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RESUMO 
O Exército Brasileiro, instituição nacional permanente e regular, como integrante das Forças 
Armadas tem por missão constitucional, dentre outras, a defesa da Pátria. Para tanto, necessita 
estar bem equipado com material de alta qualidade e, sobretudo, dispor de pessoal qualificado 
em sua estrutura organizacional. Com relação ao seu pessoal, embora possua um complexo 
arcabouço jurídico que regula seus efetivos, a instituição carece quantitativamente de pessoal, 
não podendo preencher em sua totalidade todas as suas Organizações Militares (OM). Para 
tentar equalizar proporcionalmente seus militares, busca-se manter percentuais mínimos em 
cada região. 
No Oeste do país, fruto de avanço doutrinário, surgiu nova estrutura de logística militar, o 9º 
Grupamento Logístico, que no grupo funcional manutenção, tem por OM pilar o 9º Batalhão de 
Manutenção. Assim cresceu de importância o completamento de pessoal dessa OM. Dessa 
maneira é essencial que, aliada à competência profissional de seus integrantes, o Exército 
busque manter os níveis mínimos previstos legalmente de pessoal de Material Bélico na OM. 
Demonstrando o real quadro de pessoal atual dessa OM, este trabalho se mostra relevante, uma 
vez que buscará demonstrar a importância do recompletamento dos efetivos para a continuidade 
do apoio logístico, com reflexos não apenas regional, mas de amplitude nacional.  
 
 
Palavras-chave: Completamento de Pessoal. Quadro de Material Bélico. Nova Logística Militar 
Terrestre.  
 
 
RESUMEN 
El Ejército Brasileño, institución nacional permanente y regular, como integrante de las Fuerzas 
Armadas tiene por misión constitucional, entre otras, la defensa de la Patria. Para ello, necesita 
estar bien equipado con material de alta calidad y, sobre todo, disponer de personal calificado 
en su estructura organizacional. Con respecto a su personal, aunque posea un complejo marco 
jurídico que regula sus efectivos, la institución carece cuantitativamente de personal, no pudiendo 
llenar en su totalidad todas sus Organizaciones Militares (OM). Para intentar equalizar 
proporcionalmente a sus militares, se busca mantener porcentuales mínimos en cada región. 
En el Oeste del país, fruto de avance doctrinal, surgió nueva estructura de logística militar, el 9º 
Agrupamiento Logístico, que en el grupo funcional mantenimiento, tiene por OM pilar el 9º 
Batallón de Mantenimiento. Así creció de importancia el complemento de personal de esa OM. 
De esta manera es esencial que, aliada a la competencia profesional de sus integrantes, el 
Ejército busca mantener los niveles mínimos previstos legalmente de personal de Arsenales en 
la OM. 
Demostrando el real cuadro de personal actual de esa OM, este trabajo se muestra relevante, 
una vez que buscará demostrar la importancia de la recompuesta de los efectivos para la 
continuidad del apoyo logístico, con reflejos no sólo regionales, sino de amplitud nacional. 
 
Palabras – clave: Complemento de Personal. Arsenales. Nueva Logística Militar Terrestre. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui limites terrestres com outros países numa extensão de 

aproximadamente 17 mil quilômetros e análises prospectivas indicam que, próximo do 

ano de 2030, irá situar-se entre as cinco maiores economias do mundo e com status 

político mais relevante no Sistema Internacional.  

Para a defesa de suas fronteiras e manutenção de sua soberania, dentre outras 

funções constitucionais, o país necessita de um Exército permanente e com 

capacidade operacional de poder atuar em todo o espectro dos conflitos, mantendo a 

habilidade em empregar seus sistemas constituintes de forma sinérgica para cumprir 

suas missões ou tarefas com elevada efetividade, alcançando, assim, a configuração 

estratégica compatível com a estatura do País. 

Frente às constantes evoluções doutrinárias, dentro da denominada “Era do 

Conhecimento”, o Exército busca manter-se atualizado operacionalmente, por 

intermédio de processos de transformação nos quesitos capacidades, estrutura 

organizacional, articulação, equipamento, logística e preparo, que proporcionará o 

salto estratégico necessário.  

Na ótica da logística, deverá ser delineada para o apoio às Operações no Amplo 

Espectro, em situações de guerra e não guerra, devendo dispor de uma estrutura 

compatível e com capacidade de evoluir rapidamente e com um mínimo necessário 

de adaptações de uma situação de paz para a uma de guerra ou de conflito armado. 

Sua organização deverá ser balizada pela flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade, tendo como tendência em destaque a constante busca 

por racionalização das estruturas operacionais e de apoio sem afetar negativamente 

suas capacidades de pronta resposta, de mobilidade estratégica, de 

interoperabilidade entre Forças Singulares e destas com agências, de flexibilidade de 

emprego e de elasticidade.  

Dentre a ampla gama de especializações desempenhadas pelos integrantes 

desse Exército, destaca-se, para esse artigo, no enfoque logístico, o Quadro de 

Material Bélico (QMB), criado em decorrência da participação brasileira na II Guerra 

Mundial, no qual seus integrantes tratam das atividades gerais de manutenção dos 

equipamentos bélicos do Exército, realizando o apoio logístico voltado para a 

manutenção do material bélico, principalmente armamentos, viaturas e aeronaves, 

incluindo-se o suprimento de peças e conjuntos de reparação destinados a esses 

materiais, o suprimento de combustíveis, de óleos, de graxas e lubrificantes para os 
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motores e o maquinário em geral. O QMB tem por patrono o Tenente-General Carlos 

Antônio Napion, que, em 1808, ao vir para o Brasil com o Príncipe Regente D. João 

VI, lançou as bases e promoveu o desenvolvimento da indústria bélica nacional. 

Alinhado com a nova doutrina, no âmbito do Comando Militar do Oeste (CMO), 

foi criado no ano de 2013 o 9º Grupamento Logístico (9º Gpt Log), primeiro 

Grupamento Logístico implantado em um Comando Militar de Área, originário do 

Escalão Logístico da 9ª Região Militar (9ª RM), que enquadra e transforma as 

Organizações Militares logísticas dessa Região (9º Batalhão de Suprimento, Parque 

Regional de Manutenção/9 e 18º Batalhão Logístico), instituindo novas Bases 

Doutrinárias no ramo logístico, visando atender à portaria número 212 do Estado-

Maior do Exército, de 27 de dezembro de 2012, que aprova a diretriz para a 

implantação do projeto piloto de separação dos ramos administrativo e logístico do 

Exército Brasileiro. 

Nesse contexto de modernização e adequação da Força à nova realidade dos 

conflitos, foi criado o 9º Batalhão de Manutenção (9º B Mnt), fruto da transformação 

do Parque Regional de Manutenção da 9ª Região Militar (Pq R Mnt/9), em 1º de janeiro 

de 2016, pela Portaria nº 1.884, de 29 de dezembro de 2015, do Comandante do 

Exército. 

Essa nova OMDS ao 9º Gpt Log, que tem em sua essência o desenvolvimento 

de trabalhos atinentes aos elementos do QMB, apoia as Organizações Militares 

subordinadas à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec), à 18ª Brigada 

de Infantaria de Fronteira (18ª Bda Inf Fron) e à 13ª Brigada de Infantaria Motorizada 

(13ª Bda Inf Mtz). 

Além de sua missão precípua, o 9º B Mnt também possui as seguintes 

possibilidades: integrar, em operações, o Destacamento Logístico do 9º Gpt Log (Dst 

Log/9º Gpt Log) com um Módulo de Manutenção, de constituição variável, de acordo 

com as necessidades operacionais da Força apoiada; prestar o apoio logístico, em 

tempo de paz, na Função Logística Manutenção e nas atividades da função 

Salvamento afetas à manutenção aos Grandes Comandos (G Cmdo), às Grandes 

Unidades (GU), às Unidades (U), e às Subunidades (SU) isoladas, integrar com seus 

elementos de manutenção, quando determinado, a Base Logística de Manutenção; 

assessorar os Comandantes das Grandes Unidades na Função Logística 

Manutenção; receber e enquadrar reforços de outras organizações de apoio logístico 

de manutenção, a fim de aumentar sua capacidade de apoio, sempre que exceder a 
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sua capacidade de apoio; destacar equipes de manutenção junto a outros elementos, 

logísticos ou não, para melhorar a capacidade de apoio do elemento apoiado; 

assegurar, com limitações, a sua própria defesa e de suas instalações; prestar apoio 

de manutenção de 2º e 3º escalão, exceto nos materiais orgânicos de comunicações 

e eletrônica, de engenharia, de guerra eletrônica, de informática e de aviação; 

complementar a evacuação (remoção, reboque ou resgate) do material salvado e 

capturado, das unidades até o Batalhão; e enquadrar mão-de-obra civil mobilizada. 

As capacidades dessa OM de manutenção derivam da nova estrutura logística 

do Exército, conforme previsão no Plano Estratégico do Exército 2016 a 2019 (PEEx 

2016-2019), que busca adotar uma estrutura logística capaz de prestar o apoio 

logístico na medida certa e no tempo oportuno, visando atender ao princípio da 

prontidão logística. 

Em que pese a atuação de outra OM logística, no âmbito do CMO (28º B Log, 

subordinado à 4ª Bda C Mec), com os novos encargos logísticos fruto dessa 

transformação, o 9º B Mnt avocou para si o encargo de principal OM de Manutenção 

desse Comando Militar de Área, que engloba principalmente os estados do Mato 

Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS), região essa fronteiriça e sensível à 

segurança nacional, representando 14,80% do território nacional. 

 

1.1 PROBLEMA 

Para que possa atender a sua atualizada missão institucional, sem perder a sua 

capacidade operativa, o 9º B Mnt teve de passar por uma total reformulação de seu 

Quadro de Cargos Previstos (QCP). Em meados de agosto de 2017, portanto somente 

cerca de 18 meses após a sua criação (um lapso incontestadamente considerável de 

tempo), após estudos realizados pelo Estado Maior do Exército (EME), foi aprovado 

por sua 1ª Subchefia o novo QCP do 9º B Mnt e, em 31 de janeiro de 2018, mais de 

24 meses depois de sua criação, houve uma atualização, que em nada difere no 

quantitativo de oficiais, subtenentes e sargentos do QMB, presente objeto de estudo. 

Contudo, devido ao fato de o EB necessitar anualmente remanejar 

geograficamente seu efetivo, por meio da sua Diretoria de Controle de Efetivos e 

Movimentações (DCEM), e atentando-se às prioridades da força, além do considerado 

lapso temporal ocorrido entre a criação do 9º B Mnt e a aprovação de seu QCP, 

associado às restrições orçamentárias, será que ocorreu o conveniente 

recompletamento de militares, tanto oficiais de carreira quanto Subtenentes e 
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sargentos de carreira, QMB, conforme previsão, no biênio 2017/2018? Em caso 

positivo, houve atingimento das metas propostas? Em caso negativo, quais podem ter 

sido os reflexos, no enfoque logístico? 

Este presente artigo visa verificar se ocorreu adequadamente o 

recompletamento de militares do Quadro de Material Bélico, conforme previsão do 

QCP do 9º B Mnt, no biênio 2017/2018, associado aos seus reflexos na logística, 

visando fornecer pertinentes subsídios aos escalões superiores para a tomada de 

futuras decisões acerca dos reflexos logísticos derivados desse recompletamento. 

   

1.2 OBJETIVOS 

Com o objetivo de auxiliar o Escalão Superior sobre a real situação na qual se 

encontra a OM em estudo, esta pesquisa tem o escopo de analisar a adequabilidade 

de preenchimento do atual QCP às exigências das atribuições do batalhão. 

Para tal, tem-se como objetivo geral o de relatar se ocorreu o recompletamento 

de militares do Quadro de Material Bélico, previsto em QCP do 9º B Mnt, no biênio 

2017/2018 na quantidade adequada as suas necessidades. Para conduzir a 

construção do raciocínio a que se deseja chegar, fixou-se os seguintes objetivos 

específicos:  

a) definir se ocorreu o recompletamento de oficiais de carreira do Quadro de 

Material Bélico, previsto em QCP do 9º B Mnt no biênio 2017/2018 na quantidade 

adequada as suas necessidades; 

b) verificar se ocorreu o recompletamento de subtenentes e sargentos de carreira 

do Quadro de Material Bélico, previsto em QCP do 9º B Mnt, no biênio 2017/2018 na 

quantidade adequada as suas necessidades; 

c) propor, se for o caso, alterações no recompletamento do QCP do 9º B Mnt, 

para que a OM mantenha uma pronta-resposta frente às demandas de apoio logístico 

e atividades correlatas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Com esse artigo, busca-se averiguar se atualmente existe um efetivo de militares 

de QMB proporcional às atividades executadas para que o 9º B Mnt possa cumprir as 

suas diversas atribuições atinentes: ao apoio logístico, tais como Apoio Direto; às 

diversas atividades de serviços, tais como serviços de guarda ao quartel; às atividades 

do ano de instrução, como o período Básico e o de Qualificação; às atividades de 
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Destacamento Logístico do 9º Gpt Log; e às atividades das diversas seções do 

batalhão, visando evitar a solução de continuidade de tais atividades, sendo 

administrativas ou não. 

É bem verdade que não é possível mensurar com precisão o retorno do 

investimento realizado pela Força sobre a capacitação e alocação adequada do 

militar. Há fatores mensuráveis como o aumento da produtividade do trabalho e 

diminuição do absenteísmo, mas há outros fatores, como ganho de motivação e 

melhora do ambiente organizacional, que são intangíveis. Por outro lado, a escassez 

de militares em uma OM prejudica exponencialmente o moral daquela tropa, pelo 

excesso residual de missões. 

Tal trabalho visa contribuir para uma melhora gestão de pessoal na OM em 

estudo, a fim de aperfeiçoar o apoio logístico no âmbito do CMO. 

2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi conduzida por estudo dos dados coletados por meio de 

entrevista remetidas por oficiais que exercem funções de comando no 9º B Mnt e 

questionários remetidos por subtenentes e sargentos do 9º B Mnt, além de exame de 

documentação e legislação atinentes ao assunto. 

Após análise dos dados coletados, realizou-se uma avaliação acerca se o efetivo 

de pessoal do QMB presente no 9º B Mnt no biênio 2017/2018 está adequado, ou se 

ele compromete a sua capacidade de pronta-resposta para fazer face às demandas 

de apoio logístico e atividades correlatas. 

Visando embasar adequadamente as informações necessárias para se alcançar 

uma resposta conveniente ao problema proposto, buscou-se aglutinar a escassa 

bibliografia acerca do assunto e empregou-se a pesquisa do tipo descritiva, por meio 

de levantamento dos registros existentes e descrição dos fatos observados sem haver 

interferências externas neles.  

Quanto à abordagem, a utilizada foi a da forma quantitativa, com o método 

dedutivo, visto que os dados obtidos nas entrevistas, questionários, documentos e 

legislações deram base à grande parte das conclusões a que se chegou. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
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Devido ao fato de ser um assunto exclusivamente do âmbito militar, é normal 

que a literatura pátria disponível para consulta não seja vasta, ou ainda, que seja 

pouco aprofundada. Neste sentido, à princípio, buscou-se reunir manuais e 

legislações militares que tratassem do assunto. 

A fim de se reunir o conhecimento já existente sobre o assunto em foco, foram 

utilizados sites de busca na internet e publicações doutrinárias brasileiras. As 

palavras-chave utilizadas foram: recompletamento de pessoal; nova logística militar 

terrestre; e prontidão logística. 

Almejou-se, ainda, incluir as experiências profissionais dos oficiais, subtenentes 

e sargentos que servem no 9º B Mnt. 

a. Critério de inclusão: 

- Publicações em língua portuguesa e legislação pátria acerca de assuntos 

relacionados aos efetivos de militares de carreira previstos para o completamento de 

pessoal do QMB das OM do Exército Brasileiro no nível tático. 

- Documentos que tratem de logística nas organizações militares. 

b. Critério de exclusão: 

-  Publicações gerais que não contemplam as especificidades do assunto; e 

- Documentos que tratem acerca de assuntos relacionados aos efetivos de 

militares de carreira previstos para o completamento de pessoal do QMB das OM do 

Exército Brasileiro nos níveis estratégico e operacional, por estarem acima do patamar 

que se deseja estudar. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Existindo uma grande necessidade de maior aprofundamento nos estudos, este 

artigo também utilizou-se de outros meios para a coleta de dados além da análise da 

documentação e da legislação. São eles: a entrevista exploratória e o questionário. 

 

2.2.1 Entrevista 

Os seguintes oficiais que exercem ou exerceram as diversas funções de 

comando no 9º B Mnt, durante o biênio 2017/2018, foram selecionados e entrevistados 

durante este trabalho: 
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Quadro 1 – Quadro de oficiais entrevistados 

Posto Nome Justificativa 

Cel QMB 
ORLANDO MAIA 

BARBOSA 
Cmt do 9º B Mnt no biênio 2017/2018 

Ten Cel QMB 
LEANDRO SOUTO 

QUITETE 

SCmt do 9º B Mnt no biênio 

2017/2018 

Maj QMB 
JOSIEL RODRIGUES DA 

SILVA 
S1 do 9º B Mnt no ano de 2018 

Maj QMB 
HERMENEGILDO DIAS 

JÚNIOR 

S4/ Fiscal Administrativo do 9º B Mnt 

no biênio 2017/2018 

Cap 
WANDERSON BRAGA 

DE SOUZA 
S3 do 9º B Mnt no ano de 2018 

Cap  ROBERTO BALESTRIM  
S1 do 9º B Mnt no ano de 2017 e Cmt 

CCAp do 9º B Mnt no ano de 2018 

Cap 
ADELMO BENEVIDES 

DE SANTANA JÚNIOR 

Chefe do C Op Mnt do 9º B Mnt no 

biênio 2017/2018 

Fonte: O autor 

 

2.2.2 Questionário 

Com o intuito de aproveitar a vasta experiência dos subtenentes e sargentos que 

servem no 9º B Mnt, os quais se encontram diretamente envolvidos no presente objeto 

de estudo e que vivenciam os reflexos, positivos ou negativos, advindos do 

recompletamento, adequado ou não, do QCP da OM, foram enviados questionários 

em papel e em meio digital. No contato presencial, realizado formalmente, foi 

solicitado ao Comando do 9º B Mnt para que orientasse os militares para que 

respondessem ao questionário com o máximo de critério possível. Desta maneira, 

buscou-se avocar à presente pesquisa às percepções daqueles que se encontram no 

corpo de tropa resolvendo diuturnamente as diversas situações logísticas. 

A estimativa da população para este estudo é de 30 militares. Tal suposição se 

dá devido à aparente carência de efetivo nessa OM do Exército Brasileiro. O nível de 

confiança para a resolução do questionário é de aproximadamente 90%, com um 

desvio padrão amostral de aproximadamente 10%. Assim, a amostra ideal foi de 27 

militares. 

Na confecção dos presentes questionários, buscou-se colocar questionamentos 

imparciais, claros e coerentes com o objeto de estudo. Houve um pré-teste das fichas, 

realizado por 4 capitães QMB, antes do envio, para garantir o seu pleno entendimento. 



11 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em uma 1ª fase, será examinado o quantitativo de militares existente no 9º B 

Mnt com o previsto em legislação específica, levando-se em conta o funcionamento 

normal da OM. Após isso, em uma 2ª fase, será confrontado esse dado obtido com 

entrevistas e questionários realizados pelos militares daquela OM, para se observar a 

percepção daqueles que estão diretamente envolvidos na situação oriunda do efetivo 

existente no período abrangido. Por fim, buscar-se-á demonstrar os possíveis reflexos 

logísticos advindos desse recompletamento ocorrido no biênio 2017/2018 e, se for o 

caso, far-se-á uma proposta de alteração do QCP. 

Segundo previsão da portaria nº 297-EME, de 9 de novembro de 2015, o QCP “ 

é o documento específico para cada OM, operativa ou não operativa, que prevê os 

cargos necessários para seu funcionamento de acordo com suas necessidades”. 

Dessa forma, conforme a legislação competente, vê-se a grande importância para a 

OM da necessidade do preenchimento completo de seu QCP, para que possa ter as 

condições básicas, em termos de pessoal, visando cumprir suas atribuições. Por outro 

lado, como o Exército possui limitações de pessoal e não consegue preencher na 

integralidade os QCP de todas as suas OM, ele buscou regular a matéria por meio da 

portaria nº 23 DGP, de 31 de janeiro de 2014, na qual fixou os percentuais de efetivos 

de militares de carreira previstos para o completamento de pessoal das Organizações 

Militares do Exército. 

No quadro 2, do Anexo C da Portaria nº 570 Cmt Ex, o 9º Gpt Log e suas OMDS, 

o qual está incluído o 9º B Mnt, possuem prioridade de recompletamento de pessoal 

Nr “3”, significando um percentual específico de recompletamento para cada cargo 

previsto. Em vista desse dado, e baseando-se na portaria nº 23 DGP, montou-se a 

tabela 1, reunindo-se os percentuais dos quantitativos de militares objetos do estudo 

e considerando-se também que os cargos privativos de oficiais subalternos e de 

terceiros-sargentos poderão ser preenchidos com militares temporários. 

 

Quadro 2 - prioridades de recompletamento de pessoal 
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Fonte: Portaria nº 570 Cmt Ex, de 16 de Abr de 2018 - Altera dispositivos do Plano 
Estratégico do Exército 2016-2019/3ª Edição 
 
 
Tabela 1 – Porcentagem de militares em OM prioridade 3 

Posto / Graduação Porcentagem de 
recompletamento do QCP (%) 

Coronel (Cel) QEMA 75 
QSG 100 

Tenente – Coronel (Ten Cel) QEMA 95 
QSG 90 

Major (Maj) QEMA 75 
QSG 100 

Capitão (Cap) QMB 75 
QEM 85 

1º Tenente (1º Ten)  
40 

 
2º Tenente (2º Ten) 

Aspirante (Asp) 
1º Tenente Quadro Auxiliar Oficiais (QAO) 100 
2º Tenente Quadro Auxiliar Oficiais (QAO) 

Subtenente  
(S Ten) 

Mnt Armt 100 
Mec Op 100 

Mec Vtr Auto 100 
1º Sargento  

(1º Sgt) 
Mnt Armt 100 
Mec Op 100 

Mec Vtr Auto 100 
2º Sargento  

(2º Sgt) 
Ment Armt 85 
Mec Op 85 

Mec Vtr Auto 85 
3º Sargento 

(3º Sgt) 
Mnt Armt 55 
Mec Op 75 

Mec Vtr Auto 75 
Fonte: O autor 
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Partindo-se do fato de que não houve drásticas mudanças no efetivo da OM de 

2017 para 2018, conforme informação obtida da entrevista do chefe da 1ª Seção, que 

trata dos quantitativos de pessoal, para a confecção da tabela 2, extraiu-se apenas os 

cargos objetos do estudo, omitindo-se os demais, e associou-se ao efetivo existente 

no ano de 2018. 

 
Tabela 2 – Relação quantidade prevista em QCP e existente no 9º B Mnt em 2018 

Posto / 
Graduação 

Quantidade 
prevista em QCP 

Quantidade 
existente  

QAS / QMS 

Cel - 1 8109 – QMB 
Ten Cel 1 1 8109 – QMB 

Maj 2 2 8109 – QMB 
 

Cap 
4 2 8109 – QMB 
1 - 8009 – QMB ou QEM 
- 1 8226 – QEM / Mec Armt 

 
 

1º Ten 

7 1 8109 – QMB 
1 2 6350 - QAO / QMB Mec Op 
- 1 6346 - QAO / QMB Mnt Armt 
- 2 6351 - QAO / QMB Mnt Vtr 

Auto 
- 4 68005- EIC - QMB 

2º Ten 2 - 8109 – QMB 
- 1 6350 - QAO / QMB Mec Op 

Asp - 1 68025-EIPOT - QMB 
 
 

STen 

- 2 5346 - QMB / Mnt Armt 
- 1 5350 – Mec Op 
- 5 5351 – Mnt Vtr Auto 
1 - 5000 – Qualquer QMS 
2 - 5002 - Qualquer QMS, exceto 

saúde 
 
 

1º Sgt 

5 - 5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde 

2 - 5309 - Qualquer QMS Mat Bel 
2 6 5346 - QMB / Mnt Armt 
3 5 5351 - QMB / Mnt Vtr Auto 

 
 

2º Sgt 

2 - 5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde 

- 14 5116- QMS - Quadro Especial 
(QE) 

5 - 5309 - Qualquer QMS Mat Bel 
7 2 5346 - QMB / Mnt Armt 
5 - 5350 - QMB / Mec Op 
17 2 5351 - QMB / Mnt Vtr Auto 

 
3º Sgt 

2 - 5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde 

1 - 5309 - Qualquer QMS Mat Bel 
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Posto / 
Graduação 

Quantidade 
prevista em QCP 

Quantidade 
existente  

QAS / QMS 

 
 

3º Sgt 
 

7 3 5346 - QMB / Mnt Armt 
5 5 5350 - QMB / Mec Op 
19 4 5351 - QMB / Mnt Vtr Auto 
- 3 55060- EBST- QMB/ Técnico 

Mnt Auto 
- 6 58905- CFST - SCT/ QMB 

Fonte: O autor 
 

Com os devidos ajustes aos cargos privativos de oficiais intermediários do 

Quadro de Engenheiro Militar (QEM) e daqueles preenchidos com militares 

temporários, tem-se a tabela 3. Sabendo-se de antemão que, em toda as 

Qualificações Militares de Subtenentes e Sargentos (QMS), os 2º Sgt do Quadro 

Especial (QE) e os 3º Sgt do Curso de Formação de Sargentos Temporários (CFST) 

e do Estágio Básico de Sargentos Técnicos Temporários (EBST), por não estarem 

previsto no QCP da OM, irão, conforme a necessidade, ocupar os cargos respectivos, 

conforme sua graduação. 

 

Tabela 3 – Relação entre quantidade prevista em QCP e quantitativo existente no 9º B Mnt 

em 2018 ajustada 

Posto / 
Gradua

ção 

Quantidade 
prevista em QCP 

Quantidade 
existente  

Obs (QAS / QMS) 

Cel - 1 8109 – QMB 

Ten Cel 1 1 8109 – QMB 

Maj 2 2 8109 – QMB 
 

Cap 
4 2 8109 – QMB 
1 1 8009 – QMB ou QEM (incluindo 

todo o 8226 – QEM / Mec Armt) 
 

 
1º Ten 

7 5 8109 – QMB (incluindo todo o 
68005- EIC – QMB) 

1 2 6350 - QAO / QMB Mec Op 
- 1 6346 - QAO / QMB Mnt Armt 
- 2 6351 - QAO / QMB Mnt Vtr Auto 

 
2º Ten 

2 1  8109 – QMB (incluindo todo o 
68025-EIPOT – QMB Asp) 

- 1 6350 - QAO / QMB Mec Op 
 

S Ten 
 

- 5 5351 – Mnt Vtr Auto 
 
1 

 
1 

5000 – Qualquer QMS (incluindo 
todo o 5350 – Mec Op) 
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Posto / 
Gradua

ção 

Quantidade 
prevista em QCP 

Quantidade 
existente  

Obs (QAS / QMS) 

 
S Ten 

 
2 

 
2 

5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde (incluindo todo o 5346 - QMB 

/ Mnt Armt) 

 
 
 
 

1º Sgt 

 
5 

 
0 + 4 

5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde (incluindo 4 cargos do 5346 - 

QMB / Mnt Armt) 
 
2 

 
0 + 2 

5309 - Qualquer QMS Mat Bel 
(incluindo 2 cargos do 5351 - QMB / 

Mnt Vtr Auto) 
2 6 – 4 = 2 5346 - QMB / Mnt Armt (ajustado) 
3 5 – 2 = 3 5351 - QMB / Mnt Vtr Auto 

(ajustado) 
 
 
 

2º Sgt 

2 - 5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde  

- 14 5116 - QMS - Quadro Especial (QE) 
5 - 5309 - Qualquer QMS QMB 
7 2 5346 - QMB / Mnt Armt 
5 - 5350 - QMB / Mec Op 
17 2 5351 - QMB / Mnt Vtr Auto 

 
 
 
 
 

3º Sgt 
 

 
2 

 
0 + 2 

5002 - Qualquer QMS, exceto 
saúde (incluindo  2 do 58905-CFST 

- SCT/ QMB) 
 
1 

 
0 + 1 

5309 - Qualquer QMS Mat Bel 
(incluindo 1 do 58905 - CFST - 

SCT/ QMB) 
7 3  5346 - QMB / Mnt Armt  
5 5 5350 - QMB / Mec Op 
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4 + 3 + 3 = 
10 

5351 - QMB / Mnt Vtr Auto   
(incluindo todo o 55060-EBST- 
QMB/ Técnico Mnt Auto e 3 do 

58905 - CFST - SCT/ QMB)  
Fonte: O autor 

 
Associando-se a tabela 1 com a tabela 3, chega-se a tabela 4, que verifica a 

quantidade de militares QMB que deveria existir no 9º B Mnt. 

 

Tabela 4 – Relação entre quantidade prevista na legislação e quantitativo que deveria existir 

no 9º B Mnt em 2018 

Posto / 
Graduação 

Porcentagem 
prevista na portaria 

nº 23 DGP (%) 

Quantidade 
prevista em 
QCP daOM 

Quantidade que 
deveria existir na 

OM 
Cel QEMA 75 - - 

QSG 100 - - 
Ten 
Cel 

QEMA 95 1 1 
QSG 90 - - 
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Posto / 
Graduação 

Porcentagem 
prevista na portaria 

nº 23 DGP (%) 

Quantidade 
prevista em 
QCP daOM 

Quantidade que 
deveria existir na 

OM 
 Maj QEMA 75 - - 

QSG 100 2 2 
Cap QMB 75 4 3 

QEM 85 1 1 
1º Ten QMB  

40 
 

7 3 
2º Ten QMB 2 1 

Asp - - 
1º Ten QAO 100 1 1 
 2º Ten QAO - - 
 

S Ten 
Mnt 
Armt 

100 2 2 

Mec Op 100 1 1 
Mec Vtr 

Auto 
100 - - 

 
 

 1º Sgt 

Mnt 
Armt 

100 2 2 

Mec Op 100 - - 
Mec Vtr 

Auto 
100 3 3 

 
 

2º Sgt 

Mnt 
Armt 

85 7 6 

Mec Op 85 5 5 
Mec Vtr 

Auto 
85 17 15 

 
 

 3º Sgt 

Mnt 
Armt 

55 7 4 

Mec Op 75 5 4 
Mec Vtr 

Auto 
75 19 15 

Fonte: O autor 
 

Da análise da tabela 4, em relação aos militares do QMB, chega-se à conclusão 

que, primordialmente, há excedentes entre os oficiais subalternos do QAO e S Tem 

QMB. Por outro lado e de uma forma geral, a OM possui uma falta de 2º Sgt QMB e 

3º Sgt QMB, porém salta aos olhos a existência de uma grande escassez de 2º Sgt 

Mec Vtr Auto, no qual existe apenas cerca de 14% do efetivo previsto, vide tabela 5.  

 
Tabela 5 – Percentual de efetivo frente à legislação competente 

Posto / 
Graduação 

Quantidade 
que deveria 

existir na OM 

Quantidade existente 
na OM 

Situação 

 
Cel 

QEMA -  
1 

Excedido em 1 

QSG - - - 
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Posto / 
Graduação 

Quantidade 
que deveria 

existir na OM 

Quantidade existente 
na OM 

Situação 

Ten Cel QEMA 1 - Reduzido em 
1 

QSG - 1 Excedido em 1 
 Maj QEMA - - - 

QSG 2 2 - 
 Cap QMB 3 2 Reduzido em 

1 
QEM 1 1 - 

1º Ten QMB 3 5 Excedido em 2 
2º Ten QMB 1 1 - 
1º Ten QAO 1 5 Excedido em 4 
 2º Ten QAO - 1 Excedido em 1 

 
S Ten 

Mnt 
Armt 

2 2 - 

Mec Op 1 1 - 
Mec Vtr 

Auto 
- 5 Excedido em 5 

 
 1º Sgt 

Mnt 
Armt 

2 2 - 

Mec Op - - - 
Mec Vtr 

Auto 
3 3 - 

 
2º Sgt 

Mnt 
Armt 

6 2 Reduzido em 
4 

Mec Op 5 - Reduzido em 
5 

Mec Vtr 
Auto 

15 2 Reduzido em 
13 

 
 3º Sgt 

Mnt 
Armt 

4 3 Reduzido em 
1 

Mec Op 4 5 Excedido em 1 
Mec Vtr 

Auto 
15 10 Reduzido em 

5 
Fonte: O autor 
 

Para tentar compensar a falta de 2º Sgt QMB, a OM faz uso do efetivo disponível 

de quatorze 2º Sgt QE. Porém, sabe-se que essa não é a melhor alternativa, visto 

que, de uma forma geral e ampla, o potencial de trabalho e atualização técnica, além 

do vigor físico, de um 2º Sgt QMB (em média com pouco mais de 8 anos de carreira 

profissional) tende a ser superior ao de um 2º Sgt QE (com aproximadamente 25 anos 

de carreira profissional). 
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Superada a fase de confecção das tabelas, na qual demonstrou-se a real 

situação dos postos/graduações, passa-se a análise das entrevistas e questionários 

dos militares da OM.  

Iniciando-se pelas entrevistas dos oficiais que exercem função de comando no 

9º B Mnt, observou-se que: 

a) Com relação ao efetivo de oficiais, em específico os subalternos, apesar 

de haver extrapolação quantitativa, principalmente em relação ao QAO, existe a 

percepção de que há escassez, relatado principalmente nos períodos de 

instrução individual (básica e de qualificação) e nas missões voltadas a 

atividade-fim (apoio logístico e afins), inclusive havendo o relato de um mesmo 

oficial ter viajado por mais de 40 dias apenas em rotas de apoio direto no 1º 

semestre de 2018. Então por que ocorre essa percepção distorcida? Para se 

achar uma possível resposta, ênfase se faz necessária na entrevista concedida 

pelo Comandante do 9º B Mnt, Cel QEMA QMB ORLANDO MAIA BARBOSA, 

na qual, em sua visão, frisou que “atingiríamos níveis mais significativos de 

eficiência se tivéssemos um fomento qualitativo” de oficiais. Dessa forma, 

possivelmente o fato se dê ou em vista da qualificação técnica e militar de alguns 

oficiais, que os restringem a determinados tipos de missões, ou em vista de uma 

previsão em QCP aquém da mínima necessária para o correto andamento dos 

trabalhos; 

 

b) Também se observou que existem oficiais acumulando funções e, 

principalmente, existem encargos privativos de oficiais sendo ocupados por 

praças, o que gera comprometimento na gestão da manutenção e sobrecarga 

os praças; 

 

c) Com relação ao efetivo de subtenentes do batalhão, há excesso no 

quantitativo, fato não ressaltado em contrário nas entrevistas; 

 

d) Com relação ao efetivo de sargentos do batalhão, há consenso entre a 

real carência no efetivo e a significativa percepção dos entrevistados. Ressalta-

se que, foi enfatizado, principalmente em relação aos 2º Sgt e 3º Sgt da QMS 

Mec Vtr Auto, que essa carência tem gerado graves repercussões, das quais 

destacam-se uma sobrecarga de trabalho dos praças, o que limita a capacidade 
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das oficinas e leva a uma baixa produção de manutenção (que, por sua vez, 

eleva a demanda anterior reprimida e conduz a um sentimento de desamparo 

das OM apoiadas), e, principalmente, uma delegação de encargos privativos de 

sargentos para cabos e soldados.  Esse contexto tem reiteradamente 

prejudicado o apoio em manutenção de 3º escalão nas oficinas da OM e em 

equipes de apoio direto, no âmbito do CMO (aproximadamente 3 mil Vtr, além 

dos projetos viatura blindada de combate - carro de combate M60 A3 Thermal 

Target System (VBC CC M60 A3 TTS), URUTU e CASCAVEL), embora haja um 

esforço conjunto, por meio do EBST e do CFST, de minimizar o impacto negativo 

oriundo dessa escassez. 

Por meio dos questionários dos subtenentes e sargentos que servem no 9º B 

Mnt, observou-se que: 

a) Na transformação para 9º B Mnt, a assunção de novas atribuições, como 

o Apoio Direto, não foi acompanhada pelo aumento proporcional no efetivo da 

nova OM, vindo a impactar negativamente nas diversas atividades tanto das 

oficinas quanto das seções administrativas. Em especial, a escassez de Sgt das 

QMS de Mec Vtr Auto e Mnt Armt fez com que houvesse sobrecarga sobre os 

militares dessas qualificações integrantes do Centro de Operações de 

Manutenção (C Op Mnt), seção da OM responsável primordialmente pelas 

atividades logísticas às OM apoiadas, como o Apoio Direto, exigindo dos 

mesmos grande esforço; 

 

b) Para o biênio 2017/2018, aproximadamente 70% acreditam que há uma 

quantidade insuficiente de militares QMB nas seções e cerca de 83% consideram 

que não houve conveniente recompletamento em sua seção de militares do 

QMB, o que sobrecarrega os demais integrantes, além de desviar 

compulsoriamente militares entre as seções; 

 

c) A maioria relatou já ter deixado de realizar, com certa frequência, alguma 

atividade, como TFM, devido a missões emergenciais;  

 

d) Um número considerável afirma se sentir, de alguma forma, prejudicado, 

em outras áreas de suas vidas, em vista do efetivo existente; 
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e) Especificamente para as missões de caráter logístico (como apoio direto, 

salvamento/evacuação e destacamento logístico do 9º Gpt Log), há a 

predominância de opinião de que não havia efetivo suficiente de militares de 

Material Bélico para as diversas tarefas, acarretando prejuízo aos serviços. 

Por fim, a título de exemplificação, demonstra-se o quantitativo de militares 

enviados em uma típica equipe de Apoio Direto, em vista dos efetivos existentes à 

época, conforme BI do 9º B Mnt, Nr 95, de 24 de maio de 2017 e Nr 101, de 04 de 

junho de 2018. Observa-se, de 2017 para 2018, a adição de uma guarnição apoiada 

(Coxim/MS), na tentativa de racionalizar as rotas executadas pelas equipes (embora 

haja uma redução de tempo de apoio proporcional para cada OM), e, inversamente, 

uma redução no efetivo total da equipe, a qual já possui um baixíssimo número de 

sargentos (2 Sgt QMS Mec Armt e 2 Sgt QMS Mnt Vtr Auto) para apoiar 1 batalhão. 

Salienta-se que, ao serem enviados em missão logística, os respectivos militares 

deixam de executar suas atribuições na OM, e outros automaticamente, assumem 

esse encargo, o que certamente acarreta uma sobrecarga e consequente prejuízo aos 

trabalhos realizados. Uma clara evidência da real situação pela qual passa a OM. 

 

Tabela 6 – Exemplos de Equipes de Apoio Direto no biênio 2017/2018 
2017 2018 

Apoio às Guarnições de 

Rondonópolis/MT e Aragarças/GO 

Apoio às Guarnições de Coxim/MS,  

Rondonópolis/MT e Aragarças/GO 

Duração da missão: 2 semanas 

Posto/Graduação Quantidade Posto/Graduação Quantidade 

1º Ten QMB 1 1º Ten QMB 1 

2º Sgt Mec Armt 1 1º Sgt Mec Armt 1 

3º Sgt Mec Armt 1 3º Sgt Mec Armt 1 

3º Sgt Mnt Vtr Auto 2 3º Sgt Mnt Vtr Auto 2 

Cb 10 Cb 2 

  Sd 3 

TOTAL 15 TOTAL 10 

Fonte: O autor 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente investigação sumária teve por intenção analisar a adequabilidade de 

preenchimento do atual QCP do 9º B Mnt no biênio 2017/2018 na quantidade 

adequada às suas necessidades.  

Após a estudo das entrevistas e questionários dos militares da OM, evidenciou-

se que, de uma forma geral, tanto os oficiais quanto os subtenentes e sargentos 

questionados creem que há uma carência de militares, com ênfase para 2º e 3º Sgt 

das QMS de Mec Vtr Auto e Mnt Armt. Dessa carência, advém que há prejuízo às 

diversas atividades, tanto a atividade-meio quanto a atividade-fim, da OM. Essa 

percepção está de acordo com o efetivo existente, conforme demonstrado na tabela 

6, no qual realmente sobressai uma grande insuficiência de 2º e 3º Sgt das QMS de 

Mec Vtr Auto e Mnt Armt.  

Por outro lado, em relação aos oficiais subalternos, em específico os QAO, há 

um excedente considerável. Esse fato, somado ao alto número de 2º Sgt QE, eleva 

consideravelmente a idade média dos integrantes da OM, o que pode vir a acarretar 

prejuízos às diversas escalas, tanto em atividades logísticas quanto nas 

administrativas, pelas quais concorrem seus integrantes. Seria mais interessante para 

a OM possuir tenentes e sargentos em menor faixa etária, visto que existe uma grande 

cobrança, tanto do ponto de vista técnico quanto do físico-mental, desse grupo 

específico de militares nas diversas atividades rotineiras da OM. Assim, essa atual 

composição, de certo, causa um relativo comprometimento da prontidão logística do 

batalhão, ainda que tais militares se esforcem para acompanhar o ritmo do quartel. 

Com esse quadro geral de carência, inevitavelmente o ambiente interno de 

trabalho da OM fica bastante comprometido em vários aspectos, dos quais destaca-

se a corriqueira delegação de cargos privativos a militares mais modernos, os quais 

não tiveram a devida capacitação para sua correta execução. Em relação às 

atividades logísticas externas, com grande relevância e prioridade, está ocorrendo um 

efeito cascata, pois ao passo que o 9º B Mnt não dá a adequada vazão as suas 

atribuições, as OM apoiadas, estratégicas na defesa da fronteira oeste do país, não 

estão recebendo o amparo necessário, não tendo seus armamentos e viaturas 

corretamente manutenidos, gerando sempre uma demanda reprimida de manutenção, 

o que também compromete o correto funcionamento das mesmas. 
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Por fim, consoante as palavras do Maj Josiel Rodrigues da Silva, S1 do 9º B Mnt, 

atentando que “o 9º BMnt, bem como o 9º Gpt Log, ainda está em fase de transição, 

o QCP e o quadro de dotação de material (QDM), bem como a base doutrinária, ainda 

estão em fase de experimentação/consolidação(...)”, sugere-se como alternativa de 

solução, em curto prazo, para a problemática do efetivo: em relação aos oficiais, o 

aumento quantitativo do QCP de oficiais subalternos (em quantidade a definir 

posteriormente pela OM) e/ou substituição gradativa do QAO por tenentes oriundos 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), renovando os quadros; em relação 

aos subtenentes, o aumento quantitativo do QCP (em quantidade a definir 

posteriormente) e/ou prioridade de recompletamento por pessoal QMB, haja vista ter 

sido verificada a existência, sem previsão em QCP do batalhão, de S Ten de outras 

Armas; em relação aos sargentos, é urgente a necessidade de recompletamento 

adequado dos quadros de 2º e 3º Sgt das QMS de Mec Vtr Auto e Mnt Armt aos níveis 

previstos conforme a portaria nº 23 DGP, de 31 de janeiro de 2014, sabendo-se que 

a sua importância é indiscutível sob pena de inviabilizar as possibilidades de atuação 

do 9º B Mnt. 
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ANEXO 

 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Consoante conclusão do trabalho, vislumbrou-se a necessidade de 
adequação dos efetivos existentes aos previstos na OM analisada, o qual deverá 
ocasionar melhorias em geral nos trabalhos realizados, proporcionando, dessa 
forma, um apoio logístico muito superior ao ora prestado. Essa adaptação 
contribuirá sobremaneira para as melhorias das capacidades operativas da 
instituição no âmbito de todo o CMO.   

Assim, conforme tabela 8, propõe-se a seguinte adaptação dos efetivos do 
9º B Mnt.  

 

Tabela 8 – Proposta de recompletamento de militares QMB 
Posto / Graduação Quantidade 

existente na 
OM 

Quantidade 
proposta para 
existir na OM* 

Proposta 

Cel QEMA 1 - Redução de 1 
QSG - - - 

Ten Cel QEMA - 1 Acréscimo de 1 
QSG 1 - Redução de 1 

 Maj QEMA - - - 
QSG 2 2 - 

 Cap QMB 2 3 Acréscimo de 1 
QEM 1 1 - 

1º Ten QMB 5 5** *** 
1º Ten QAO 5 1 Redução de 4 
2º Ten QMB 1 1 - 
 2º Ten QAO 1 - Redução de 1 

 
S Ten 

Mnt Armt 2 2** *** 
Mec Op 1 1 - 

Mec Vtr Auto 5 5** *** 
 

 1º Sgt 
Mnt Armt 2 2** *** 
Mec Op - - - 

Mec Vtr Auto 3 3** *** 
 

2º Sgt 
Mnt Armt 2 6 Acréscimo de 4 
Mec Op - 5 Acréscimo de 5 

Mec Vtr Auto 2 15 Acréscimo de 13 
 

 3º Sgt 
Mnt Armt 3 4 Acréscimo de 1 
Mec Op 5 4 Redução de 1 

Mec Vtr Auto 10 15 Acréscimo de 5 
Fonte: O autor 
 

*quantitativo mínimo necessário conforme legislação competente 
** quantitativo mínimo sugerido 
***quantidade a definir posteriormente pelo 9º B Mnt 
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O presente questionário é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap QMB TIAGO DE 

MELO BUTRAGO, cujo tema é O RECOMPLETAMENTO DE MILITARES DO QUADRO DE MATERIAL 
BÉLICO NO 9º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO NO BIÊNIO 2017/2018 E SUAS IMPLICAÇÕES LOGÍSTICAS. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para uma análise do atual quantitativo de 
militares do Quadro de Material Bélico e sua aplicação na logística operacional. 

Gostaria de agradecer a disponibilidade em responder, salientando que a participação do senhor será importante 
para o atingimento dos objetivos propostos no presente referente ao planejamento do apoio logístico. 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a res-peito do 
tema e do problema. 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual a função que o senhor desempenha atualmente no 9º B Mnt?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Qual sua Arma/Quadro/Serviço?  
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Qual o cargo/ função que o senhor primordialmente desempenhou no 9º B Mnt no biênio 
2017/2018? E as principais atribuições dele com reflexos logísticos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

ASPECTOS FUNCIONAIS 
 
4. Quais as principais atribuições de sua seção? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. Conforme seu entendimento, qual o grau de importância que sua função / seção tem nas 
diversas atividades de apoio logístico e correlatas do 9º B Mnt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Havia militares de Material Bélico em sua seção, no biênio 2017/2018, em quantidade 
suficiente conforme previsão do QCP do 9º B Mnt? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
 
6. Quais missões de caráter logístico o senhor participou no biênio 2017/2018? 
( ) Destacamento Logístico do 9º Gpt Log 
( ) Salvamento / Evacuação (remoção, reboque ou resgate) de material 
( ) Equipes de manutenção em Apoio Direto 
( ) Outra: ______________________________________________________________ 
 
 
7. No âmbito das missões de caráter logístico, o senhor considera que o 9º B Mnt conseguiu 
cumprir suas atribuições de forma adequada com o seu efetivo existente no biênio 2017/2018? 
( ) Sim 
( ) Não 
 
Justifique:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Em sua opinião, qual foi a QM de ST/Sgt de Material Bélico que o 9º B Mnt teve maior 
carência no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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10. O senhor considera que houve conveniente recompletamento, em sua seção, de militares do 
Quadro de Material Bélico, no biênio 2017/2018?  
( ) Sim 
( ) Não 
 
Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. O senhor considera que sua seção conseguiu cumprir adequadamente às suas diversas 
atribuições com o quantitativo existente no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Em vista do efetivo, quais as principais dificuldades encontradas nas diversas atividades de 
apoio logístico e correlatas biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. O senhor tem algo mais a acrescentar acerca do assunto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
Obrigado pela participação! 
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A presente entrevista é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap QMB TIAGO DE MELO 

BUTRAGO, cujo tema é O RECOMPLETAMENTO DE MILITARES DO QUADRO DE MATERIAL BÉLICO NO 
9º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO NO BIÊNIO 2017/2018 E SUAS IMPLICAÇÕES LOGÍSTICAS. Pretende-se, 
através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para uma análise do atual quantitativo de militares do 
Quadro de Material Bélico e sua aplicação na logística operacional. 

Gostaria de agradecer a disponibilidade em responder, salientando que a participação do senhor será importante 
para o atingimento dos objetivos propostos no presente referente ao planejamento do apoio logístico. 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a res-peito do 
tema e do problema. 

 
1. Qual o nome de guerra do senhor e cargo que desempenha atualmente no 9º B Mnt?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Qual sua Arma/Quadro/Serviço?  
______________________________________________________________________ 
 
 
3. Qual o cargo que o senhor primordialmente desempenhou no 9º B Mnt no biênio 2017/2018? 
E as principais atribuições dele com reflexos logísticos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
4. No âmbito das atribuições que o senhor desenvolveu / coordenou no 9º B Mnt no biênio 
2017/2018, o quantitativo existente de oficiais de Material Bélico empregados foi satisfatório? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. No âmbito das atribuições que o senhor desenvolveu / coordenou no 9º B Mnt no biênio 
2017/2018, o quantitativo existente de ST/Sgt de Material Bélico empregados foi satisfatório? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. O recompletamento dos militares previstos em QCP influenciou no desenvolvimento das 
diversas missões logísticas e correlatas do 9º B Mnt no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Em vista do efetivo existente de oficiais de Material Bélico, quais as principais dificuldades 
encontradas nas diversas atividades de apoio logístico e correlatas no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Em vista do efetivo existente de ST/Sgt de Material Bélico, quais as principais dificuldades 
encontradas nas diversas atividades de apoio logístico e correlatas no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. Em sua opinião, qual foi a QM de ST/Sgt de Material Bélico que o 9º B Mnt teve maior 
carência no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. O senhor associa motivação e melhora do ambiente organizacional com efetivo adequado 
de pessoal qualificado para o desempenho de determinada tarefa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. O senhor entende que ocorreu o conveniente recompletamento, no 9º B Mnt, de militares 
do Quadro de Material Bélico, conforme previsão em QCP, no biênio 2017/2018? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. O senhor entende que atualmente existe um efetivo de militares do Quadro de Material 
Bélico proporcional às atividades executadas para que o 9º B Mnt possa cumprir 
adequadamente as suas atribuições, mantendo uma elevada capacidade de pronta-resposta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. O senhor tem algo mais a acrescentar acerca do assunto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



33 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Obrigado pela participação! 
 




