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RESUMO

Este trabalho aborda o projeto de otimização da gestão do processo de fornecimento de
veículos militares não blindados implementado pela Diretoria de Material em 2014. Tal estudo se
faz necessário em função da eficiência logística e da conservação do poder combativo da Força
Terrestre  alcançados,  pelo  EB,  com  este  projeto.  Diante  disto,  o  propósito  deste  estudo  é
descrever o projeto implementado pela Diretoria de Material na busca da otimização da gestão do
processo de fornecimento dos veículos militares não blindados existentes nos Órgãos Provedores
(Depósitos  Central  e  Regionais)  até  a  sua  entrega  às  unidades  militares  usuárias  finais  do
Exército  Brasileiro.  Este  intento  será  conseguido  por  meio  de  pesquisa  bibliográfica  e
documental. Os achados do estudo evidenciaram que o projeto alcançou seu objetivo por meio da
redução  do  quantitativo  de  viaturas  nos  depósitos,  padronização  de  procedimentos  (Normas
Gerais de Ação) e da proposta de medidas de curto e longo prazo.

Palavras-chave: Logística Militar. Gestão Patrimonial. Fornecimento de Materiais de Emprego
Militar (MEM). 

1 INTRODUÇÃO

Até o final da década passada, o volume de veículos militares adquiridos pelo Exército

Brasileiro não impactava no processo de fornecimento de viaturas existentes nos armazéns de

forma a descortinar a sua limitação. Contudo, a partir do início deste decênio, a quantidade de

veículos obtidos aumentou em decorrência das aquisições para o apoio às tropas do Contingente

Brasileiro  no  Haiti  e  a  substituição  ou  recompletamento  dos  automotores  do  Projeto  de

Transformação do Exército Brasileiro.

Além disto, diversos eventos desportivos e religiosos no país, entre os anos de 2012 e

2016, exigiram a maior participação da Força Terrestre nas operações de Garantia da Lei e da

Ordem (GLO), a exemplo da Operação São Francisco destinada à pacificação das favelas do Rio
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Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E-mail:julianonaressi@hotmail.com 
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de  Janeiro.  A seca  na  região  Nordeste  desencadeou  a  Operação  Pipa.  As  inundações  e  o

deslizamento de terras na região Norte e Sudeste ocasionaram as Operações de Apoio à Defesa

Civil,  no auxílio ao resgate da população afetada e na montagem e operação de Hospitais de

Campanha Móveis. 

Todos estes fatos, além de incrementarem o quantitativo da frota, aumentaram os tipos,

tonelagens, marcas e finalidade de emprego das viaturas, como transporte de pessoal, feridos,

materiais,  combustível, água,  comando e controle, engenharia, dentre outros, com impacto na

capacitação dos recursos humanos e readequação de instalações.

Em decorrência do volume das aquisições, houve a sobrecarga na cadeia logística militar.

Os Órgãos Provedores (OP) ficaram com seus armazéns lotados e sem capacidade para receber

novas  viaturas.  As  Unidades  Operacionais  permaneceram  com  a  carência  dos  materiais

adquiridos e não distribuídos. Os Órgãos Gestores do Sistema Logístico ficaram com o processo

de  tomada  de  decisão  prejudicados  pela  ausência  de  dados,  como  a  quantidade  de  viaturas

recebidas e não distribuídas, gerando uma enorme quantidade de veículos militares que estavam

parados nos depósitos aguardando para serem distribuídos.

Diante do exposto, este trabalho aborda o projeto de otimização da gestão do processo de

fornecimento  dos  veículos  militares  não  blindados  existentes  no  Depósito  Central  e  nos

Depósitos Regionais até a sua entrega às unidades militares usuárias finais, implementado pela

Diretoria de Material em 2014. 

Ressalta-se  que  este  artigo  tratará,  de  maneira  semelhante  ao  definido  no  escopo  do

projeto  implementado  pela  Diretoria  de  Material  (D  Mat),  somente  dos  processos  de

fornecimento  de  veículos  motomecanizados  operacionais  não  blindados,  pois  os  veículos

operacionais blindados e os veículos administrativos possuem particularidades no seu processo de

fornecimento. Da mesma forma, no tocante a linha temporal, a análise iniciar-se-á a partir da

entrega do veículo pela empresa fornecedora no Depósito Central ou Regional, desconsiderando-

se a fase anterior, ou seja, a montagem do processo licitatório, especificações técnicas, pesquisa

de preço, escolha da modalidade de licitação, requisição, cumprimento de prazo contratual de

entrega, empenho, assinaturas de contratos, liquidação, pagamentos, ...).

Cabe destacar  que  o tema envolveu vários  elementos  da Alta  Administração,  como o

Estado Maior do Exército (EME), o Comando Logístico (COLOG) e as 12 Regiões Militares

existentes. Abarcou todas as unidades operacionais do Exército Brasileiro (EB) que sofrem com a
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carência de veículos militares para a condução de suas atividades castrenses. Atingiu os Órgãos

Provedores (Batalhões ou Depósitos de Suprimentos) que ficaram com os armazéns saturados,

aumentando o trabalho interno, os custos de armazenagem e as vulnerabilidades na guarda de

grande  quantidade  de  veículos.  Alcançou,  ainda,  a  própria  Diretoria  de  Material  (Órgão  de

Direção Setorial) que diminui a sua capacidade de apoio logístico às tropas apoiadas.

Ademais, o atraso no fornecimento de veículos acarretou a perda parcial da garantia do

fabricante, pois a partir da entrega do objeto no Depósito, iniciou-se a contagem deste prazo. Da

mesma forma, a falta de espaço físico nos armazéns pôde comprometer o recebimento futuro de

outros veículos já contratados e com previsão de entrega, podendo ocasionar multas ao EB por

descumprimento de cláusula contratual.

Diante do exposto, tal abordagem se justifica ao explicitar um projeto que contribuiu para

a otimização do processo de gestão de fornecimento de veículos militares não blindados para as

unidades usuárias finais pelo Exército Brasileiro.

Posto isto, o objetivo geral deste trabalho é descrever o projeto implementado, em 2014,

pela Diretoria de Material na busca da otimização da gestão do processo de fornecimento dos

veículos militares existentes nos armazéns central e regionais do Exército Brasileiro.

Este intento será conseguido mediante o emprego da revisão bibliográfica e da pesquisa

documental. 

2. O SISTEMA LOGÍSTICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA O FORNECIMENTO

DE VEÍCULOS MILITARES NÃO BLINDADOS

O Exército Brasileiro, como instituição militar vocacionada para a defesa externa do país,

possui características e normas próprios, com destaque para a Logística Militar Terrestre.3 

Das legislações que tratam diretamente do processo de fornecimento de veículos militares

não blindados, é importante destacar o Art. 66 do Regulamento de Administração do Exército -

R/3, que define que o material que der entrada na Organização Militar (OM), será recebido e

examinado por comissão, constituída por três oficiais (inciso 2, parágrafo 1o) e terá até oito dias

3 O Apêndice A trata do assunto Exército Brasileiro e a sua Logística Militar Terrestre.
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para apresentar o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) (inciso 2, parágrafo 3o). O Art. 67

determina  que  todo  e  qualquer  material  deverá  ser  entregue  em almoxarifados  ou  depósitos

(BRASIL, 1990).

Da mesma maneira,  as  Normas  Administrativas  Relativas  ao  Suprimento  -  NARSUP,

definem os termos e documentos utilizados no processo de fornecimento de veículos, a saber:

Órgão  Provedor  (OP) -  É  o  Órgão  de  Suprimento  -  tipo  Batalhão/Depósito  de
Suprimento  (B/D  Sup)  ou  Base  Logística  (Ba  Log)  -  destinado,  basicamente,  à
estocagem do nível de suprimento prescrito pelos órgãos gestores, para distribuição aos
elementos a apoiar, cumprindo, ainda, atividades de obtenção, recebimento e controle;
Ficha Modelo 18 -  É o documento com o qual  as  OM levantam suas necessidades
específicas, não previstas no QDM;
Ficha Modelo 20 - É o documento no qual o Comando (Cmdo) RM consolida e prioriza
as necessidades específicas, levantadas na Ficha Modelo 18, das OM apoiadas;
Ordem de Fornecimento (O Forn) - É o documento que a Diretoria de Suprimento
(DS) e/ou o Cmdo RM utilizam para autorizar o OP a fornecer determinado material
para uma OM apoiada;
Sistema  de  Material  do  Exército  (SIMATEx) –  É  o  sistema  que  compreende  o
conjunto de recursos em pessoal e material, integrados por procedimentos, processos,
métodos, rotinas e técnicas, destinados a produzir informações adequadas e oportunas ao
Sistema Logístico do Exército Brasileiro, no que diz respeito à previsão e provisão dos
meios materiais necessários ao cumprimento da sua missão principal.  O SIMATEx é
composto por 3 (três)  subsistemas:  Sistema de  Catalogação do Exército  (SICATEx),
Sistema de Dotação do Material (SISDOT) e Sistema de Controle Físico do Material
(SISCOFIS);
Ficha Cadastro – Documento preenchido pelo fornecedor da viatura por ocasião da
aquisição  visando  identificar  detalhadamente  as  características  da  mesma,  com  a
finalidade  de  que seja distribuído um Número  de  Estoque do Exército  (NEE).  Só é
preenchida  uma  ficha  para  cada  tipo  de  viatura  (DEPARTAMENTO  LOGÍSTICO,
2002a, p.15 - grifo do autor)

Destaca-se, ainda, as Normas Complementares para Licitações e Contratos no âmbito do

Comando Logístico – NORLICO que definem as atribuições do Fiscal de Contratos, designado

pela  Administração Pública para fiscalizar  a  execução do contrato e  o  fiel  cumprimento das

exigências contratuais (COMANDO LOGÍSTICO, 2014). 

O Manual de Campanha do EB - Logística menciona que o Grupo Funcional Suprimento

refere-se  ao  conjunto  de  atividades  que  trata  da  previsão  e  provisão  de  todas  as  classes  de

material e peças de reposição usadas nos equipamentos necessários ao apoio logístico à Força

Terrestre.  Engloba  as  atividades  de  planejamento  da  demanda,  obtenção,  recebimento,

armazenamento,  distribuição  e  gerência  do  suprimento  (ESTADO-MAIOR  DO  EXÉRCITO,

2014a).

Contudo,  como  o  presente  artigo  relaciona-se  ao  suprimento  de  viatura  militar  não
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blindada, a seguir são apresentadas as atividades relacionadas a este processo.4

O  recebimento  dos  veículos  militares  no  Exército  Brasileiro  ocorre  pelos

Batalhões/Depósitos de Suprimento distribuídos pelo Brasil,  sendo um por Região Militar5.  A

tarefa  de  recebimento  inclui  o  estabelecimento  do  destino  inicial  e  a  priorização  para

armazenamento e distribuição, disponibilizando materiais necessários nas melhores condições de

uso,  no  local  e  momento  oportunos.  Possui  estreita  relação  com a  atividade  de  gerência  de

suprimento no tocante ao controle de inventário (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014a).

O armazenamento engloba o acondicionamento organizado de materiais em instalações

adequadas, durante um período de tempo específico. Além disso, envolve a determinação das

áreas  para  estocagem e os  procedimentos  e  técnicas  visando ao controle  e  à  preservação do

material.  Da  mesma  forma  que  o  recebimento,  esta  atividade  é  executada  nos

Batalhões/Depósitos de Suprimento (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014a).

A distribuição  envolve  pessoas,  equipamentos,  instalações,  técnicas  e  procedimentos,

destinados ao transporte, à entrega, ao recebimento, à armazenagem ou aplicação final dos itens.

Engloba  as  tarefas  de  planejamento  e  coordenação  do  fluxo  de  material  desde  o  ponto  de

recebimento de cada escalão até o local de consumo das forças apoiadas. Normalmente, a Força

Terrestre  utiliza o processo de distribuição na unidade,  de modo a não onerar  a organização

apoiada com encargos logísticos de transporte até posições à retaguarda de sua zona de ação

(ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014a).

A  gerência  de  suprimento  é  a  atividade  que  engloba  as  técnicas  e  procedimentos

destinados ao planejamento e controle do fluxo de materiais (incluindo o reverso), à gestão dos

estoques e ao controle contábil dos itens durante seu ciclo de vida. A Força Terrestre utiliza, para

fins de administração e controle, dois sistemas para classificação do suprimento: o sistema de

classificação  por  catalogação  e  o  sistema  de  classificação  militar  (ESTADO-MAIOR  DO

EXÉRCITO, 2014a).

O grupo funcional de transporte refere-se ao conjunto de atividades que são executadas,

visando  ao  deslocamento  de  recursos  humanos,  materiais  e  animais  por  diversos  meios,  no

momento oportuno e para locais predeterminados,  a fim de atender às necessidades da F Ter

(ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014a).

O transporte é fundamental para o ciclo logístico, pois está presente em todas as suas

4 As atividades de planejamento da demanda e obtenção estão detalhadas no Apêndice A.
5 A localização dos órgãos provedores está detalhada no Apêndice A.
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fases,  particularmente  na  distribuição.  Envolve,  em  uma  visão  ampla,  o  capital  humano,  a

infraestrutura física, as organizações e os equipamentos necessários ao cumprimento da missão

das forças apoiadas.

Ao Gabinete de Planejamento e Gestão/4 (Divisão de Transporte do Comando Logístico)

compete coordenar e integrar o planejamento de transporte entre as diferentes Regiões Militares,

assim como supervisionar a sua aplicação, propondo ao Comando Logístico as prioridades para o

emprego dos meios.

Os trajetos por onde passam os comboios militares para prestar o apoio de suprimento do

escalão superior aos elementos subordinados são chamados de Eixos Principais de Suprimento

(EPS). Em geral, os EPS partem do armazém central (Rio de Janeiro) para os armazéns regionais

(demais capitais dos Estados).6

3. Comando Logístico, Diretorias e Armazéns (Os Órgãos Logísticos)

Dentro  da  estrutura  organizacional  do  Exército  Brasileiro,  o  Comando  Logístico

(COLOG) é o Órgão Central do Sistema Logístico e, segundo o Regulamento Interno do COLOG

R-128, possui a competência de gerir a gestão do suprimento e da manutenção das Classes I

(material  de  subsistência),  II  (material  de  intendência),  III  (combustíveis  e  lubrificantes),  V

(armamento  e  munição),  IX  (motomecanização  e  aviação  do  Exército)  e  X  (materiais  não

incluídos  nas  demais  classes),  assim como a  gestão  das  atividades  de  remonta  e  veterinária

(COMANDO LOGÍSTICO, 2002).

Os órgãos subordinados ao COLOG e que estão diretamente envolvidos no processo de

gestão do fornecimento de viaturas são:

- a Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), órgão operacional do COLOG,

com  a  missão  de  atuar  em  proveito  do  EB  como  um  todo,  inclusive  nas  missões  de  paz,

participando de aquisição, armazenamento, distribuição, transporte, manutenção e contratação de

serviços,  assim como coordenar  o  desembaraço  alfandegário  de  importação  e  exportação  de

material de interesse do EB (COMANDO LOGÍSTICO, 2002).

6 Os EPS podem ser verificados no Apêndice A.
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- o Gabinete de Planejamento e Gestão (GPG), com destaque a duas Divisões relacionadas

ao  processo  de  fornecimento:  a  Divisão  de  Transporte  (GPG/4),  responsável  pela  gestão  de

transporte; e a Divisão de Mobilização (GPG/5), ligada a gestão de mobilização, de catalogação e

de controle do material do EB. 

- a Diretoria de Material (D Mat), Órgão de Apoio Setorial, incumbido de prever e prover

os recursos e serviços necessários ao suprimento e à manutenção no Exército Brasileiro (EB),

relativos  aos  materiais  Classe  III  (lubrificantes),  Classe  V (armamento  e  material  de  defesa

química,  biológica,  radioativa  e  nuclear)  e  Classe  IX  (motomecanização  e  blindados)

(COMANDO LOGÍSTICO, 2002).

Segundo o Regimento Interno da D Mat, compete à Seção Classe IX -  Motomecanizada

prever e prover os recursos necessários para a compra e a manutenção de veículos, registrar e

controlar os equipamentos de moto mecanização, consolidar as demandas e necessidades para o

planejamento e descentralização de recursos, realizar o registro dos veículos militares e manter o

banco de dados de veículos militares não blindados (operacionais e administrativos) atualizado,

orientar  e  controlar  às  Regiões  Militares  sobre  o  controle  do  material,  manter  as  normas  e

legislações sobre o assunto atualizadas, prover a catalogação dos materiais IX e III, propor e

supervisionar os cursos técnicos para a formação de pessoal, supervisionar e analisar as Fichas

Modelo 20 das Regiões Militares,  realizar os processos de aquisição centralizada de veículos

militares, dentre outras atribuições (DIRETORIA DE MATERIAL, 2002).

Aos Comandos Militares de Área (C Mil A) é atribuída a responsabilidade de preparação,

planejamento  e  emprego  operacional  das  Forças  Terrestres.  Cada  C  Mil  A possui  Regiões

Militares subordinadas, ou seja, grandes comandos administrativos com atribuição de prestar o

apoio logístico às unidades militares localizadas em sua área de responsabilidade7.

Cada  Região  Militar  possui  um  Batalhão  ou  Depósito  de  Suprimento,  também

denominado de Órgão Provedor (OP). São 12 (doze) OP Regionais distribuídos pelo Brasil. O 12º

B Sup está localizado em Manaus/AM e as suas atividades logísticas são reforçadas pela 17ª Base

Logística, sediado em Porto Velho/RO, consequência das limitações naturais impostas pela região

de selva. O 1o Depósito de Suprimento (1º D Sup), depósito regional da 1ª Região Militar (1ª

RM), também desempenha a funções de Depósito Nacional para os veículos militares. 

7 O Apêndice A apresenta o organograma do EB, seus C Mil A e RM.
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As organizações militares responsáveis pela atividade de transporte são a 2a Companhia

de Transporte, localizada em São Paulo/SP; o Centro de Embarcações do Comando Militar da

Amazônia, sediado em Manaus/AM (CECMA); o Estabelecimento Central de Transporte (ECT),

com sítio no Rio de Janeiro/RJ; e o recém criado 9o Batalhão de Transporte (9º B Trnp), sediado

em Campo Grande/MS8.

4 Material e Método

Este artigo pretende descrever o projeto implantado pela D Mat, em 2014, na busca da

otimização da gestão do processo de fornecimento dos veículos militares não blindados existentes

no Exército Brasileiro. Para tanto, optou-se pela realização de uma pesquisa aplicada, qualitativa,

descritiva e baseada em pesquisa documental. 

Referente à natureza da pesquisa, foi a aplicada uma vez que teve por finalidade construir

um conhecimento para uso prático.

Quanto  à  abordagem,  a  pesquisa  pode  ser  classificada  como  qualitativa  ao  buscar  a

compreensão e a análise do processo de fornecimento de veículos militares não blindados.

Quanto ao objetivo ela é descritiva, uma vez que pretende descrever o projeto implantado

pela D Mat com o intuito de otimizar a gestão do processo. 

A  pesquisa  documental  consistiu  no  levantamento  de  dados  junto  aos  documentos

existentes nas repartições  internas dos órgãos  participantes  do Sistema Logístico do Exército

Brasileiro. 

5 DESCRIÇÃO DO PROJETO IMPLEMENTADO PELA DIRETORIA DE MATERIAL

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto foi implementado pela Diretoria de Material, em meados de 2014, com o intuito

de otimizar  a  gestão do processo de  fornecimento  de  veículos  militares  não blindados e,  de

imediato,  esvaziar  os  Depósitos  de  Suprimento.  Para  isso,  buscou-se  identificar  as  diversas

8 O Apêndice A mostra a localização dos OP e OM de transportes.
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variáveis que impediam o fornecimento eficiente e em tempo hábil, os elementos envolvidos no

processo e a definição de suas responsabilidades. 

O mapeamento do processo, as informações precisas e a troca de experiências entre os

elementos  envolvidos  viabilizaram  a  absorção  de  conhecimento,  a  padronização  de

procedimentos  e  o  levantamentos  de  ideias  para  um  futuro  estudo  que  possa  garantir  o

aperfeiçoamento processual. 

5.2 OS DADOS INICIALMENTE COLETADOS PELO PROJETO IMPLEMENTADO PELA D

MAT E SUAS ANÁLISES

Conforme  exposto  na  introdução,  diversos  foram  os  motivos  que  culminaram  com  o

aumento substancial de veículos militares adquiridos pelo Exército Brasileiro, extrapolando a sua

média histórica, o que pode ser confirmado na figura abaixo:

Figura 1 - Evolução histórica das aquisições de Veículos Militares

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Para diagnosticar a situação de cada OP, a quantidade de viaturas existentes foi levantada.

No quadro a seguir este levantamento é apresentado. 
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Figura 2 - Quantidade de veículos existentes nos Depósitos em Agosto de 2014

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Durante  este  levantamento,  foi  possível  constatar  também que cada  depósito  regional

possuía capacidade de armazenagem diferenciada, de acordo com as características e natureza das

tropas apoiadas e que as quantidades de viaturas recebidas variava de acordo com as prioridades

estabelecidas pelo EME.

Além disto, a análise do processo de fornecimento viabilizou identificar a existência e a

quantidade  de  viaturas  que  demandavam  transporte  intra-regional  (dentro  da  própria  região

militar)  e transporte extra-regional,  ou seja,  transporte nacional (deslocamento de uma região

para outra). 

Estes levantamentos podem ser visualizados nas figuras a seguir. 

Figura 3 - Quantidade de veículos existentes nos Depósitos Regionais, em agosto de 2014, aguardando transporte

regional para distribuição
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Figura 4 - Quantidade de

veículos existentes nos

Depósitos Regionais, em agosto de 2014, aguardando transporte nacional para distribuição para outras RM

Fonte: dados da pesquisa (2017).

Com estas  informações  foi  possível  definir  os  elementos  envolvidos  no  processo  de

fornecimento  e  a  quantificar  a  participação  de  cada  um  no  problema,  constatando-se  um

equilíbrio  de  responsabilidades  entre  os  elementos  participantes  do  processo,  sendo o  Órgão

Fonte: dados da pesquisa (2017)
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Provedor responsável por 24%, a Diretoria de Material de 24%, as Regiões Militares de 28% e o

GPG/4 de 23%, conforme pode ser visualizado na figura abaixo:

Figura 5 - Situação Geral dos veículos existentes nos Depósitos por fases e responsabilidades em percentual

Fonte: dados da pesquisa (2017).

5.3. ANÁLISE DO PROCESSO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO

O aprofundamento do estudo do processo de fornecimento dos veículos militares  não

blindados permitiu constar que diversos fatores, além do próprio volume de viaturas adquiridas,

influenciavam para a demora no fornecimento de viaturas.

Um dos fatores identificados foi a falta de definição da 4a Subchefia do EME, de maneira

antecipada,  de  qual  unidade  militar  seria  designada  para  receber  o  material  rodante.  Era

necessário  que  a  4a Subchefia,  em  coordenação  com  a  Diretoria  de  Material,  realizasse  tal

designação antes da aquisição do bem. Tal medida possibilitaria transferir para o fabricante o

custeio e a responsabilidade de transporte até a sua entrega no OP mais próximo do usuário.

Da mesma forma,  as  licitações  conduzidas  pela  D Mat  de maneira  centralizada,  com

entrega  no  depósito  central,  era  outro  fator  que  trazia  reflexo  negativo  ao  processo  de

fornecimento  de  veículos  militares.  A  possibilidade  de  entrega  do  objeto  pelo  fabricante

diretamente  nos  depósitos  regionais  diminuiria  o  tempo  de  entrega  e  desoneraria  o  sistema

logístico do EB, por meio da redução de custos com transporte e de trabalho das equipes dos

depósitos.

Outro fator analisado foi o prolongado tempo entre o início do processo de compra e a

entrega  final  do  material  no  OP,  decorrente  dos  trâmites  burocráticos.  Nesse  entre  tempo,

normalmente superior a um ano, surgiam situações inopinadas que alteravam as prioridades do

EME,  exigindo  alterações  de  destinatário,  o  que  provocava  novos  transportes  e  trocas  de



13

depósitos. Um adequado planejamento e a maior celeridade processual na execução da aquisição

amenizaria o problema.

Da mesma forma verificou-se a necessidade de um eficiente sistema informatizado e a

aquisição  de  novos equipamentos,  como computadores  e  leitores  eletrônicos  de produtos  em

depósito (RFI), para que software e hardware trabalhem em conjunto. Isso possibilitaria melhorar

o controle e a troca de informações entre diferentes órgãos do sistema logístico. A troca de e-

mails para envios de tabelas ou arquivos retardavam o processo, geravam retrabalhos e atentavam

contra a segurança ao tramitar informações confidenciais pela web.

Outro fator que prejudicava a movimentação dos veículos era a falta de meios suficientes

para executar o transporte dos materiais. A aquisição de novas viaturas do tipo cegonha e veículos

escolta para compor os comboios das Unidades de Transporte existentes e a criação de novas

Unidades de Transporte, sendo uma por região militar, garantiria a redução deste gargalo.

Por fim, a constante troca de função dos militares envolvidos nos processos foi outro

problema  que  repercutiu  no  processo  de  fornecimento.  Ela  decorria  da  necessidade  de

transferência de militares entre  cidades ou de trocas de funções internas na própria  OM, em

consequência de promoção funcional na carreira. As trocas de cidades advêm da necessidade do

militar adquirir a vivência nacional, fato valorizado na profissão. Assim, a adoção de uma política

de valorização de recursos humanos específica para os militares que desempenham as tarefas em

depósito poderia amenizar a questão da alta rotatividade de pessoal na função e aumentaria a sua

especialização. 

5.4. RESULTADOS OBTIDOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PELA D MAT

5.4.1 Redução do número de veículos 

A partir do levantamento do problema e do acompanhamento semanal com a realização

mensal de vídeo conferências entre os comandantes responsáveis (OP, D Mat, RM e GPG/4),

obteve-se o estreitamento das relações entre os elementos envolvidos e a adoção de medidas que

viabilizaram esvaziar os depósitos. Além disto, estas medidas serviram de base para a elaboração

da proposta de Normas Gerais de Ação - NGA.
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A figura  a  seguir  apresenta  a  evolução do número de  viaturas  estocadas  pelo  EB no

período compreendido entre ago e dez 14, período este de implementação do projeto. 

Figura 6 – Controle semanal do estoque total de veículos existentes nos Depósitos – Período de Ago a Dez 14

1244
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994

870 826 766 793 747 707 728 691 690 653 599
533 509 530 500

1ª Semana de Ago 2ª Semana Ago 3ª Semana Ago
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4ª Semana de Set 1ª Semana de Out 2ª Semana de Out

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Como pode ser observado, houve uma diminuição do número de viaturas estocadas pelo 

EB, de 1.244 (início da medição) para 500 unidades, no período de ago a dez de 2014, conforme 

pode ser observado na figura a seguir: 

Figura 7 – Controle da Situação dos Depósitos - – Período de Ago a Dez 14 
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Fonte: dados da pesquisa (2017).

Como foi possível observar, a implementação do projeto possibilitou a redução gradual

dos veículos nos depósitos. Além disso, a partir do diagnóstico e do controle implementado, foi

elaborada  uma  proposta  para  padronizar  os  procedimentos  para  o  fornecimento  de  viaturas

militares  não  blindadas  com  vistas  a  garantir  a  otimizar  o  processo  até  que  os  estudos  de

viabilidade para a adoção de medidas de curto e longo prazos fossem realizados. Esta proposta é

apresentada a seguir.
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5.4.2 Proposta de Normas Gerais de Ação (NGA) 

A proposta  de  Normas  Gerais  de  Ação visa  normatizar  os  procedimentos  adotados  e

padronizados por ocasião do desenvolvimento do projeto, permitindo otimizar a gestão conforme

verificado no capítulo 5.4.1. Os tópicos 1 e 2 deste artigo fornecem os marcos teóricos e as

normas internas que tratam do assunto e subsidiam esta NGA.

Estas  normas  foram  organizadas  em  seis  fases,  de  maneira  objetiva,  baseando-se  na

sequência de ações do processo de fornecimento e as responsabilidade dos órgãos envolvidos.

Estas etapas são apresentadas a seguir:

1. Veículos militares em processo de recebimento nos depósitos, aguardando a emissão do

Termo de Recebimento Provisório (TRP)

Esta fase é a primeira do processo e de responsabilidade do Órgão Provedor, ocorrendo

em suas próprias instalações. A Unidade Militar assume, provisoriamente, a guarda do material,

tratando-se de uma conferência quantitativa e não qualitativa. (BRASIL, 1990)

Sugere-se que o TRP seja emitido em, no máximo, até dois dias depois da entrega do

veículo pela empresa,  em consequência da simplicidade de ações.  O material  ainda não será

incorporado ao patrimônio da Administração Pública.  Pode-se nomear para o recebimento do

material e elaboração do termo o próprio pessoal de serviço, caso ocorra no final de semana.

2. Veículos militares em processo de recebimento nos depósitos, aguardando o Termo de

Recebimento Definitivo (TRD)

É a segunda etapa do processo e, da mesma forma que a anterior, é de responsabilidade do

Órgão  Provedor,  ocorrendo  em  suas  instalações.  Com  a  emissão  do  TRD,  o  material

definitivamente é incorporado ao patrimônio público.

O TRD deverá ser elaborado em até oito dias, conforme o prescrito no Regulamento de

Administração  do  Exército  (Brasil,  1990),  seguidas  as  exigências  constantes  na  NORLICO

(COMANDO LOGÍSTICO, 2014), como o ateste do material.

A equipe deverá ser composta por 3 membros (Brasil, 1990), podendo ser nomeada uma

equipe de trabalho mensal ou por tipo de material, com o fim de especializar os recursos humanos

e agilizar os trâmites internos, com ganho de qualidade.

3. Veículos militares com defeitos que impedem o seu recebimento definitivo
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Esta  situação  ocorre  nos  casos  em  que  existam  defeitos  no  material  entregue  e  que

impeçam a emissão do TRD (item 2).

Inicialmente,  deve-se  observar  as  recomendações  encaminhadas  pela  Diretoria  de

Material  para  os  OP,  por  meio  do  DIEx  (Documento  Interno  do Exército)  Nr  355 -  Classe

IX/Moto/DMat/COLOG, de 25 de outubro de 2013, que define os problemas considerados de

grande monta e que impedem o seu recebimento, e os de pequena monta, podendo ser recebido

com  restrições  pelo  Depósito,  desde  que  ocorra  o  compromisso  da  empresa  em  posterior

reparação.  Esta  diretriz  tem  por  finalidade  evitar  que,  por  exemplo,  um  veículo  deixe  de

aproveitar  o  transporte  na  cegonha  por  falta  de  uma  ferramenta  simples  e  que  pode

posteriormente ser encaminhada pelo correio pelo fabricante.

O elemento de ligação do Órgão Provedor (Coordenador de Contrato) com a empresa

(Preposto) deve ser proativo (COMANDO LOGÍSTICO, 2014). Detectado o problema, o OP

deve imediatamente acionar o fornecedor, bem como oficiar a Diretoria de Material (Fiscal de

Contrato)  para  conhecimento  e  a  tomada  das  medidas  julgadas  necessárias.  Se  necessário,  a

Diretoria de Material acionará a empresa judicialmente para o cumprimento contratual.

O  Art  70  das  Normas  Complementares  para  Licitações  e  Contratos  no  âmbito  do

Comando  Logístico  define  as  principais  atribuições  do  Fiscal  de  Contrato  (COMANDO

LOGÍSTICO, 2014). 

Dependendo das medidas corretivas a ser adotadas pela empresa, o OP deve estipularam

um prazo máximo para as correções, devendo ser limitados a 30 (trinta) dias. Neste período, o

coordenador  de  contrato  e  o  fiscal  devem  contatar  semanalmente  a  empresa  para  fins  de

acompanhamento do andamento dos trabalhos.

4. Veículos militares aguardando a emissão da Ordem de Fornecimento (ODF)

A Diretoria de Material, por intermédio da classe IX, é a responsável por este processo.

Iniciar-se-á  após  o  recebimento  da  cópia  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  do  Órgão

Provedor. Os documentos originais deverão ser remetidos ao COLOG para fins de pagamento.

Para agilizar-se o processo, pode ser enviado cópia digital do TRD por correio eletrônico. O Art.

52 das Normas Complementares para Licitações e Contratos no âmbito do Comando Logístico -

NORLICO determinam o envio por SEDEX (COMANDO LOGÍSTICO, 2014). 

Recebida a mencionada documentação e a Ficha de Dados da viatura, a Classe IX realiza

a catalogação do material, gera o número de matrícula no banco de dados e emite a Ordem de
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Fornecimento  (DIRETORIA DE  MATERIAL,  2002).  A ODF  designa  qual  a  unidade  será

contemplada com o veículo, de acordo com o determinado pela 4a Subchefia do EME.

Propõe-se o cadastramento e a emissão da ODF ocorram em até 5 (cinco) dias úteis.

5. Veículos militares aguardando a apanha por Unidade Militar da própria Região Militar

do Órgão Provedor

O  Órgão  Provedor,  de  posse  da  Ordem  de  Fornecimento  emitida  pela  Diretoria  de

Material, gera a Guia de Fornecimento (GF) para a unidade usuário. Posteriormente, o OP agenda

a data de entrega que pode ser no próprio depósito ou na unidade militar contemplada. 

A escolha pela forma de entrega é de competência da própria Região Militar, levando em

consideração a economicamente e os meios logísticos disponíveis.

Propõe-se o prazo de até 15 (quinze) dias para o trâmite interno entre o recebimento da

ODF e a entrega final ao usuário. 

As regiões militares devem destinar uma parcela dos recursos de seu orçamento para o

custeio do transporte, caso não disponha de uma estrutura própria.

6. Veículos militares aguardando a apanha por Unidade Militar de outra Região Militar

Importante destacar que esta etapa deverá ser uma excepcionalidade no processo, devido

alto custo de execução. 

Este  comentário  não  cabe  para  as  situações  em  que  é  mais  econômico  para  a

Administração Pública receber o objeto no Depósito mais próximo ao fabricante. 

O  Órgão  Provedor,  de  posse  da  Ordem  de  Fornecimento  emitida  pela  Diretoria  de

Material, emitirá uma Guia de Fornecimento para o outro Órgão Provedor da Região Militar que

receberá o veículo.

O Gabinete de Planejamento e Gestão/4 do COLOG, de posse de uma das vias da ODF,

adotará as medidas  necessárias para transportar os meios entre  os OP das Regiões  Militares,

levando em consideração a economicamente e os meios logísticos disponíveis, podendo utilizar

seus próprios meios orgânicos ou contratando empresa civil.

Propõe-se que o prazo de até 30 (trinta) dias para transporte do material entre as regiões.

Depois da troca de Depósito Regional, o processo segue o descriminado acima na quinta

fase.
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Apresentadas a proposta de Normas Gerais de Ação (NGA), a seguir são apresentadas as

medidas  de  curto  e  longo  prazos  decorrente  das  análises  dos  processos  realizada  na

implementação do projeto. 

5.4.3 Proposta de estudo para adoção de medidas de curto e longo prazo 

Além da proposta de Normas Gerais de Ação, a condução do projeto da D Mat permitiu a

troca  de  experiências  e  o  levantamento  de  possíveis  medidas,  de  curto  e  longo  prazo,  que

poderiam aprimorar o processo de fornecimento de veículos militares não blindados no Exército

Brasileiro, desde que estudada a sua viabilidade de adoção, podendo ser objeto de trabalho futuro.

a. Ações de curto prazo:

1. Trabalho de atualização das normas vigentes, bem como a sua reunião em documento

único para facilitar a consulta e as posteriores atualizações;

2. Desburocratização do processo de fornecimento de veículos militares. O processo é

muito amplo e com vários elementos envolvidos. 

3. A criação de células de transportes nas Regiões Militares com ligação direta, via canal

técnico, com a Diretoria de Material (gestor de aquisição e ciclo de vida das viaturas) e a Seção

de Planejamento e Gestão/4 (responsável pelo transporte), permitindo a diminuição do tempo de

armazenamento de veículos nos armazéns.

4. Priorização da execução de licitações nacionais com entrega de viaturas diretamente

nos depósitos regionais.  Essa medida aliviaria  o trabalho dos limitados órgãos de transporte,

diminuiria a sobrecarga dos armazéns,  além de transferir  os custos de deslocamentos para as

empresas fabricantes dos veículos;

5. Padronização dos tipos de veículos por Região Militar.  Esta medida permitiria uma

maior  especialização dos  militares  que  trabalham nos armazéns,  garantindo menor  tempo de

recebimento dos bens rodantes e menos erros processuais;

6.  Antecipação da definição  das  unidades  contempladas  pela  4a Subchefia  do Estado-

Maior do Exército, evitando-se as trocas futuras entre os destinatários, com gastos futuros de

transporte e atraso na entrega das viaturas;
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7. Desenvolvimento de um eficiente sistema informatizado e a aquisição de equipamentos

de informática para auxiliar no controle e na troca de informações entre os diferentes órgãos do

sistema logístico, evitando-se a dilatação do tempo no processo de entrega e recebimento dos

veículos;

8. Aperfeiçoamento do SIMATEx ou a implantação de um novo sistema informatizado de

dados  que  permita  a  inserção  de  dados  gerenciais  necessários  para  agilizar  as  trocas  de

informações entre os elementos envolvido, assim como a geração de informações gerenciais para

o Alto Comando;

9. Criação de uma reserva orçamentária para as regiões militares, a fim de possibilitar a

continuidade de execução das tarefas de transportes dos veículos entre os armazéns, sem a perda

da sequência das ações logísticas,  nas situações em que seja inviável o transporte militar em

momento oportuno;

10.  Adoção  de  uma  política  de  valorização  do  pessoal  que  trabalha  nos  depósitos,

estimulando a sua permanência no local, reduzindo-se a alta rotatividade de pessoal e os custos

com a capacitação do quadro de funcionários;

11. Realização de vídeo conferências, simpósios e visitas aos órgãos provedores com o

intuito  de  estreitar  as  relações  pessoais  dos  diversos  elementos  envolvidos  no  processo,

permitindo uma melhor gestão pela troca de informações;

12.  Consolidação  do  Centro  de  Operações  no  Comando  Logístico  com  o  intuito  de

coordenar  e  fiscalizar  o  andamento  do  processo  de  gestão  de  fornecimento  de  viaturas  não

blindadas;

13. Maior ação de comando dos militares com função de chefia, em todos os níveis.

b. Ações de longo prazo

1.  Aquisição  de  novos  meios  de  transporte  para  os  Depósitos  Regionais,  o

Estabelecimento Central de Transporte e a 2a Companhia de Transportes, para garantir a formação

de diversos comboios para a entrega dos materiais estocados;

2.  Automatização  dos  armazéns  com  modernos  equipamentos  de  identificação,

melhorando  o  processo  de  recebimento,  assim  como  a  construção  de  áreas  para  a  melhor

conservação dos materiais.
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3.  Estudos  para  a  criação  do Serviço  de  Transporte,  a  ser  constituído  pelos  militares

mecânicos de viatura do Quadro de Material Bélico, bem como os motoristas de veículos sobre

rodas não blindados, a exemplo do Exército Mexicano.

4.  Estudos  para  a  recriação  da  Diretoria  de  Transportes,  subordinada  ao  Comando

Logístico,  estruturada  pelo  Gabinete  de  Planejamento  e  Gestão/4,  da  Seção  Classe  IX

(Motomecanizado não blindado) da Diretoria de Material e da Seção Classe III (Combustíveis) da

Diretoria de Abastecimento;

5. Estudos para criação da Diretoria de Materiais de Guerra, subordinada ao Comando

Logístico, constituído pela Seção Classe IX (Blindados), a Seção Cl V (Munição) e Seção Classe

V (Armamento); e

6. Estudos para que o Departamento Geral de Pessoal crie um conselho consultivo com a

finalidade de gerenciamento e condução de política de pessoal em conjunto com as respectivas

Diretorias, de acordo com seus quadros, por entender que são esses órgãos possuem a melhor

compreensão da problemática de pessoal e capacidade de definição de prioridades, a exemplo do

Exército Mexicano.

Por fim, destaca-se que a divisão das ações no tempo baseou-se na complexidade para

implementação das medidas e no montante de recursos necessário para a sua. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O incremento das aquisições de veículos militares não blindados ao longo do primeiro

decênio do século XXI conduziu a sobrecarga temporária da cadeia logística militar, ocasionando

Órgãos  Provedores  lotados,  veículos  parados  com redução  da  garantia  de  fábrica,  Unidades

Operacionais sem as necessárias viaturas militares para emprego operacional e Órgãos Gestores

do  Sistema  Logístico  sem  dados  precisos  para  a  tomada  de  decisão.  Em  síntese,  houve,

momentaneamente, um gargalo logístico no processo de distribuição de viaturas, retardando em

tempo o ganho em eficiência operacional.

Neste  contexto,  o  projeto  implementado  pela  D  Mat,  descrito  neste  artigo,  permitiu

mapear  as atividades,  definir  as  responsabilidades  e  aproximar os  elementos  participantes  do
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mencionado  processo  de  fornecimento.  O  acompanhamento  acirrado  do  problema  e  as

intervenções pontuais ocorridas viabilizaram a retomada da normalidade logística e operacional.

Como resultados deste projeto evidenciou-se que as intervenções ocorridas mostraram-se

eficientes, corroborados pelos gráficos 6 e 7 que demonstram a redução dos estoques. Ademais, a

sistematização das intervenções ocorridas serviram de base para a elaboração das propostas de

NGA.

Por fim, a implementação do projeto também possibilitou a apresentação de propostas de

curto e longo prazo que, entretanto, demandam estudos de viabilidade para adoção.

TÍTULO: Optimización de la gestión de ministración de vehículos militares existentes en el

Almacén General y Almacenes Regionales hasta las unidades usuarias

 

 
RESUMEN:  Este trabajo aborda el proyecto de la optimización de la gestión del proceso de
suministro de vehículos militares no blindados hecho por la Dirección de Materiales en 2014.
Este estudio se hace necesario para la obtención de la eficiencia logística y para la conservación
del  poder  combativo de la  Fuerza Terrestre.  En este  sentido,  el  propósito  de este  estudio  es
describir un proyecto hecho por la Dirección de Materiales en la búsqueda de la optimación del
proceso  de  suministro  de  los  vehículos  militares  no  blindados  existentes  en  los  Órganos
Proveedores (Almacenes Central y Regionales) hasta su entrega a las unidades militares usuarias
finales  del  Ejército Brasileño. Este trabajo se logró mediante la  investigación bibliográfica y
documental  Los  hallazgos  del  estudio  evidenciaron  que  el  proyecto  optimizo  la  gestión  del
proceso  con  la  disminución  de  vehículos  militares  de  los  almacenes,  estandarización  de
procedimientos (Normas Generales de Acción) y la propuesta de medidas a corto y largo plazo.

Palabras  clave:  Logística  Militar.  Gestión  Patrimonial.  Suministro  de  Materiales  de  Empleo
Militar (MEM).
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APÊNDICE A – Conceitos, Legislações e Estrutura do Sistema Logístico do Exército

Brasileiro

O Manual de Fundamentos EB 20-MF-10.101 - Exército Brasileiro define que a Força

Terrestre é uma instituição nacional permanente e regular, organizado sobre a base da hierarquia e

da disciplina, subordinada ao Presidente da República e destinada à defesa do país, a garantia dos

poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem (ESTADO-

MAIOR DO EXÉRCITO, 2014b).

O Manual  de Fundamentos  EB 20-MF-10.102 -  Doutrina Militar  Terrestre  organiza a

Força Terrestre,  dividindo suas armas em dois grupos: a arma-base (Infantaria e Cavalaria) e

Apoio ao Combate (Artilharia, Engenharia e Comunicações) e Quadros e Serviços (Quadro de

Material Bélico e Serviços de Intendência, Saúde, Veterinário e Cuidado Pastoral) (ESTADO-

MAIOR DO EXÉRCITO, 2014c).

O supracitado manual define ainda que o Quadro de Material Bélico realizar as atividades

e tarefas da função de combate logística, relacionadas com os grupos funcionais de Suprimento

(Classe III,  V e IX),  Manutenção (veículos, armas e aeronaves),  Transporte e Salvamento.  O

Serviço  de  Intendência  realiza  as  atividades  e  tarefas  da  função  de  combate  logística,

relacionadas com os grupos funcionais de Suprimento (Classe I, II e X), Transporte e Recursos

Humanos,  além  das  atividades  de  Gestão  Orçamentária  e  Finanças  (ESTADO-MAIOR  DO

EXÉRCITO, 2014c).

O  Manual  de  Campanha  do  Exército  EB20-MC-10.204  -  Logística  define  Logística

Militar como o conjunto de atividades relacionadas com a previsão e a provisão de recursos e

serviços necessários para a condução das missões das Forças Armadas (ESTADO-MAIOR DO

EXÉRCITO, 2014a).

Ademais,  estabelece  que a  Logística Militar  envolve três  áreas  funcionais  básicas:  de

apoio de material, de apoio de pessoal e de apoio de saúde. O tema deste trabalho trata da área

funcional de apoio de material e consiste no planejamento e execução de atividades relacionadas

com a  previsão,  provisão  e  manutenção dos  materiais  das  forças  apoiadas,  o  movimento  de

pessoal  e  materiais  por  diversos  modos,  e  a  adequação da infraestrutura física,  instalações  e

melhorias necessárias para o apoio logístico. Os grupos funcionais da área de apoio de material

são suprimento, manutenção, transporte, engenharia e resgate. Da mesma forma, o presente artigo
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relaciona-se  com  os  grupos  funcionais  de  suprimento  e  transporte  (ESTADO-MAIOR  DO

EXÉRCITO, 2014a).

Sobre o transporte, o Manual de Doutrina de Logística Militar do Ministério da Defesa

estabelece que as forças utilizarão, em princípio, os respectivos meios de transporte orgânicos. Os

meios  de  transporte  civis  poderão  ser  contratados  em  situações  de  normalidade  para

complementar os meios de transportes militares existentes.  O planejamento de transporte é a

atividade mais importante do transporte, pois define o quem, o que, de onde, para onde, quando e

como será transportado (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2002).

As Normas para o Transporte Logístico de Superfície - NOTLOG definem:

Art 3o O transporte logístico tem por finalidade proporcionar o deslocamento de pessoal,
material e animais, sendo realizado tanto no âmbito da Logística Operacional, quanto no
âmbito da Logística Organizacional. (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO, pg 5, 2002b)
Art. 23. O meio de transporte deverá ser, em princípio, o mais econômico, desde que
satisfeitos os aspectos de segurança, prioridade, urgência e eficácia.
O Modelo de Requisição de Transporte (RT) - É o documento básico pelo qual a RM é
acionada  para  atender  a  uma  necessidade  de  transporte  de  carga  de  uma  OM.
(DEPARTAMENTO LOGÍSTICO, pg 7, 2002b)

O Regulamento de Administração do Exército - R/3 estabelecer os preceitos gerais para as

atividades  administrativas  do  Exército.  As  Normas  Administrativas  Relativas  ao  Suprimento

(NARSUP)  complementa  o  R/3  com finalidade  de  padronizar  e  simplificar  os  processos  de

planejamento  para  melhor  coordenação  e  controle  das  atividades  logísticas  de  suprimento

(DEPARTAMENTO LOGÍSTICO, 2002a). 

As  Normas  para  o  Funcionamento  do  Sistema  de  Material  do  Exército  incumbe  às

Organizações Militares, no seu Art. 21, manter atualizados os dados relativos ao controle físico e

patrimonial  do  material  sob  sua  responsabilidade.  Tais  informações  inseridas  no  sistema,

integralmente  e  oportunamente,  são essenciais  para  viabilizar  a  gestão  do material  pela  Alta

Administração (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2002).

O Manual do Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT regula a Cláusula Contratual

de  Catalogação,  instituída  no  âmbito  das  Forças  Armadas  pela  Portaria  Interministerial  n.º

001451/98/MM/MEx/MAer/EMFA,  concebida  para  assegurar  a  obtenção  de  documentos  que

contenham dados de interesse para a identificação do item. Esta cláusula deverá ser aplicada tanto

em contratos para aquisições no País quanto no exterior. A catalogação do objeto possibilita a

padronização do material e o seu correto lançamento no banco de dados do sistema gerencial -

SIMATEX (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2002).
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As  Instruções  Gerais  para  a  Gestão  do  Ciclo  de  Vida  dos  Sistemas  e  Materiais  de

Emprego  Militar  -  EB10-IG-01.018  ordena  e  descreve  os  principais  processos,  atividades  e

eventos que ocorrem durante o ciclo de vida dos materiais (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016).

As atividades estão assim agrupadas em 4 fases, quais sejam: 1a fase: formulação conceitual; 2a

fase:  obtenção;  3a fase:  produção,  utilização e  manutenção;  e  4a fase:  desativação.  A 3a fase

engloba as atividades de (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016):

I - produção (nas quais se procura obter o SMEM - Sistemas e/ou Materiais de Emprego

Militar  -  em  qualidade  e  quantidade  adequadas  à  satisfação  da  necessidade  original

levantada);

II - de seleção e formação de recursos humanos para utilização e manutenção do material;

III - de recebimento;

IV - de distribuição;

V - de utilização;

VI - de manutenção; e

VII - de realização de estudos acerca do desempenho do sistema ou material.

As Forças Armadas adotam o Sistema de Classificação Militar dos Suprimentos, sendo os

itens de suprimento classificando em 10 (dez) classes (DEPARTAMENTO LOGÍSTICO, 2002a):

Cl I – Material de Subsistência;

Cl II – Material de Intendência;

Cl III – Combustíveis e lubrificantes;

Cl IV – Material de Construção;

Cl V – Armamento e Munição;

Cl VI – Material de Engenharia e Cartografia;

Cl VII – Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática;

Cl VIII – Material de Saúde;

Cl IX – Material de Motomecanização e Aviação; e

Cl X – Material não incluído nas outras classes.

As  Normas  Complementares  para  Licitações  e  Contratos  no  âmbito  do  Comando

Logístico - NORLICO padronizam os procedimentos para a realização das licitações e contratos,

definindo as responsabilidades dos elementos envolvidos, observados a Lei 8.666/93 que regula o
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Inciso XXI do Art. 37 da Constituição Federal 1988. (COMANDO LOGÍSTICO, 2014). 

O Manual de Campanha do EB - Logística menciona que o Grupo Funcional Suprimento

refere-se  ao  conjunto  de  atividades  que  trata  da  previsão  e  provisão  de  todas  as  classes  de

material e peças de reposição usadas nos equipamentos necessários ao apoio logístico à Força

Terrestre.  Engloba  as  atividades  de  planejamento  da  demanda,  obtenção,  recebimento,

armazenamento,  distribuição  e  gerência  do  suprimento.  O  presente  artigo  relaciona-se  às

atividades  de recebimento,  armazenamento,  distribuição  e  gerência  do suprimento  de  viatura

militar não blindada (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014a).

O planejamento  da  demanda engloba as  tarefas  de  determinação das  necessidades  de

suprimento,  previsão de recursos,  estabelecimento de prioridades,  escalonamento de estoques

reguladores e normatização do funcionamento da cadeia de suprimento (ESTADO-MAIOR DO

EXÉRCITO, 2014a).

Para a determinação das necessidades, as Unidades Militares encaminham seus pedidos as

Regiões Militares enquadrantes, por intermédio das Fichas Modelos 18. Estes órgãos regionais

analisam os  seus  pedidos  e  os  consolidam  na  Ficha  Modelo  20.  As  fichas  Modelo  20  são

encaminhadas à Diretoria de Material para consolidação no seu plano de trabalho, dentro das

prioridades e recursos orçamentários disponíveis. Por fim, a D Mat remete ao Estado-Maior do

Exército, Órgão de Direção Geral (ODG) a demanda final.

O Estado-Maior  do Exército,  por intermédio da 4a Subchefia,  de acordo com as suas

políticas  e  prioridades  estabelecidas,  determinam quais  materiais  serão  adquiridos  e  quais  as

unidades militares que serão contempladas.

A obtenção é a atividade na qual são identificadas as possíveis fontes para aquisição dos

materiais e realizadas as medidas para disponibilização dos itens necessários à força apoiada no

local,  na  quantidade,  nas  especificações  e  no  momento  oportunos  (ESTADO-MAIOR  DO

EXÉRCITO, 2014a). As aquisições deste trabalho ocorrem predominantemente de empresas civis

nacionais. Em geral, segundo o Regimento Interno da Diretoria de Material, compete a Classe IX

realizar o processo aquisitório, mediante licitação, e escolher a empresa vencedora que fornecerá

os  veículos  militares  (DIRETORIA DE  MATERIAL,  2002).  Pela  especificidade  do  objeto

contratado e inexistência em estoque para pronta entrega, normalmente, as cláusulas contratuais

regulam como prazo de entrega, após a assinatura do contrato, de 180 a 300 dias. Estas duas

tarefas  (planejamento  da  demanda  e  obtenção)  constituem  fase  anterior  ao  processo  de
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fornecimento de veículos militares não blindados

A Alta Administração do Exército Brasileiro está assim organizado:

Figura 8 - Organograma do Exército Brasileiro

Fonte: site do Exército Brasileiro.

O Comando Logístico, por sua vez, possui a seguinte organização:

Figura 9 - Organograma do COLOG

Fonte: intranet do COLOG

Os Comandos Militares de Área e Regiões Militares são as seguintes: 
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Figura 10 - Comandos Militares de Área e suas Regiões Militares

Fonte: arquivos do autor

Os Órgãos Provedores e de Transporte podem ser localizados abaixo: 

Figura 11 - Localização dos Órgãos Provedores e Órgãos de Transporte do Exército Brasileiro

Fonte: Atlas de Manutenção 2010 (elaborado pelo autor deste trabalho)

Por fim, os Eixos Principais de Suprimentos executados atualmente:
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Figura 12 - Eixos Principais de Suprimento

Fonte: Gabinete de Planejamento e Gestão/4
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