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RESUMO 
A gestão eficiente dos estoques de combustível é considerada uma vantagem estratégica 
quando garante ao cliente, a produção, a disponibilidade do insumo no momento desejado e ao 
mesmo tempo oportuniza a redução de custos de estocagem por permitir um maior controle e 
acompanhamento de insumos. Para isto este artigo teve o objetivo de descrever e analisar 
como ocorre a gestão de estoque de combustível na Operação Xingu. Buscando caracterizar a 
gestão do estoque de óleo Diesel da Operação Xingu à luz da doutrina de Logística Militar 
Terrestre, identificar os principais pontos fortes desta gestão, bem como comparar o que 
acontece na prática com aquilo que está previsto nos manuais de logística vigente no Exército. 
Palavras-Chaves: Gestão, estoque e combustível. 
 
ABSTRACT 
The efficient management of fuel stocks is considered a strategic advantage when it guarantees 
the customer, the production, the availability of the input at the desired moment and at the same 
time, the reduction of storage costs by allowing a greater control and monitoring of inputs. For 
this purpose this article had the objective of describing and analyzing how fuel stock 
management occurs in Operation Xingu. Seeking to characterize the diesel oil management of 
Xingu Operation in the light of the doctrine from Brazilian Army, identify the main strengths of 
this management, as well as compare what happens in practice with what is provided in the 
current logistics manuals in the Army. 
Keywords: Management, stock and fuel. 
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ANÁLISE DA GESTÃO DE ESTOQUE DE ÓLEO DIESEL NA OPERAÇÃO XINGU, 
DESENVOLVIDA PELO 8º B E C, EM UMA REGIÃO COM LIMITADA 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E POUCOS RECURSOS LOCAIS 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro tem por missões contribuir para a garantia da soberania 

nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os 

interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar 

social.  

Diante do número crescente de missões sendo desenvolvidas, o Exército e sua 

Engenharia têm diversificado sobremaneira sua atuação, seja nas operações de 

guerra, em virtude do surgimento de novos multiplicadores do poder de combate, ou 

nas operações de não-guerra, em que outros atores, não-militares, determinam o 

tipo de atividade, as chamadas operações no amplo espectro. Não obstante, 

particularmente a Engenharia do exército Brasileiro, em sua vertente de construção 

desenvolve um trabalho em conjunto com os órgãos federais, estaduais e municipais 

de infraestrutura que não só adestra o efetivo destas Organizações Militares (OM), 

mas também contribui sobremodo para o desenvolvimento nacional. Para atingir 

todos os objetivos, neste cenário que rapidamente se transforma, a Força Terrestre 

procura manter-se em permanente estado de prontidão, ou seja, deve sustentar uma 

logística eficiente, sendo capaz de operar e permanecer em cada canto do território 

nacional ou nas diversas partes do mundo, sob a égide de organismos 

internacionais. Como traz à luz o Manual de Fundamentos – Doutrina Militar 

Terrestre (BRASIL, 2014, p. 3-4), a prontidão logística é uma capacidade 

considerada prioritária para a F Ter na Era do Conhecimento. 

A logística militar é o bojo de tarefas que objetivam o fornecimento de recursos 

e serviços indispensáveis ao cumprimento da missão das forças em operação, a fim 

de manterem-nas em ação contínua, sem prejudicar sua operacionalidade, seja nas 

operações de guerra ou não-guerra. Neste sentido, com intuito de cumprir suas 

missões constitucionais, o “Braço Forte e a Mão Amiga” permeiam rincões do Brasil, 

um país de dimensões continentais, onde, por muitas vezes, o Exército tem sido a 

face mais próxima do Estado, a Engenharia tem sido o “rosto” mais presente, 

contribuindo de forma crescente nos últimos anos com o desenvolvimento nacional, 

além de aumentar a capilaridade da Instituição através dos seus diversos 

destacamentos. Ela tem feito isso em todo o território nacional através de obras de 
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cooperação ou ações subsidiárias em situações de calamidade pública ou mesmo 

em outros países, sob a égide de organismos internacionais. Contudo, a logística 

para essa presença não é fácil, a Engenharia precisa de materiais e equipamentos 

de grande vulto para realizar seus trabalhos e junto com estes equipamentos, de 

uma rede que permita um fluxo logístico eficaz, mesmo em trabalhos em localidades 

isoladas.  

As atividades de logística existem desde que se necessitou formar tropa para 

combater, com diversos exemplos históricos, desde épocas mais remotas, passando 

pelas distantes campanhas romanas e guerras medievais, pela Guerra da Tríplice 

Aliança e Guerra de Canudos, como por casos mais recentes, como a campanha 

alemã no front oriental da 2ª Guerra Mundial, e desde sempre ela toma dispendioso, 

mas necessário tempo de planejamento dos comandantes. 

A Aliança cumpriu o previsto no seu Plano de Operações, bem como 
suas sucessivas evoluções e deliberações, mas os entraves logísticos 
e a evolução da estrutura de apoio à Força Terrestre consumiram boa 
parte do tempo e dos recursos de comandantes como Osório e 
Caxias. (AMARAL, 2017, p. 03) 

 

Na história militar, pode-se constatar que o intento primeiro de cada batalha e 

de cada manobra foi inviabilizar a logística inimiga para enfraquecer as forças 

opositoras, usando o fogo, a manobra e o movimento para atingir este objetivo ou 

para subjugar o inimigo já desprovido de recursos básicos. Foi assim na II Guerra 

Mundial, quando os Aliados executaram diversos bombardeios às instalações 

industriais nazistas, e quando estes efetuaram uma ação submarina de grande 

monta para interromper o suprimento vital que vinha dos EUA ao Reino Unido 

através do Atlântico. Um exemplo mais recente foi a Guerra das Falklands/Malvinas 

que teve início com um bloqueio naval ao suprimento vindo da Argentina, impedindo 

que as tropas nas ilhas fossem reforçadas. 

Na região do foco deste estudo, a porção da BR 163, sob a responsabilidade 

do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), ao passo que o aumento da 

produção agrícola e da exploração de minérios cresceu em progressão geométrica 

nas últimas décadas e continua crescendo atualmente, fazendo o chamado Arco 

Norte (Eixo Tapajós) ser classificado pelo Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil como um dos três Corredores Logísticos Estratégicos da região Norte, 

esta mesma logística tem sido um entrave, seja para a ocupação demográfica ou 

para o desenvolvimento sócio-econômico, desde os tempos de Rondon, passando 

pelos planos de desenvolvimento nacional da década de 50, pelo Plano de 
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Integração Nacional da década de 70, até o escoamento das produções de grãos e 

minérios, aumento do potencial hidroelétrico e desenvolvimento local dos dias atuais 

nas versões mais recentes do Programas de Aceleração do Crescimento. Neste 

escopo persistem vários estudos e ações quanto ao desenvolvimento da logística na 

região, principalmente à logística de transporte. Podem ser citadas a construção e 

pavimentação da BR-230 e BR 163, nas décadas de 70 e na atualidade, a 

construção, ampliação e adequação de ferrovias (Ferroeste e Ferrogrão); o 

investimento em hidrovias, etc. 

 

1.1 PROBLEMA 

Mesmo com a evolução e rapidez com que se desenvolvem as operações 

militares atualmente, a logística, cada vez mais, é o confinante da capacidade de 

emprego de qualquer tropa.  

Não obstante ao esforço empreendido pelos governos brasileiros para melhorar 

a infraestrutura de transportes brasileira desde os governos militares até o recente 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Confederação Nacional da 

Indústria apresentou um levantamento das necessidades de investimentos em 

logística para a região Norte do país. O estudo foi realizado pela consultoria 

Macrologística, que apontou que se até 2020 não forem realizados os investimentos 

necessários, o parque logístico terá atingido o limite de suas operações. Somando 

os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário, os investimentos necessários chegam 

a R$ 14 bilhões. Já o custo de logística da região chega a R$ 17 bilhões por ano. 

Além dos custos altos, desenvolver a logística na região sem ter grandes impactos 

ambientais é um grande desafio. Este estudo afirma que a deficiência logística da 

região implica custos entre 30% e 40% maiores que no restante do país, estes 

custos extras estão relacionados à necessidade de estoques maiores, já que “tudo 

chega de fora” para a indústria local. No caso proposto para este artigo, o 8º BEC 

tem trabalhado em várias operações de construção ao longo de sua história, na BR 

163, com características logísticas já descritas aqui, seja pelo isolamento dos 

destacamentos de trabalho ou da própria sede do batalhão em relação aos grandes 

centros fornecedores. Para exemplificar, em 1970, o decreto número 66.697 

transformou o 2º Batalhão Rodoviário, sediado em Lages/SC, em 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção, com nova sede em Santarém/PA. Desde aquele mesmo 

instante, ainda mal instalado e alojado, iniciaram-se os trabalhos de campo da 

construção da BR-163. Assim, no dia 27 de agosto de 1970, foram realizados os 
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primeiros estudos no trecho Santarém – Cachimbo. Após intensos e árduos 

trabalhos na abertura da exuberante floresta Amazônica, o Batalhão concluiu e 

comemorou, no dia 15 de agosto de 1971, a ligação por caminho de serviço até a 

Serra do Cachimbo. Com os avanços da estrada, em 25 de julho de 1973, foi 

constituído o Destacamento de Miritituba, composto pela 1ª Companhia de 

Construção e pela Companhia de Equipamentos de Engenharia, tendo em vista que 

as missões da Unidade, na BR-163, desenvolverem-se ao Sul da BR-230 

(Transamazônica), distante em mais de 340 km da sede do Batalhão. Além destes 

exemplos, o 8º BEC ainda mobiliou vários outros destacamentos em localidades 

isoladas ou com pouca infra-estrutura de transporte no curso de sua história, tais 

como, o Destacamento Tiradentes no km 112 da BR-230, no município de 

Aveiro/PA, instalado em 30 de abril de 1983; a criação do Destacamento Rondon no 

município de Terra Nova/MT; o deslocamento do Destacamento Rondon de Terra 

Nova/MT para Novo Aripuranã /AM, distante 1.100 km de Santarém, via fluvial, onde 

foi realizada a montagem do Projeto Juma1; a criação e instalação do Destacamento 

Vilagran Cabrita, próximo ao município de Brasil Novo; o deslocamento e instalação 

da 1ª Companhia de Engenharia de Construção (1ª Cia E Cnst) no Destacamento de 

São Jorge, distante 92 km de Santarém; e a criação do Destacamento Oiapoque, em 

Macapá – AP. Em tempos mais atuais, a 2ª Cia E Cnst esteve desdobrada na BR-

163 em três destacamentos, o Destacamento Integração Tapajós (DIT) localizado no 

KM 126, o Destacamento Igarapé Preto (DIP), localizado no KM 174 e o 

Destacamento Rurópolis (DRU), localizado no KM 210, onde está instalada a Usina 

de Britagem, além da Operação Xingu, desenvolvida atualmente próximo à 

localidade de Moraes de Almeida, no município de Itaituba-PA.  

A infraestrutura de transportes local, a legislação que regula a aquisição do 

material e a logística militar terrestre também são dependentes e produtos de vários 

outros fatores e atores externos à Força Terrestre, tais como os recursos 

orçamentários disponibilizados pelos órgãos concedentes das obras, a dependência 

do apoio de outros órgãos (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, etc), além 

de outros vários eventos imprevisíveis. Todos estes aspectos sobre os quais o 

Exército tem pouca ou nenhuma influência. Mesmo com a coordenação do 

                                                 
1 É o projeto de REDD da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma no município de 

Novo Aripuanã, visa conter o desmatamento e suas respectivas emissões de gases de efeito estufa 
em uma área sujeita à grande pressão de uso da terra no Estado do Amazonas. 
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Departamento de Engenharia e Construção e do Comando Logístico, a 

consequência primeira do que foi abordado até agora é a premência de tempo, o 

planejamento de médio prazo para aquisição de qualquer tipo de suprimento e a 

gestão de estoque destes itens, no intuito de abarcar o maior número de insumos da 

obra, mesmo aqueles de pouco uso, para dirimir o tempo de chegada ao usuário 

final. Sendo necessário questionar de que forma é possível ter um estoque eficiente 

para a obra, tornando a tropa operacional e sustentável em localidades isoladas, 

buscando contribuir para o desenvolvimento da região e o bem-estar social?  

 

1.2 OBETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo geral de analisar a gestão do estoque, restrita ao 

insumo óleo Diesel (OD) da Operação Xingu, que representa 6,23% do valor total da 

obra, isto é, R$ 8.000.000,00 de óleo Diesel de uma obra de R$ 128.500.000,00, 

corroborando procedimentos adotados ou identificando oportunidades de melhoria.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) caracterizar o ciclo logístico de óleo Diesel na Operação Xingu, desde a sua 

requisição de compra até a chegada ao usuário final, no ano de 2018;  

b) caracterizar os pontos fortes do ciclo logístico do insumo óleo Diesel na 

Operação Xingu, na BR 163, conduzida pelo 8º BEC no ano de 2018;  

c) comparar a gestão de estoque de óleo Diesel praticada na Operação Xingu, 

na BR 163, com a doutrina militar vigente, identificando oportunidades de melhoria, 

se for o caso, e quais procedimentos adotados; 

d) sugerir soluções para as oportunidades melhorias encontradas de modo a 

tornar a gestão do estoque de óleo Diesel na Operação Xingu; e 

e) contribuir para o desenvolvimento doutrinário da Função de Combate 

Logística no Exército Brasileiro, particularmente no que se refere à cadeia de 

suprimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O presente trabalho contribui com o desenvolvimento doutrinário do Exército 

Brasileiro, alinhado ao funcionamento do Sistema de Doutrina Militar Terrestre –

SIDOMT (EB10-IG-01.005); contribuir no reconhecimento de boas práticas e 

principais óbices relativos à gestão de estoque da cadeia de suprimento da Função 
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de Combate Logística, no contexto das obras de cooperação, aplicados aos 

destacamentos de engenharia em locais isolados e com pouca infraestrutura; 

identificar boas práticas e oportunidades de melhoria, indicando possíveis linhas de 

ação para estas últimas a serem inseridas no Sistema de Acompanhamento 

Doutrinário e Lições Aprendidas do Comando de Operações Terrestres (COTer), de 

acordo com as Normas da Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições 

Aprendidas (EB70-N-15.001); consolidar ensinamentos práticos empregados por 

militares durante as obras da Operação Xingu na BR-163. 

Dessa forma, é possível identificar boas práticas empregadas e difundí-las para 

obras semelhantes, levando a melhoramentos nessas áreas, obtendo um 

conhecimento doutrinário prático, que possa de fato ser empregado em missões no 

amplo espectro, originando ensinamentos que permitam a consecução de obras 

futuras com uma gestão de estoque otimizada e de prontidão permanente, 

contribuindo para o aprimoramento da gestão organizacional e administrativa da 

Força Terrestre. 

 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada a revisão do que existe de mais atual na literatura 

que influencia ou pode influenciar na doutrina de logísitca. Nesse ponto, a proposta 

da pesquisa foi apresentar essas principais documentações à luz do processo 

logístico militar terrestre na gestão do estoque de óleo Diesel. 

Mas como cada missão possui peculiaridades e apesar da existência das 

normatizações supracitadas, um fator determinante para a logística é a singularidade 

de cada área de atuação e da própria missão recebida. No caso específico em 

estudo, embora o 8º BEC tenha conduzido várias outras operações semelhantes na 

BR 163 ao longo dos últimos anos, cada uma teve sua especificidade, exigindo um 

planejamento logístico detalhado para o suprimento vindo de dentro e de fora da 

área de operações. Neste ínterim, foi enviado um questionário escrito, destinado aos 

militares envolvidos na gestão de estoque do insumo óleo Diesel, na Operação 

Xingu, na BR 163, desenvolvido pelo 8º Batalhão de Engenharia de Construção, no 

intuito de identificar os principais pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

De forma posterior, os dados coletados no questionário serão comparados no 

que tange à gestão de estoque e seu respectivo Ciclo Logístico, bem como seu 

impacto nas operações de construção. Por fim, o objetivo foi responder aos 
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questionamentos propostos nesse projeto, apresentar possíveis propostas de gestão 

para os principais aspectos indicados como objetivos específicos desse trabalho. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A Logística Militar Terrestre segue as diretrizes vigentes da legislação nacional. 

Como cada missão possui peculiaridades e apesar da existência das normatizações 

nacionais, além da literatura aplicada à logística no meio empresarial, um fator 

determinante para a logística é a singularidade de cada área de atuação e da própria 

missão recebida. No caso específico em estudo, da Operação Xingu do 8º BEC, na 

BR 163, embora tenham outras obras semelhantes, cada destacamento teve sua 

especificidade, exigindo um planejamento logístico detalhado para gestão do 

estoque. Nesse ponto, a proposta do artigo é apresentar essas principais 

documentações à luz do processo logístico de gestão do estoque. 

Os conhecimentos e experiências dos militares que estiveram envolvidos 

nesses processos, obtidos pelos instrumentos de pesquisa, indicaram as boas 

práticas e as oportunidades de melhoria, sendo possível então, em análise inicial, 

propor medidas que possam ser aplicadas não só àquele item específico, mas 

também ao processo que os abrange, com foco em localidades com limitada 

infraestrutura de transporte e poucos recursos locais, respeitando cada 

idiossincrasia envolvida, contribuindo com futuras operações. 

a. Critério de inclusão:  

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à gestão 

de estoque a partir de 2000 até ao dias atuais;  

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente operacional da 

Região Amazônica, na BR 163 a partir de 2015 até ao dias atuais; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam 

inovações tecnológicas em materiais ou processos com reflexos na gestão de 

estoques de combustíveis em destacamentos isolados com pouca infraestrutura de 

transporte a partir de 2000 até ao dias atuais; e  

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam outros aspectos da Função de Combate Logística não 

relacionados à gestão de estoque;  
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- Estudos que abordam a gestão de estoque em destacamentos com boa 

infraestrutura de transportes e próximo a centros fornecedores; e  

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos equipamentos com finalidade distinta da logística. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de um 

questionário destinado aos militares responsáveis pela gestão de estoque de óleo 

Diesel, na Operação Xingu, na BR 163, do 8º BEC. 

 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares 

responsáveis pela gestão do estoque de óleo Diesel da Operação Xingu, na BR 163, 

conduzida pelo 8º BEC, no ano de 2018 

A amostra selecionada para responder aos questionários foi restrita a militares 

que servem no 8º BEC e estiveram como principais responsáveis pela gestão de 

óleo Diesel da Operação Xingu por pelo menos três meses ininterruptos. Isto para 

que houvesse tempo do militar entender, mesmo que intuitivamente, o processo 

logístico de gestão de estoque do item óleo Diesel, a fim de criar consciência crítica 

e poder identificar os pontos necessários para o preenchimento do questionário. 

Desta forma a população estudada foi estimada em 08 (oito) militares ou civis. 

A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se uma 

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) 

foi de 07 (sete). Desta feita, foram distribuídos questionários para 08 (oito) oficiais e 

praças do EB.  

O efetivo acima foi obtido considerando 110% da amostra ideal prevista 

(nideal=07), utilizando-se como N o valor de 07 (sete) militares. Por razões diversas 

apenas 07(sete) militares entregaram o questionário respondido. 

A amostra atualmente pertence a um único nicho, militares da ativa, todos 

próximos das áreas estudadas, entretanto de funções de atuação diferentes, com 

demandas e visões peculiares sobre a gestão de estoque, de modo a não haver 

interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios específicos. 
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O instrumento de pesquisa foi preenchido por um público bem específico, de 

acordo com os Gráficos 1 e 2 abaixo: 

 

GRÁFICO 1 Posto e Graduação dos militares que responderam ao quesitonário 

 

GRÁFICO 2 Funções dos militares que responderam ao questionário 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Logística Militar Terrestre 

É senso comum que o estoque de qualquer insumo é um ativo financeiro ao 

passo que, em síntese, nada mais é do que o recurso da obra já investido. Ao 

mesmo tempo, a manutenção desse mesmo estoque tem um custo, que varia de 

acordo com as condições da obra, mas que de modo algum, pode ser desprezado, 

não só pela sua própria despesa como pelo fato de uma má gestão poder 

comprometer a qualidade deste insumo, fazendo com que a gestão do estoque, seja 

tratada também como um passivo em potencial. 

Nota-se que, no Brasil, em sua maioria, os conceitos sobre a Gestão de 

Estoques não têm sido aplicados em sua plenitude, as técnicas usadas se resumem 

à adequação das quantidades dos estoques à produção e à distribuição do insumo 
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existente em uma determinada obra. Em alguns casos, os gestores interpretam essa 

função de gerir o estoque tão somente como instrumentos de cálculo necessários ao 

estabelecimento das quantidades ideais de determinado insumo. Para se ter uma 

idéia, segundo Ballou (2005, p. 143-164), os custos médios anuais de manutenção 

de estoques em empresas de manufatura, por exemplo, são estimados ao redor de 

20% a 40% do valor dos itens estocados no seu ciclo logístico. 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística (BRASIL, 2014, p 2-2) diz que: 

O ciclo logístico é o processo permanente, contínuo e ordenado em 

fases inter--relacionadas que organiza a sistemática do apoio (Fig 1). 

Em consonância com as especificidades de cada uma das Áreas 

Funcionais, compreende três fases: determinação das necessidades, 

obtenção e distribuição.  

 

Figura 1 O Ciclo Logístico na Força Terrestre 

 

No Grupo Funcional Suprimento, no qual este estudo de caso está contido, o 

ciclo acima descrito se torna mais específico, englobando as atividades de 

planejamento da demanda, obtenção, recebimento, armazenamento, distribuição e 

gerência do suprimento.  

Sobre a gerência do suprimento, o Manual EB20-MC-10.204 – Logística 

(BRASIL, 2014, p 3-5) diz que se trata da 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. 
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Para se respeitar o princípio da economia, o manual supracitado orienta que 

se adotem níveis de estoques dimensionados (Operativo, de Segurança, de Reserva 

e Máximo); na medida das necessidades, de modo a se ter o mínimo para que não 

se interrompa o fluxo, considerando as necessidades já citadas. Para isto devem ser 

observadas algumas condicionantes, como as estimativas logísticas, incluindo, 

quando for o caso, o atendimento a outras forças, agências governamentais e não 

governamentais e população, distâncias de apoio, infraestrutura física, capacidade 

de transporte do fornecedor, risco logístico admitido e nível de serviço desejado, 

características da área de operações, capacidade de mobilização, capacidade de 

estoque, etc. Estes fatores levados a cabo em conjunto direcionam os níveis de 

estoque de acordo com as demandas específicas da operação, mantendo, no 

mínimo, os níveis de estoque operativo e de segurança. Na Operação Xingu, para o 

período considerado neste estudo, nota-se que somente alguns destes fatores são 

levados em consideração e ainda assim, de forma intuitiva. É possível afirmar pela 

falta de um estoque de reserva ou pela determinação de um estoque máximo ou de 

segurança. De acordo com as respostas apresentadas no questionário, os militares 

diretamente envolvidos com a gestão do estoque de óleo Diesel não sabem precisar 

qual a necessidade de consumo para atender 100% dos equipamentos previstos no 

plano de trabalho, por exemplo. 

O nível de estoque Operativo é a quantidade de suprimento necessária para 

manter as operações no intervalo de tempo entre a chegada de duas remessas 

consecutivas ou entre dois pedidos. É obtido através de estimativas feitas pelas 

médias de consumo da região para operações e serviços de engenharia 

semelhantes, considerando neste caso o ciclo do Sistema de Custos Rodoviários 

(SICRO) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com 

base nos dados apresentados no questionário, este estoque seria estimado 

atualmente em 48.000l, ou seja, 6.000l/dia multiplicado pelo número de dias 

correspondentes à duas entregas, ou seja, 08 (oito) dias. 

O estoque de Segurança é a quantidade de suprimento, além da que constitui 

o nível operativo, necessária para garantir a continuidade das operações na 

eventualidade de interrupções no fluxo. A variação deste estoque pode ocorrer tanto 

em virtude da demanda como do tempo de ressuprimento (lead time), para o caso 

estudado, as duas variações têm de ser levadas em conta para a estimativa do nível 

de estoque de segurança. Como segue na fórmula abaixo:  
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Equação 1 

ES = Estoque de segurança  

FS = fator de segurança, que é uma função do nível de serviço que se 

pretende.  

δD = desvio-padrão da demanda  

δLT = desvio-padrão do lead time  

LT = lead time médio  

D = Demanda média 

Para determinar o estoque de segurança na Operação Xingu, se o fator de 

segurança requerido fosse de 90% dos equipamentos abastecidos, com demanda 

média informada no questionário de 6m³/dia com um desvio estipulado em 1m³/dia, 

correspondendo a uma quantidade de 21,6 mil litros de OD para o fator de 

segurança supracitado. Considerando o LT (também informada no questionário) de 

08 (oito dias) com um desvio padrão de 01 (um) dia, teríamos que o Estoque de 

Segurança para os padrões de consumo atuais de 143,278 mil litros. 

O estoque de Reserva é a quantidade de suprimento cuja estocagem é 

determinada para atender a uma finalidade específica. Sua utilização normalmente 

depende de autorização do escalão superior ou do próprio comandante de 

destacamento. E, por fim, o nível Máximo é a quantidade máxima de suprimento que 

o destacamento deverá receber e armazenar para atendimento de suas 

necessidades, ou seja, a soma dos níveis de estoque Operativo, de Segurança e de 

Reserva, conforme o tipo de operação, as características da região de trabalho e a 

capacidade de armazenagem e transporte.  

A previsão de demanda é obtida usando técnicas quantitativas, qualitativas ou 

a conjugação de ambas. Para Reid e Sanders (2005, p 42) os métodos qualitativos 

são conhecidos como métodos de julgamento, pois são previsões baseadas na 

experiência, conhecimento e intuição do previsor, que muitas vezes pode ocorrer de 

forma tendenciosa pela motivação pessoal, disposição ou mesmo devido à 

convicção de um fato.  
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Por outro lado, os métodos quantitativos baseiam-se em modelos estatísticos 

e matemáticos. Martins e Laugeni (2006, p 56) concordam que os métodos 

quantitativos mais utilizados baseados em médias são:  

• Média móvel simples em que a previsão de demanda é calculada de acordo 

com média de períodos anteriores;  

• Média móvel ponderada é referente ao cálculo da média dos períodos, porém 

com pesos diferentes para os dados;  

• Média móvel ponderada com ajustamento exponencial é a previsão calculada 

com base na última previsão com acréscimo ou diminuição de um coeficiente 

multiplicador;  

• Ajustamento sazonal realiza previsões de acordo com períodos de variações, 

a partir da média de consumo anual são definidos os períodos de variações, 

determinando o coeficiente médio sazonal de cada período, possibilitando a 

projeção de uma demanda anual de consumo com diferenças nos períodos.  

De acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2009, p 85), a gestão de estoque é 

um conceito imprescindível em uma empresa, por permitir o gerenciamento 

estratégico da quantidade adequada de recursos materiais estocados. Completa 

Vollmann et al. (2006, p 123), que a gestão dos estoques é importante e pode ser 

encontrada em diferentes etapas da cadeia de suprimentos de uma organização, 

portanto seu gerenciamento deve ser feito com auxílio de técnicas específicas para 

cada tipo de estoque (matéria prima, suprimentos e produtos acabados), 

possibilitando a tomada de decisões adequada quanto ao nível de estoque de 

acordo com a demanda de produtos ou serviços ofertados ao cliente. 

 

3.2 Logística do Diesel na Operação Xingu 

De forma suscinta, de acordo com os dados coletados no questionário, pode-

se afirmar que o ciclo logístico do óleo Diesel na Operação Xingu se desenrola de 

acordo com as fases supramencionadas com algumas especificidades, nas 

seguintes etapas, nesta ordem: 

• pedido de combustível do oficial logístico do destacamento para o oficial de 

Logística do Batalhão; 

• pedido de combustível ao fornecedor; 

• transporte até o local de entrega; 

• execução dos testes de qualidade do combustível na chegada aos tanques de 

armazenamento; 
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• recebimento do combustível e assinatura da nota fiscal no local de entrega; 

• saída no Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação (PALL) do 

destacamento; 

• apropriação; 

• liquidação. 

Em resumo, o pedido de combustível do oficial logístico do destacamento 

para o S4 é periódico (semanal), de 30.000 litros em média, variando de acordo com 

o consumo, baseado, porém nos dados da planilha Excel de apropriação, 

procurando manter o nível de estoque em 60% da capacidade total. Em sequência, 

a quarta seção do Batalhão, com o pedido do destacamento já em mãos, consulta o 

saldo empenhado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI) e junto ao fornecedor solicita de fato o combustível, já confirmando 

neste momento o local da entrega no destacamento. Neste ponto, é importante frisar 

que existe combustível da Operação Xingu também na sede do Batalhão, 10.000 

litros em média, para atender demandas de viaturas e equipamentos que 

ocasionalmente necessitem abastecer para o deslocamento sede-destacamento. 

Após o transporte feito pelo fornecedor até o destacamento o combustível é 

recebido pelo chefe do posto de combustível e pelo fiscal de contrato. Para o 

recebimento é esvaziado um tanque inteiro para estocar o diesel e como a 

quantidade pedida e a capacidade de estocagem do tanque são as mesmas, 30.000 

litros, a conferência da quantidade é feita com base na observação do tanque de 

estocagem. Antes da descarga e assinatura da nota fiscal são executados os testes 

de qualidade de densidade e teor de enxofre. Para estes testes são coletadas 

amostras através das válvulas de fundo do caminhão do fornecedor. Passados os 

testes de qualidade, o combustível é descarregado, a nota assinada e entregue uma 

via ao transportador para liquidação e uma via permanece com o fiscal de contrato, e 

o combustível é transferido para os Caminhões Tanque de Combustível (CTC) ou 

para o Comboio Lubrificante (CL), de acordo com a necessidade, apropriando a 

entrada global e as saídas à medida que as viaturas e equipamentos vão sendo 

abastecidos. O relatório físico de apropriação com as saídas de combustível do 

estoque é enviado à sede uma vez por semana para apropriação nos sistemas de 

controle adotados pela 8ª Região Militar e no Sistema de Controle Físico de Material 

do Exército (SISCOFIS). Ao passo que a nota fiscal assinada e digitalizada após o 

recebimento é enviada pelo fiscal de contrato à sede por e-mail, enquanto a nota 

fiscal é enviada na primeira oportunidade á sede por meio físico. 
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Considerando que a etapa compreendida entre o pedido de combustível do 

oficial logístico do destacamento ao S4 até a entrega do combustível pelo fornecedor 

leva em média 04 (quatro) dias, na Operação Xingu, o controle e a manutenção dos 

níveis de estoque são feitos principalmente com base no quantitativo estimado 

existente no destacamento que é mensurado, por sua vez, exclusivamente através 

da apropriação. Segundo todos os militares que responderam ao questionário, o 

controle é feito através da diferença entre as saídas de combustível (abastecimento) 

e o que foi entregue pelo fornecedor, sendo segundo as respostas apresentadas, o 

sistema de réguas de medição e cálculo do volume existente, formas secundárias de 

controle pouco utilizadas. 

As capacidades de estoque apontadas pelos militares que responderam o 

questionário foram de 01 (um) tanque de 15.000 litros, 01 (um) tanque de 30.000 

litros, 02 (dois) Caminhões Tanque de Combustível (CTC) de 15.000 litros cada um, 

02 (dois) Comboios Lubrificantes (CL) com capacidade de 5.000 litros cada um e 01 

(um) Reboque Tanque de Combustível (RTC) de 30.000 litros (capacidade máxima). 

Todos para a estocagem de dois tipos de óleo Diesel, o S10 e o S500. Bem como 

pôde ser observada, ainda no questionário, o estado de conservação e a 

manutenção ruim dos reservatórios e depósitos de combustível foram apontados 

como as principais dificuldades para a gestão do estoque de óleo Diesel, na visão 

dos militares participantes. 

Ainda segundo o questionário, o principal ponto forte da gestão de estoque de 

óleo Diesel da Operação Xingu é o processo licitatório para este suprimento, que 

tem permitido um fluxo contínuo de abastecimento à obra e a manutenção da equipe 

envolvida na gestão por um período maior de tempo. 

 

3.3 Comparação da Logística do Diesel na Operação Xingu com a Doutrina 

Militar Terrestre e Melhores Práticas no Meio Empresarial 

Além dos aspectos abordados pelo Manual EB20-MC-10.204 – Logística 

sobre a gestão do estoque, já citados neste capítulo, a Diretoria de Abastecimento 

(D Abast) que é o órgão responsável pela gestão de suprimento Classe III 

(combustível) no Exército disponibiliza através do endereço eletrônico de sua Seção 

de Gestão Logística de Combustível, diversas publicações em periódicos, alguns da 

própria Diretoria, mas em sua grande maioria da Petrobras, com orientações sobre o 

recebimento, testes de qualidade, cuidados no armazenamento e distribuição do 

Diesel, corroborando e principalmente detalhando as orientações do Manual de 
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Logística do Exército. Não obstante existem práticas já consagradas usadas no meio 

empresarial que também são aplicadas no Exército ou tem potencial de aplicação. 

Segundo a OPW2 podem ser elencadas 04 (quatro) principais melhores práticas: 

entender o nível de consumo dos insumos, controlar tudo que entra e sai do 

estoque, realizar conferências periódicas da quantidade em estoque e escolher de 

fornecedores parceiros. 

O primeiro passo acima descrito é entender os níveis de consumo de cada 

material e analisar os três indicadores base:  

• - giro de estoque - por meio desse indicador, é possível descobrir quantas 

vezes o investimento é recuperado com a produção. Geralmente, esse valor é 

calculado com base no ano de exercício e comparado aos registros anteriores; 

• cobertura de estoque - esse indicador aponta, com precisão, por quanto 

tempo o estoque atual poderá cobrir trabalhos futuros; 

• nível de serviço ao cliente - aqui, pode-se verificar o volume de trabalho 

perdido devido à falta de insumos em seu estoque e identificar os pontos que 

precisam de melhorias. 

Com esses três indicadores, é possível avaliar qual a real situação do 

estoque, se é suficiente para atender às demandas dos clientes e se a produção 

está sendo prejudicada. 

O controle de tudo que entra e sai do estoque é a principal atividade a ser 

exercida por qualquer um que esteja buscando realizar uma gestão mínima de 

estoque de combustível. Por meio desse controle, é possível saber o que está 

acabando, qual o produto tem mais demanda e qual produto pode ter seu estoque 

reduzido. 

Mesmo com um bom sistema de gestão, é fundamental que sejam realizadas, 

de forma periódica, conferências do estoque. Por meio delas é possível verificar 

inconsistências em seu estoque que podem ocorrer por descuido de sua equipe ou 

pelo extravio e perdas, o que pode comprometer o controle e, dependendo da 

quantidade, o cronograma da obra. 

Ao se aplicar uma gestão de estoque eficiente, é pouco provável que se 

passe pela escassez de um determinado produto, mas se isso acontecer, deve-se 

ter a certeza de possuir fornecedores parceiros que farão o atendimento com rapidez 

e qualidade. 

                                                 
2 Empresa do Grupo Dover que trabalha com aplicações comerciais e de varejo de equipamentos de 
abastecimento. 
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Do que se apresentou nos instrumentos de coleta de dados, percebe-se que a 

gestão de óleo Diesel no destacamento da Operação Xingu é feito de forma eficaz e 

tem seu controle facilitado pelo fato da obra ainda se encontrar em fase de 

implantação e mobilização, já que ainda não existiram picos de produção com todas 

as equipes funcionando. Não obstante, a fase de mobilização traz óbices 

importantes a serem levados em consideração, como o primeiro e mais latente, a 

falta de uma estrutura que atenda o fluxo logístico de suprimento deste insumo, 

desde a recepção até o abastecimento das viaturas e equipamentos, passando pelo 

controle de qualidade. Isto é, essa falta de estrutura pode comprometer a qualidade 

do combustível seja pelo estado dos reservatórios ou pelas condições de estocagem 

e exposição à intempéries. Ainda nessa fase, é comum que se tenha um controle 

menos rigoroso e um aumento na quantidade de perdas por manipulação 

inadequada e até mesmo desvios.  

Vale ressaltar que o controle exercido no destacamento do nível do estoque 

de combustível embasado apenas nos demonstrativos de apropriação e não através 

de réguas de medição ou cálculo de volume, pode mostrar dados imprecisos que em 

um tanque de 30.000 litros podem parecer insignificantes, mas levando-se em conta 

toda a operação, pode resultar em um comprometimento do quadro financeiro da 

obra.  

A partir disso, pode-se concluir que, embora esse sistema de gestão tenha 

funcionado de forma eficaz até o presente momento, tendo-se em conta que a obra 

ainda se encontra em fase de mobilização, persistindo as variáveis supracitadas, 

dificilmente, em época de pico de produção, será possível esvaziar todo um tanque 

para o recebimento de OD, sendo necessário adotar outro sistema de 

acompanhamento e controle. Outra possível conclusão é que as capacidades de 

estocagem informadas são excessivas para atender à demanda da obra na atual 

conjuntura, mas não será suficiente quando a obra estiver em seus picos de 

produção já que com essa capacidade de estocagem e lead time de entrega de 

combustível de quatro dias, considerando que talvez, se houver a necessidade de 

diminuir esse lapso temporal entre o pedido e a entrega ou ainda, realizar mais de 

um pedido por semana para atender à obra, pode se comprometer a capacidade do 

fornecedor de executar a entrega como o esperado. 

Tais problemas podem ser facilmente dirimidos através de medidas simples e 

em sua maioria baratas em relação ao risco pela falta da adoção dessas medidas, 
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conhecidas pelos próprios militares envolvidos no processo, bem como a adoção de 

métodos de gestão de estoque já consagrados no meio empresarial. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do exposto, observando a capacidade máxima de estoque informada, a falta 

de estrutura de armazenagem e distribuição adequadas, aliados ao controle sumário 

do estoque e ao estado de conservação e manutenção ruins dos reservatórios de 

óleo Diesel, apontada por 100% do universo alvo do questionário como a principal 

dificuldade na gestão deste insumo, pode-se inferir que o controle dos níveis citados 

anteriormente, no destacamento da Operação Xingu, é feito frequentemente de 

forma inexata. Esta falta de exatidão, ainda que a margem de erro considerada seja 

tida como pequena em relação ao nível máximo de armazenagem do destacamento, 

pode, considerando o montante total de Diesel da obra, comprometer a saúde 

financeira da Operação. Diante disso, conjugando-se às perdas pela 

indisponibilidade de um posto de abastecimento, lavagem e lubrificação e pela 

contaminação do óleo Diesel em virtude do estado dos depósitos, é seguro afirmar 

que a gestão deste insumo é eficaz, já que nunca houve interrupção dos trabalhos 

por falta dele, contudo não é eficiente, pois a perda ocorrida poderia ser dirimida a 

patamares menores realizando a manutenção dos depósitos já existentes ou com a 

aquisição de novos depósitos ou a construção de um posto de combustível com 

controle de qualidade também na saída do combustível, a aquisição de réguas de 

medição do volume dos tanques de estocagem e a adoção de métodos qualitativos 

e quantitativos conjugados para determinar a previsão de demanda. O cálculo dos 

modelos de estoque de segurança e ponto de reposição através do modelo de 

demanda e lead time variado contribuiriam sobremaneira para o controle, podendo 

ocasionar uma redução na quantidade em estoque de segurança e uma otimização 

do ponto de reposição.  

Não menos importante, e dentro do escopo deste trabalho, é nítida a 

necessidade de uma doutrina militar terrestre mais detalhada sobre a gerência de 

suprimentos (gestão de estoque). Com vistas ao Manual EB20-MC-10.204- 

Logística, pode-se constatar que as partes que tratam sobre o assunto Gerência do 

Suprimento e Planejamento da Demanda, dentro do Grupo Funcional Suprimento, 

se compiladas não chegariam a 03 (três) páginas. Diante de um assunto tão vasto, 

com teorias convergentes é verdade, mas com métodos tão diversos, um estudo 

mais profundo e amiúde, com a citação e exemplificação de métodos seria um passo 
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significativo para a orientação e padronização da gestão de estoque às 

Organizações Militares (OM) que ainda não realizam uma gestão de estoque 

adequada ou àquelas que já a realizam de um modo mais empírico que científico. 

Com a existência de diversas práticas já adotadas nas OM, sejam elas 

desenvolvidas ou adaptadas para a Força Terrestre ou copiadas “puras” do meio 

empresarial, uma descrição mais rica de uma prática comum, seria ainda uma 

garantia de criação de parâmetros, facilitando o controle e acompanhamento não só 

pelo efetivo envolvido diretamente na gestão, como também por quaisquer outros 

orgãos que o requeiram. 
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ANEXO A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico de conclusão do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Eng Diogo Lima de Araújo, cujo tema é Análise da gestão de estoque 
de óleo Diesel na Operação Xingu, desenvolvida pelo 8º BEC, em uma região com limitada infraestrutura 
de transporte e poucos recursos locais. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídio para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoriaa fim de ratificar oupropor mudanças 
no processo supramencionado. 

A fim de conhecer as experiências operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, dentro de 
um amplo universo, 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 à gestão de estoque de OD em uma obra em região com limitada infraestrutura de 
transporte e poucos recursos locais. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando 
assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

A IDENTIDADE DO PARTICIPANTE DESTE QUESTIONÁRIO SERÁ MANTIDA EM SIGILO E AS 
INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SERÃO USADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A CONFECÇÃO 
DESTE ARTIGO E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE DOUTRINA. CASO O SR DESCONHEÇA O 
ASSUNTO DE ALGUMAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS, ESCREVA “NÃO OBSERVADO” NO 
ESPAÇO DESTINADO À RESPOSTA. Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Diogo Lima de Araújo (Capitão de Engenharia – AMAN 2007) 
Celular: (41) 99529-2600 
E-mail: diogophb@hotmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 
(   ) Maj(   ) Cap    (   ) Ten    (   ) 1º Sgt(   ) 2º Sgt(   ) 3º Sgt    (   ) Cabo    (   ) Soldado 

 
2. Quanto tempo, em meses, o Sr esteve envolvido na gestão de estoque de óleo 

Diesel da Op Xingu,na BR 163? 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas? 

( )Oficial de logística do batalhão 
( )Adjunto do oficial de logística do batalhão 
( )Oficial de logística da Operação Xingu 
( )Substituto do oficial de logística da Operação Xingu 
( )Outra ___________________________________________________________________ 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO 

 
4. Sabendo que a boa gestão de um estoque permite não só um controle quantitativo 

de determinado item, fornecendo sempre o material necessário à produção, mas também um 
controle qualitativo, já que com o planejamento do estoque é possível receber o produto em 
melhores condições de armazenagem, entrega e uso sem perdas ou contaminações e com o 
mínimo de custo necessário, traduzindo-se em um processo complexo que se inicia muito antes 
do insumo chegar aos locais de armazenagem e termina com sua saída do reservatório. Assim 

mailto:diogophb@hotmail.com


sendo, enumere as opções abaixo sobre a gestão de estoque do óleo Diesel da Op Xingu, na BR 
163, de acordo com sua ordenação cronológica no processo. Caso alguma das etapas abaixo 
não seja realizada, assinale-a como NR. 

 
( ) saída no Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação (PALL) do 

destacamento; 
( ) pedido de combustível do oficial logístico do destacamento para o S4 
( ) recebimento do combustível e assinatura da nota fiscal no local de entrega 
( ) pedido de combustível ao fornecedor 
( ) execução dos testes de qualidade do combustível na chegada aos tanques de 
armazenamento 
( ) execução dos testes de qualidade do combustível na saída dos tanques de 
armazenamento 
( ) transporte do local de entrega ao PALL 
( ) liquidação da nota de empenho 
( ) apropriação 
( ) outras - ____________________________________________________________ 
( ) não observado 
 
5. Descreva os principais meios de armazenagem de estoque de óleo Diesel para a Op 

Xingu (Ex.: 01 reservatório de 5000L do caminhão comboio lubrificante)? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

6. Descreva de forma sucinta, como é o procedimento de recebimento do óleo Diesel 
da Op Xingu quando é entregue pelo fornecedor. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

7. De quanto é o intervalo de tempo entre o pedido do combustível pelo destacamento 
até a sua chegada no local de entrega? 

( ) 01 dia 
( ) 02 dias 
( ) 03 dias 
( ) 04 dias 
( ) 05 dias 
( ) 01 semana 
( ) 02 semanas 
( ) 01 mês 
( ) Outro _____________________________________________________________ 
( ) não observado 
 

8. Descreva de forma sucinta, como é o feito o controle quantitativo do estoque de óleo 
diesel no destacamento da Op Xingu. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9. Quais são as médias de consumo nos períodos de maior e menor produção, 
respectivamente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

10. Uma das principais dificuldades das obras de construção na região amazônica é a 
gestão de estoque de determinados insumos, muito em virtude da dificuldade logística envolvida. 
Cite, em ordem de gravidade, as duas principais dificuldades encontradas pelo Sr na gestão 
(planejamento e controle) do estoque de óleo Diesel destinado à Operação Xingu, do 8º BEC na 
BR 163. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
11. Com que freqüência os óbices acima descritos foram observados durante o seu 

tempo total de exercício da função? 
Dificuldade 01 Dificuldade 02 

( ) 1 vez ( ) 1 vez 
( ) de 2 a 4 vezes ( ) de 2 a 4 vezes 
( ) mais de 4 vezes ( ) mais de 4 vezes 

 
12. Em relação às dificuldades listadas no item 5, na opinião do Sr, qual seria o melhor 

meio de diminuir a influência negativa descrita? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FORTES 

 

13. A gestão do estoque, assim como o ciclo logístico em geral demonstra sua 
eficiência/eficácia pela diminuição dos riscos de paralisação da obra em virtude da falta de 
determinado insumo. Assim sendo, na opinião do Sr, quais aspectos da gestão de estoque do 
óleo Diesel da Op Xingu, na BR 163, mais tem contribuído para essa eficiência/eficácia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

FECHAMENTO 

 

14. Na opinião do Sr, a gestão do estoque de óleo Diesel na Op Xingu poderia ser 
classificada como: 

( ) excelente; 



( ) muito boa 
( ) boa 
( ) ruim 
 

15. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE A– TABELA RESUMO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA E
POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A GESTÃO DO ESTOQUE DE ÓLEO

DIESEL DA OP XINGU NO ANO DE 2018

Ord
Oportunidade de

Melhoria
Possível Solução

1

Cálculo da quantidade
dos  estoques
Operativo,  de
Segurança, Reserva e
Máximo de OD.

Calcular  efetivamente  as  necessidades  dos
quatro  tipos  de  estoque,  com  base  no
consumo  médio  atual,  no  consumo  com  o
máximo de equipamentos operando, levando-
se em conta a sazonalidade dos trabalhos.

2
Cálculo  do  Ponto  de
Demanda  com  base
no critério acima

A adoção de mais de um método quantitativo
conjugado  com  a  planilha  de  controle  já
empregada,  associados  aos  métodos
qualitativos  dos  militares  diretamente
envolvidos na gestão deste insumo.

3
Estado  de
Conservação  dos
Reservatórios de OD

Manutenção  dos  reservatórios  existentes
(resolução  parcial)  ou  aquisição  de  novos
reservatórios com a instalação de um PALL,
próprio  ou em sistema de comodato com o
fornecedor.

4

Controle  da
quantidade  em
estoque somente com
base em planilhas

Aquisição  de  réguas  customizadas  para  os
tanques  de  armazenagem  ou  cálculo  de
volume,  com  conferência  periódica  da
quantidade em estoque.

5
Falta  de  um  fator  de
segurança  para  cada
sazonalidade da obra

Determinação  de  um  fator  de  segurança
sazonal  da  obra  junto  à  seção  técnica  e  o
Comandante da OM.
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APÊNDICE B – PROPOSTA DE MUDANÇA NO MANUAL EB20-MC-10.204B
– LOGÍSTICA
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