uso da ferramenta SIGELOG em questões de segurança no transporte 

da carga; 

f) Fornecer subsídios para aperfeiçoamentos futuros do SIGELOG, com vistas a 

resolver e/ou melhorar a eficiência e eficácia do programa, aproveitando o seu uso 

inicial. 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O planejamento de uma missão de transporte é estabelecido conforme as 

demandas apresentadas, sendo caracterizado como uma atividade logística que 

envolve vários riscos de acidentes, roubo ou perda de carga, exposição a elementos 

hostis, dentre outros. 

Assim sendo, o monitoramento e o controle de uma operação logística desse 

vulto tornam-se imprescindíveis para proporcionar a segurança adequada ao 

comboio, a fim de mitigar os riscos envolvidos, excluindo os impactos negativos que 

uma ocorrência de tal magnitude traria à Força Terrestre.  

Os sistemas de rastreamento utilizados individualmente pelos quartéis 

(AUTOTRAC, 3Sat, etc) eram, até então, deficientes, principalmente no que concerne 

a controle de carga, simplicidade operacional do sistema e segurança, posto que 

foram desenvolvidos por empresas civis, alheias às necessidades operacionais do 

Exército, sendo adquiridos por meio de contratação. 
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Sendo o SIGELOG uma ferramenta desenvolvida pela Força, com o apoio da 

Universidade de Brasília (UnB), e que possui módulos de monitoramento e controle 

de comboio, a verificação de sua eficácia torna-se de suma importância para a 

garantia da melhor execução das missões de transporte e suprimento da Força. Com 

esse enfoque, espera-se contribuir para o aperfeiçoamento da versão em teste do 

módulo de transporte SIGELOG, de modo que o programa se adeque melhor às 

expectativas e características dos clientes, quais sejam, as Organizações Militares do 

Exército Brasileiro.   
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Este capítulo visa apresentar a metodologia desenvolvida na presente pesquisa, 

bem como uma revisão do conteúdo a ser trabalhado. 

2.1 METODOLOGIA 

Fulcrado nos objetivos supracitados, a presente pesquisa se materializará, 

primeiramente, por meio de levantamento junto aos militares que trabalharam ou 

trabalham com o sistema SIGELOG na fase de testes no ECT, por meio de uma 

entrevista (Apêndice A), a qual terá por finalidade coletar informações sobre o 

funcionamento normal do programa, com foco nas ferramentas que diferenciam o 

SIGELOG de outros produtos similares, como os já citados Autotrac e 3S. Devido ao 

reduzido tamanho da amostra, não será dada ênfase a qualquer tratamento 

estatístico. Os seguintes usuários do sistema foram entrevistados: 

Nome Justificativa 

FELIPE DENES OLIVEIRA LIMA – Cap Int 
EB 

Chefe do Centro de Operações de Transporte 
(COT) do ECT 

EDSON RODNEI DA SILVA GÓIS JUNIOR – 
1º Ten EB 

Auxiliar do COT do ECT 

GRAZIELE ARAÚJO MOURA – 1º Ten EB Adjunto da Divisão de Transportes do COLOG 

Serão coletados, do mesmo modo, dados referentes a indicadores de 

desempenho que demonstrem como o SIGELOG tem atuado desde o início de seu 

uso. Esses indicadores foram confeccionados desde o início dos testes do sistema no 

ECT e juntados no COLOG, através de relatórios e gráficos. Buscar-se-á, através 

destes, ressaltar os aspectos: operacionalidade, controle, rapidez e custos. 

Atrelado à coleta de dados e, para facilitar o entendimento dos aspectos 

analisados em cada etapa do processo de missão de transporte, será mostrado como 

informação relevante um breve resumo da sequência das ações do desencadeamento 

de um pedido de transporte feito pelo Comando Logístico (COLOG) até sua finalização 

junto à OMET (ECT) retirado dos manuais recém-criados do STEB. 

A pesquisa se caracterizará pela abordagem qualitativa dos dados coletados, 

buscando verificar a eficiência do sistema SIGELOG, no que se propõe, como 

ferramenta de monitoramento e controle dos comboios e suas cargas, do ECT.  

Desse modo, seguirá, primeiramente, como pesquisa descritiva, conforme 

análise e comparação com outros sistemas já utilizados pelo ECT, secundado por uma 

pesquisa explicativa, que buscará uma averiguação do real funcionamento do sistema 
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quanto ao atendimento das necessidades do Exército Brasileiro para a função 

logística de transporte. 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

A atividade de logística foi inicialmente pensada em termos eminentemente 

militares, utilizada nas operações de guerra para economizar tempo e custo nas ações 

de transporte de tropas e suprimentos (armamento, munição e alimentação), de uma 

forma que fosse minimamente exposta aos riscos inerentes ao combate (ROSSI, 

2006, pág. 12). No Brasil, a logística terrestre começou a ser evidenciada desde cedo, 

devido às extensões territoriais do país. Com uma proeminência do modal rodoviário 

em detrimento do ferroviário, as grandes distâncias passaram a ser vencidas pelas 

rodas (ROSSI, 2006, pág. 14), o que suscitou algumas demandas para a própria 

atividade militar de transporte. Para as Forças Armadas, ressalta de importância o 

modal rodoviário em todas as regiões do país, com exceção da região amazônica, em 

que, pelas próprias características do terreno e da vegetação, destaca-se o modal 

aéreo-hidroviário. (BRAZ, 2004, pág. 77) 

Observa-se, nesse sentido, uma evolução em exércitos nos quais o Brasil tem 

como modelo doutrinário. O Exército Americano, por exemplo, aplica os princípios de 

condução de uma operação militar de transporte em ambiente tático, por meio de 

Batalhões de Controle de Movimentos (Movement Control Battalion – MCB), utilizando 

processos de sincronização e controle do tráfego de forma dinâmica e operacional, 

previstos em sua doutrina (USA, 2013, pág. 4-1). Os MCB’s planejam o tráfego dos 

comboios nas estradas principais de suprimento (Main Supply Routes – MSR), de 

modo a coordenar os tempos de partidas e chegadas, prioridades de movimento e as 

capacidades de proteção, como vigilância aérea, biometria, etc (USA, 2013, pág. 4-

1). Embora essa forma de controle de comboios, no Exército Americano, enfoque o 

tráfego excessivo na zona de combate, sua aplicação para controle de carga e de 

viaturas é perfeitamente transponível. 

No caso brasileiro, depois de 2014, percebeu-se a necessidade de 

modernização do sistema que integrasse todas as etapas da logística militar, 

especificamente, para o uso de tecnologias de informação (TI), as quais já têm sido 

utilizadas para outros fins. Porém, nunca de uma maneira que integrasse todos os 

ramos logísticos que a Força utiliza nas suas várias operações. Entendendo o 

propósito da TI, ou mais diretamente dos sistemas de informação (SI) como a coleta 



11 
 

e interpretação de dados para ajuda na tomada de decisão, gerenciando as várias 

informações do ambiente em destaque, com o fim de disponibilizar dados no momento 

certo, para as pessoas certas (LIMAS, 2009, pág. 24).  

Com esse intento procurou-se, inicialmente englobar no ciclo logístico 

(determinação das necessidades, obtenção e distribuição) típico da Logística Militar 

Terrestre, e dentro do Sistema de Transportes de Defesa o qual enquadra o Exército 

Brasileiro como componente, o Sistema de Transportes do Exército Brasileiro (STEB), 

que conta com estruturas logísticas de transporte para apoio orgânico, a outras Forças 

Armadas, a órgãos governamentais ou não-governamentais e agências civis. 

(BRASIL, 2014, pág. 3-10) 

Desde 2016, o Plano Estratégico do Exército (PEEx) previu, de acordo com o 

planejamento da Nova Logística Militar, implementado pelo Estado-Maior do Exército 

e o Comando Logístico, a criação de uma efetiva ferramenta de gestão logística 

(BRASIL, 2017) condicionada aos moldes de TI, que venha a suprimir os problemas 

oriundos dos novos desafios do século XXI, que dizem respeito ao caráter difuso das 

ameaças, a não-linearidade do espaço de batalha e a ocorrência de ações sucessivas 

e/ou simultâneas que caracterizam as operações em um ambiente de amplo espectro 

(BRASIL, 2016, pág. 1-1), por novas ferramentas tecnológicas e emprego 

descentralizado de meios e tropas. Com esse fim, implantou o Sistema Integrado de 

Gestão Logística (SIGELOG) com o objetivo de condensação e simplificação dos 

sistemas de logística da Força e, ainda, incrementar a gestão financeira e patrimonial, 

que antes era realizada por outros sistemas ou por meios físicos (BRASIL, 2017).  

O SIGELOG é um sistema composto inicialmente por 13 módulos que funcionam 

de maneira integrada, dos quais 8 ainda estão em desenvolvimento. Desses 13 

módulos 5 já estão em funcionamento, em fase de testes: o módulo de controle de 

acesso, módulo de subordinação, módulo de administração, módulo de identificação 

e o módulo de transporte. Este último, sendo o alvo do escopo deste trabalho.  

Nesse ínterim, buscou-se uma adequação deste módulo de transporte do 

SIGELOG aos princípios básicos do transporte militar terrestre, principalmente no que 

concerne à flexibilidade, economia, direção e controle, segurança e coordenação 

(BRASIL, 1983, pág. 2-4), ensejando o aprimoramento do monitoramento e controle 

de comboios à distância, com relação ao seu destino e controle de carga. Isso, devido 
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à necessidade de visibilidade da distribuição de toda a cadeia logística, conforme 

prevê o Manual de Logística: 

“A visibilidade ao longo da cadeia logística - material, pessoal, unidades, 
pontos de transição e meios de transporte - permite avaliar se os processos 
de distribuição estão respondendo adequadamente às necessidades da 
força. Isto inclui o rastreamento e o monitoramento georreferenciado de 
comboios, meios de transporte e cargas (contêineres e paletes) e outros 
recursos empregados na atividade de distribuição.” (BRASIL, 2014) 

Para concretizar essa visão dada pela doutrina logística, o SIGELOG previu sua 

organização sistemática baseada em mapeamento de processos logísticos, por meio 

dos quais definiu como se daria o controle do sistema de transportes no Exército 

Brasileiro pela via digital, iniciando, a partir daí, a operacionalização do sistema para 

uso prático. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa procurou estabelecer alguns parâmetros para avaliar o 

andamento da implantação do módulo de transporte do SIGELOG no Exército 

Brasileiro, particularmente na sua fase inicial de uso no ECT, organização 

especializada em transporte, cuja atividade principal seria de balizador para futura 

implementação do módulo em todas as OM do país.  

3.1 PROCESSOS DO SIGELOG NO ECT 

Para a devida experimentação do programa, atrelou-se às especificações do 

sistema a capacidade e características próprias de trabalho do ECT, uma das 3 (três) 

organizações militares do Exército especializadas no ramo de transporte (OMET) 

rodoviário, criada em 1949 por meio de Decreto Presidencial, que possui eixos de 

suprimento em todos os Comandos Militares de Área. Atualmente subordinado à Base 

de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), o ECT planeja e executa missões 

especiais de transporte que fogem à capacidade normal de um Depósito de 

Suprimento ou Batalhão Logístico realizar. Neste trabalho, realizamos a análise 

somente das missões de eixo nacional, do ECT, o qual se constituem de 4 tipos: Eixo 

Nordeste, Eixo Norte, Eixo Amazônico e Eixo Sul. Devido ao pouco tempo de 

implantação do SIGELOG na Unidade, este não foi utilizado em todas as missões 

comuns da OMET, sendo estas 4 que se caracterizam como missões permanentes, 

realizadas a cada 6 meses. 

A fim de demonstrar a área de aplicação do módulo de transporte do SIGELOG 

no planejamento do ECT, faremos um resumo de como se desenvolve o processo de 

transporte. O mesmo se dá em 9 etapas: 

1) Solicitação de Transporte: identificação da necessidade de transporte que 

inclui a especificação da carga, a quantidade, a origem e o destino do Produto de 

Defesa (PRODE), ou do Material de Emprego Militar (MEM); 

2) Preparação da Carga: são as ações relativas à unitização, que compreendem 

as atividades de: embalagem, identificação (emissão da etiqueta) e o 

dimensionamento (pesagem e cubagem);  

3) Definição da Missão de Transporte (M Trnp): atividade que determina o 

executor da M Trnp, por meio da análise das informações contidas na solicitação de 

transporte e na preparação da carga; 
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4) Elaboração do Plano da M Trnp: documento que tem por objetivo definir as 

diretrizes da execução da M Trnp. 

5) Aprovação e Validação do Plano da M Trnp: atividade que consiste na 

ratificação ou retificação do planejamento da M Trnp, pelos órgãos competentes. 

6) Carregamento da Carga: compreende as ações que precedem a execução do 

plano da M Trnp. Nesta fase, a vinculação entre efetivo, viaturas e carga é ratificada, 

com base no Manifesto de Carga (MC), após o último carregamento previsto para 

cada viatura. 

7) Execução da M Trnp: compreende as ações de transporte, previstas no plano 

da M Trnp. 

8) Entrega da Carga: compreende as ações que finalizam a execução da 

solicitação de transporte. 

9) Término da M Trnp: compreende as ações de desvinculação entre efetivo, 

viaturas e carga, finalizando a execução do plano da M Trnp, em seu último ponto de 

itinerário. 

Para uma missão básica de transporte, o SIGELOG entraria no processo no 

momento da definição da missão de transporte, que segue com o planejamento da 

mesma, feito pelo COLOG, e da confecção do Manifesto da Carga, realizado pela 

OMET, o qual foi solicitado por uma Requisição de Transporte, homologado pela Ba 

A Log Ex, porém autorizado pelo COLOG. Na preparação da carga, a OMET unitiza a 

mesma, o que gera o documento Conhecimento de Transporte Militar (CTM), que 

possui uma etiqueta “QR Code” pela qual se dará a leitura e o controle feitos pelo 

sistema durante todo o trajeto. No próprio sistema faz-se a vinculação da rota no Eixo. 

3.2 ENTREVISTAS 

Conforme estabelecido na metodologia, as entrevistas se deram com 

especialistas no uso do SIGELOG, em tarefas atinentes ao ECT. Embora a 

delimitação deste trabalho se restrinja ao desenvolvimento do sistema no ECT, fez-se 

necessário estender o questionamento ao COLOG tendo em vista as fases do 

monitoramento de comboio, etapa central que este trabalho almeja analisar, terem seu 

início no COLOG e serem, secundariamente, repassadas ao ECT. 

De acordo com o que foi coletado nas 3 (três) entrevistas, obteve-se mais 

detalhes acerca do funcionamento do sistema, o qual, como já citado, se desenvolve 

em 9 fases, as quais possuem um militar/OM responsável. As fases de maiores 
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detalhes, no sistema, são a de elaboração da missão e o carregamento da carga de 

transporte. Na elaboração da missão há necessidade de se planejar a rota que se 

percorrerá no Eixo, cadastramento de todos os pontos onde o comboio realizará 

alguma atividade (Unidades de parada, pontos de apoio), definindo a distância entre 

esses pontos e trajetos de ida e volta.  

Feito isto, prossegue-se, então, à definição dos pontos de carregamento e 

descarregamento de todas as cargas e pedidos solicitados. Faz-se a vinculação das 

cargas às viaturas (por meio dos Códigos QR já implantados), bem como dos 

integrantes de cada viatura (motoristas e chefes de viatura ou acompanhante), 

seguindo do relacionamento desses às rotas estabelecidas. Por fim, emite-se o Plano 

de Missão, que contém todos os itens planejados para aquela missão, o qual deverá 

ser aprovado pelo COLOG. 

Para efeito de comparação com outros sistemas ou aparelhos utilizados, os 

entrevistados não utilizaram outros sistemas similares, contudo, relatou-se o uso do 

sistema Autotrac, um aparelho colocado nos caminhões e carretas, que permitia o 

rastreamento das viaturas por satélite.  

Com relação ao manuseio do sistema houve um pequeno estágio de capacitação 

para o uso do sistema, promovido pelo COLOG, que habilitou os principais usuários 

do SIGELOG. Relatou-se, porém, como um possível problema o desconhecimento do 

sistema, por parte dos usuários do STEB, vinculados ao COLOG. Algumas ordens de 

transporte não são cadastradas por desconhecimento do funcionamento do sistema, 

o que gera, por consequência, o não monitoramento de algumas cargas 

transportadas. 

Referente a algumas particularidades do sistema SIGELOG, foi relatado que 

existe um canal de comunicação de rápido acesso, para contatar os desenvolvedores 

do sistema, a fim de dirimir eventuais dúvidas ou solucionar problemas, 

particularmente a divisão de transportes do COLOG.  

De modo geral, segundo opinião exarada pela maior parte dos entrevistados, o 

SIGELOG é eficiente, tendo em vista que possibilita um excelente gerenciamento do 

comboio e da carga transportada em todas as fases da missão de transporte; além de 

propiciar a melhoria na centralização das solicitações de transporte em um só sistema, 

facilitando, assim, a reposta ao cliente (Órgãos provedores e Regiões Militares).  

Há de se observar, ainda, o relato de possível entrave em relação à eficácia do 

sistema junto a outras Unidades. Foi relatada a necessidade de dispositivos móveis 
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com acesso à internet, nas missões, durante o percurso, devido ser este o meio 

informatizado utilizado pelo SIGELOG para transmissão de informações, além do já 

citado problema de cargas transportadas que não foram cadastradas em suas 

Organizações Militares de origem. 

Pelas entrevistas realizadas, pudemos confirmar um aumento da eficiência na 

flexibilização das rotas, tendo em vista o planejamento detalhado que realizado antes 

da execução da missão; o controle informatizado da carga, o qual não era 

anteriormente empregado no ECT ou em qualquer estabelecimento do Exército.  

Observa-se que o controle da frota/comboio teve sua eficiência melhorada, em 

virtude do referenciamento detalhado da rota, por meio do cadastramento de pontos 

de parada e apoio, bem como de locais de carregamento e descarregamento e a 

distância entre esses pontos. Em que pese a necessidade de um dispositivo móvel 

com acesso à internet para a transmissão das informações, o que pode ser uma 

dificuldade ao se transitar por localidades em que o acesso à rede é mais difícil, como 

os eixos Norte e Amazônico, principalmente, a posse desse material não se traduz em 

empecilho ao ganho de controle da carga e comboio. 

Para efeito de comparação com o sistema Autotrac, utilizado nos comboios do 

ECT antes da implantação do SIGELOG, o primeiro tinha a capacidade de somente 

rastrear as viaturas, transmitindo as informações por satélite, e não fornecendo 

nenhuma outra informação. Nesse caso, o ganho do SIGELOG é evidente, no que 

tange ao controle de carga, rota e monitoramento do comboio, com transmissão feita 

via internet. 

Quanto ao aspecto operacional, o contato com os desenvolvedores do sistema 

foi enfatizado, mostrando-se de forma positiva quanto à facilidade de comunicação 

com os mesmos. Contudo, foi apontado como negativo o fato da base de transmissão 

de informações do SIGELOG se realizar por internet, como já citado, o que implica 

dificuldade na tempestividade da informação, caso o comboio esteja numa área de 

difícil acesso. 

3.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho do SIGELOG levam em conta todos os dados 

incluídos no SGTEB. Porém, por estarmos coletando informações de um sistema 

ainda em teste, não totalmente implantado, os operadores do mesmo dispunham de 

poucos dados relevantes para o escopo desta pesquisa. Para esta finalidade, nos 
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serviu a informação da quantidade de carga transportada que estava sendo rastreada 

e quais missões foram executadas sem atraso. Os referidos indicadores ajudarão a 

mensurar a eficiência do sistema. Foi acrescentado, ainda, o indicador com 

informação acerca da quantidade de combustível gasto na operação, em comparação 

ao que foi solicitado inicialmente no planejamento da missão. De acordo com o 

levantado, obteve-se o seguinte: 

Gráfico 1: Execução do Cronograma Sem Atraso 

 

               Fonte: Centro de Operações de Transporte – ECT 

Neste primeiro resultado, consideraram-se as missões específicas de Eixo, já 

mencionadas anteriormente, que iniciaram sem atraso, conforme previsto no 

cronograma inserido no SIGELOG, o que resultou em 50% de atrasos. Deve-se levar 

em conta que não se aferiu a execução relativa a outras missões, fora das 4 principais, 

de Eixo nacional. 

No que tange ao segundo aspecto, a saber, carga transportada registrada no 

sistema, observou-se que grande parte é transportada sem que haja registro no 

sistema, sendo este um problema do sistema SIGELOG apontado pelos 

entrevistados. 

              Gráfico 2: Carga Transportada Registrada no Sistema 

 

     Fonte: Centro de Operações de Transporte – ECT 
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As maiores quantidades de não registros foram observadas nos Eixos 

Amazônico (apenas 40% registrado) e Nordeste (53% da carga registrada), sendo que 

a carga para o Eixo Sul foi quase totalmente registrada (89%).  

O último aspecto mensurado diz respeito ao planejamento com relação aos 

custos para o combustível solicitado: 

Gráfico 3: Porcentagem Utilizada de Combustível Solicitado  

 
    Fonte: Centro de Operações de Transporte – ECT 

O único Eixo que permaneceu dentro do previsto foi o Eixo Sul (97%), de sorte 

que os demais ultrapassaram a quantidade prevista de diesel, novamente com 

destaque para o Eixo Amazônico, alcançando quase o dobro da quantidade de 

combustível inicialmente solicitada (174%). 

A análise dos indicadores de desempenho levou a duas conclusões: primeiro, 

quanto ao controle de cargas, ainda existe grande quantidade transportada e não 

rastreada. O motivo pode variar entre cargas colocadas para transporte em última 

hora, para aproveitar o volume desocupado; cargas não planejadas inicialmente pelo 

sistema SIGELOG e o não cadastramento de itens no sistema, devido à falta de 

conhecimento, por parte das OMs requisitantes, do sistema SIGELOG, no módulo 

transporte, como já anteriormente citado.  A segunda conclusão diz respeito aos 

custos, posto que se verificou um aumento do consumo de combustível não planejado 

para cada eixo, o que se dá principalmente pelas viaturas que entram no comboio 

após a inserção dos dados da missão no sistema, ocasionando o não monitoramento 

da viatura e da carga transportada.  

Como observado, a maior frequência de adições de viaturas desse tipo se deu 

no Eixo Amazônico, o que se justifica, em parte, pelas peculiaridades desse Eixo, a 

saber: distâncias, dificuldade de acesso, maior regularidade de cargas extras em 

virtude da pouca frequência de viagens a esse Eixo, dentre outros. 
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A respeito do terceiro indicador de desempenho, relativo à execução do 

cronograma sem atraso, pouco se pôde concluir, posto que não se conseguiu aferir 

de forma ampla a eficiência do sistema, tendo em vista que o mesmo se encontra 

ainda em fase de testes. Some-se a isso a ignorância por parte dos operadores, 

acerca do próprio SIGELOG e sua operacionalidade. 

Os resultados obtidos fornecem respostas ao problema abordado na introdução 

deste trabalho, entrementes não de forma completa. Tendo em vista que não restou 

evidenciada qualquer relação entre os dados obtidos e o aspecto segurança, 

conforme postulou-se inicialmente no presente artigo. Em que pese a possibilidade de 

correlação entre o monitoramento da carga e uma possível evolução nesse aspecto, 

em comparação com o modo anteriormente utilizado (rastreamento da viatura), não 

houve dados suficientes para se comprovar empiricamente tal fator. 
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4. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, buscou-se evidenciar os aspectos concretos atinentes ao 

novo sistema de integração logística do Exército, o SIGELOG, no âmbito do 

Estabelecimento Central de Transportes, frente às missões dos Eixos principais, 

regularmente realizadas em cada semestre, em que pese sua recente implantação no 

próprio ECT e, paulatinamente, nas OMs logísticas. 

Para o efetivo uso, o único módulo que está em funcionamento com todas as 

suas especificidades implantadas é o módulo de transporte. Porém, como o sistema 

requer uma integração entre todas as funcionalidades, houve a necessidade de 

algumas adaptações a fim de que o módulo funcionasse sem ligação com os outros, 

ainda em fases iniciais de criação e implantação. 

Isto posto, não foi possível a extração completa de dados da operacionalização 

do sistema, tampouco a tabulação de informações que o mesmo requer, em que pese 

as inúmeras sugestões de melhorias. Da mesma forma, a introdução dos indicadores 

de desempenho é, de certa forma, dificultada pela inexistência de uma base histórica 

de dados para efeitos de comparação, tendo em vista que o Exército nunca 

desenvolveu ou trabalhou com rastreamento e monitoramento da carga anteriormente 

transportada.  

Soma-se a isso o pouco tempo de uso do SIGELOG no módulo de transporte, 

no ECT, o qual teve início no segundo semestre de 2017, sendo-o de maneira mais 

abrangente, somente no primeiro semestre de 2018. Logo, é prematuro antecipar 

conclusões abrangentes a respeito do uso do sistema em relação a sua total eficiência 

para o controle e monitoramento de cargas.  

Contudo, em face dos dados coletados e entrevistas realizadas, pudemos 

antecipar uma leitura panorâmica da implantação do sistema no Exército, usando o 

ECT como modelo, sendo este uma Organização Militar ímpar, no que concerne ao 

uso do modal rodoviário como atividade-fim da mesma. Com isso, podemos adentrar 

o questionamento inicial quanto ao sistema de TI utilizado para o monitoramento de 

comboios do ECT nos quesitos controle de cargas, controle de frota/comboios, 

flexibilização das rotas, operacionalidade e custos. 

Podemos concluir, portanto, através da análise dos resultados obtidos nas 

entrevistas e indicadores de desempenho, que com o advento do uso da ferramenta 

de TI SIGELOG, houve uma melhoria significativa quanto aos quesitos supracitados, 
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particularmente controle de comboio, controle de carga e operacionalidade. Contudo, 

sem a plena avaliação de alguns fatores, haja vista as interferências alheias a fatores 

ligados ao sistema. Para tanto, reforçamos a necessidade de continuidade da 

presente pesquisa, tendo em vista que não foi possível chegar a um resultado 

apurado, posto que não se dispunha de uma quantidade significativa de dados 

passíveis de verificação e avaliação, os quais pudessem suprir as lacunas da análise. 

Salienta-se a necessidade, frente os resultados obtidos, de um urgente 

programa de cursos que façam conhecer o sistema SIGELOG por todas as Unidades 

do Exército, capacitando o pessoal para o uso da ferramenta em todo tipo de missão 

de transporte. Essa medida irá influir diretamente no resultado negativo quanto aos 

custos operacionais das missões e a capacidade excedente de carga transportada, a 

que o SIGELOG foi proposto solucionar. Quanto ao aspecto segurança, apesar da 

análise dos dados não ter permitido inferir de modo claro a eficácia do sistema, 

acreditamos que, com a finalização das versões de teste e das atualizações 

subsequentes do módulo de transporte, bem como sua conexão com os outros 

módulos do SIGELOG irá satisfazer a avaliação desse fator, bastando a criação de 

uma ferramenta de indicação da eficácia nesse quesito. 
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA 

  
 ENTREVISTA COM ESPECIALISTA 

 
O presente instrumento é parte integrante do artigo científico em Ciências Militares do 

Cap Int Victor Hugo Paiva Coelho, cujo tema é ANÁLISE INICIAL DO USO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO LOGÍSTICA (SIGELOG) PARA GERENCIAMENTO DE CARGAS 
EM EIXOS DE TRANSPORTES EFETUADOS PELO ESTABELECIMENTO CENTRAL DE 
TRANSPORTES (ECT). Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 
subsídio para uma averiguação do estado atual de avanço do sistema SIGELOG, no que 
concerne ao seu módulo de transporte, tendo em vista sua eficiência e eficácia. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 
selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e distribuição de materiais de 
emprego militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do Exército Brasileiro. Será 
muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões 
a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: 

Victor Hugo Paiva Coelho (Capitão de Intendência – AMAN 2008) 
Celular: (21) 98366-9461 
E-mail: victor.h.p.c@hotmail.com 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome completo, destacando o nome de guerra, função 

atual, experiências profissionais relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de 

estudo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

mailto:victor.h.p.c@hotmail.com


2. Referente ao SIGELOG, particularmente o módulo de transporte, quais as 

funcionalidades do mesmo usadas pelo COLOG, no último ano? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Como se dá o uso do sistema, no módulo transporte? (Se possível, descrever 

o processo referente à sua área de atuação) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Quais eram os sistemas de rastreamento e/ou monitoramento utilizados antes 

do uso do SIGELOG? E quais eram as diferenças para com esse último? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Houve um curso ou estágio de capacitação para uso do sistema? (Se não, 

explicitar as razões. Ex: programa intuitivo, existência de manual, etc) 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Você trabalhou/conhece outros sistemas similares ao SIGELOG, no que se 

refere ao módulo de transporte? Quais as vantagens do SIGELOG, em comparação 

com esses sistemas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Considerando seu conhecimento de outros sistemas de monitoramento, 

disposto na questão anterior, quais as desvantagens do SIGELOG, em comparação 

com esses sistemas, levando em conta a potencialidade do que o sistema tinha a 

oferecer? Quais os problemas encontrados em seu uso, desde o início do período de 

teste? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. O Sr. possui algum material (documentos, fotos, relatórios...) interessante que 

possa ajudar a ilustrar a sua opinião? (Caso tenha, citar quais são e anexar à 

entrevista, se possível) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Existe algum canal de comunicação rápido com os desenvolvedores do 

sistema, em caso de problema? Se sim, com quem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. O senhor considera que o módulo de transporte do SIGELOG é eficiente? Se não, 

porque? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



11. Na sua opinião, o senhor acredita que o módulo de transporte do SIGELOG gerou 

ganhos no gerenciamento dos transportes no Exército? Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 

 

Assinatura do entrevistado: 

 

____________________________________ 

 

Data: ____/____/2018 


