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RESUMO 
A recente revitalização dos produtos de defesa que ocorreu no Exército Brasileiro trouxe um 
grande ganho na operacionalidade da Força Terrestre. Porém, agregado a este ganho houve a 
necessidade da melhoria no suporte logístico para garantir o completo ciclo de vida de tais 
materiais. No que se refere a manutenção, as Unidades Logísticas têm como uma de suas missões 
a garantia da sua disponibilidade. Para tal elas atuarão nas Unidades apoiadas, principalmente 
por meio do apoio direto. Muitas vezes esta atuação não é suficientemente eficaz e deverão ser 
adotados outros métodos para operacionalizar e tornar eficaz o controle da manutenção. O 
presente estudo tem como objetivo apresentar as peculiaridades do apoio de uma Unidade 
Logística aos Batalhões de uma Brigada, assim como apresentar ferramentas de avaliação do 
desempenho organizacional para verificar se entre estes há algum que seja adequado a utilização 
por parte do Batalhão Logístico. Para alcançar tais objetivos, foram pesquisados manuais 
logísticos do Exército, assim como, procurou-se informações sobre o 14º Batalhão Logístico 
apresentando as peculiaridades desta unidade, para que assim possamos generalizar as outras 
Unidades Logísticas. Realizou-se também uma pesquisa bibliográfica para analisar diversas 
ferramentas de avaliação e foi aplicado um questionário, com a finalidade de entender a percepção 
da amostra quanto a utilização das ferramentas na tropa. Percebeu-se que em grande parte das 
Unidades não há nenhum tipo de ferramenta de controle e que se pode utilizar uma ferramenta 
específica para o gerenciamento da manutenção. 
 
Palavras-chave: Unidade Logística; Ferramenta; Avaliação do desempenho.  
 
RESUMEN 
La reciente revitalización de los productos de defensa que ocurrió en el Ejército Brasileño trajo una 
gran ganancia en la operatividad de la Fuerza Terrestre. Sin embargo, agregado a esta ganancia 
hubo la necesidad de la mejora en el soporte logístico para garantizar el completo ciclo de vida de 
tales materiales. En lo que se refiere al mantenimiento, las Unidades Logísticas tienen como una 
de sus misiones la garantía de su disponibilidad. Para ello ellas actuarán en las Unidades 
apoyadas, principalmente por medio del apoyo directo. Muchas veces esta actuación no es 
suficientemente eficaz y se deben adoptar otros métodos para operacionalizar y hacer eficaz el 
control del mantenimiento. El presente estudio tiene como objetivo presentar las peculiaridades 
del apoyo de una Unidad Logística a los Batallones de una Brigada, así como presentar 
herramientas de evaluación del desempeño organizacional para verificar si entre éstos hay alguno 
que sea adecuado la utilización por parte del Batallón Logístico. Para alcanzar tales objetivos, 
fueron investigados manuales logísticos del Ejército, así como, se buscó informaciones sobre el 
14º Batallón Logístico presentando las peculiaridades de esta unidad, para que así podamos 
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generalizar las otras Unidades Logísticas. Se realizó también una investigación bibliográfica para 
analizar diversas herramientas de evaluación y se aplicó un cuestionario, con la finalidad de 
entender la percepción de la muestra en cuanto a la utilización de las herramientas en la tropa. Se 
percibió que en gran parte de las Unidades no hay ningún tipo de herramienta de control y que se 
puede utilizar una herramienta específica para la gestión del mantenimiento. 
 

Palabras clave: Unidad Logística; Herramienta; Evaluación del rendimiento. 

. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB), Força Armada responsável pela proteção da 

porção terrestre do território nacional, possui como 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. Para isso, preparar a Força Terrestre, mantendo-a 

em permanente estado de prontidão. 

Este permanente estado de prontidão que está explicito na missão de 

Exército é estar com suas tropas prontas para atuar em qualquer local do território 

nacional a qualquer momento que se fizer necessário. Para isso, os homens 

deverão estar devidamente adestrados e capacitados e o seu material deverá 

estar em plenas condições de ser utilizado. 

O Material de Emprego Militar (MEM) é um fator crítico para a 

operacionalidade do EB, pois é imprescindível que o homem seja munido de todo 

tipo de aparato para conquistar seus objetivos, em suma, um homem sem seu 

material não conseguirá fazer nada e o equipamento sem o homem também não 

servirá para nada. 
Em consequência disso o Exército preocupa-se imensamente com sua 

logística de aquisição, manutenção e desfazimento de seus materiais, possuindo 

em sua Estrutura Organizacional um Comando Logístico (COLOG), subordinado 

a este, com foco exclusivo sobre o material, uma Diretoria de Materiais (DMat), o 

qual possui ligação técnica direta com todos os tipos de unidades logísticas do 

EB, e por fim, como tipo de unidade de logística mais  comum e que mais executa 

diretamente a logística dentro do Exército existem os Batalhões Logísticos, que 

são as unidades logísticas orgânicas das diversas brigadas, responsáveis pelo 

apoio em suprimento, transporte, recursos humanos e manutenção. 



 

 

 Então, o Batalhão Logístico tem como uma de suas principais funções a 

manutenção aprofundada dos MEM de todas as unidades da brigada a que ele 

pertence, e deverá presar para que estas unidades também façam, em seu nível, 

uma manutenção muito bem executada, gerenciando de maneira efetiva e eficaz 

o procedimento das unidades. 

 “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, 

não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia”, 

há mais de 60 anos o famoso professor, palestrante e autor de livros William 

Edwards Deming (1900-1993) proferiu tal frase, e a mesma tornou-se a base para 

a produção de conhecimentos sobre gestão do desempenho. Neste contexto, o 

oficial de material bélico, que tem a mentalidade completamente voltada para 

manutenção, deve pensar em como medir o desempenho das oficinas, tanto de 

sua Organização Militar (OM) Logística quanto das unidades as quais ele apoia, 

visando a excelência das mesmas. 

Possuindo parâmetros palpáveis, sabendo exatamente onde atuar para 

melhorar o desempenho da manutenção no contexto de sua brigada e 

consequentemente aumentando a disponibilidade do material, ele estará atuando 

diretamente em uma das missões constitucionais do próprio Exército, que é seu 

permanente estado de prontidão. 

 

1.1 PROBLEMA 

As unidades logísticas orgânicas das brigadas são a principal estrutura de 

aplicação direta do grupo funcional manutenção no Exército, pois atua 

diretamente nas diversas unidades, seja por meio de apoio direto, seja recolhendo 

o material para uma manutenção mais específica. Como um exemplo de unidade 

logística que presta este tipo de apoio, podemos citar o 14º Batalhão Logístico 

(14º B Log), sediada em Recife - PE. Tal OM apoia as Unidades da 10ª Brigada 

de Infantaria Motorizada (10ª Bda Inf Mtz) e 7ª Brigada de Infantaria Motorizada 

(7ª Bda Inf Mtz), totalizando 18 Organizações Militares. É uma unidade ímpar no 

Exército Brasileiro (EB) por ser o único Batalhão Logístico do Comando Militar do 

Nordeste (CMNE).  



 

 

Seu apoio é baseado principalmente na execução do Apoio Direto em suas 

OM apoiadas, com visitas em duas oportunidades: no primeiro semestre para 

fazer o levantamento das necessidades nas diversas classes e no segundo 

semestre para executar a manutenção propriamente dita.  

Neste contexto, há a produção, ao final de cada visita, do Relatório de 

Apoio Direto, onde são elencadas todas as atividades desenvolvidas pela equipe, 

incluindo as manutenções executadas, as peças aplicadas e uma avaliação 

sucinta de como está sendo desenvolvida a manutenção na OM. 

Porém esse relatório não nos dá um mapa pormenorizado de todos os 

fatores relacionados a manutenção da unidade, não conseguimos destacar os 

fatores positivos, as oportunidades de melhoria e os bons hábitos que podemos 

aprender e disseminar para as demais OM.  

Fica evidente a necessidade de se criar uma ferramenta objetiva, um 

sistema de avaliação do desempenho organizacional, para ser executado nas 

Unidades, e com isso o 14º B Log poderá ter uma leitura completa do nível de 

excelência na manutenção em cada uma delas. 

Tal ferramenta deverá ser simples e objetiva, para ser executada de forma 

rápida e sem perder muito tempo de trabalho, pois poderá ser executada pela 

própria equipe de apoio direto.  

Existem diversos métodos conhecidos de Avaliação de Desempenho 

Organizacional, entretanto qual destas poderá ser adaptada e melhor aplicada no 

contexto do 14º B Log e suas Unidades apoiadas? Existe algum Batalhão 

Logístico no Exército Brasileiro (EB) que utilize alguma destas ferramentas? Se 

sim, qual é utilizada? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Com a intenção de aprimorar o estabelecimento de um mapa objetivo do 

processo de manutenção das OM, esta pesquisa busca apresentar um modelo de 

Avaliação do Desempenho Organizacional na manutenção do Material de 

Emprego Militar (MEM).  



 

 

Para tal, foram traçados os seguintes objetivos específicos, os quais 

balizarão 

a construção do raciocínio que se deseja chegar: 

 a) Demonstrar as características e peculiaridades da manutenção em uma 

unidade logística de brigada, usando como exemplo o 14º B Log; 

b) Verificar qual proporção de Batalhões Logísticos do Exército Brasileiro 

fazem uso de algum tipo de ferramenta de Avaliação Organizacional e se fazem, 

qual é utilizado; 

c) Apresentar alguns tipos e formatos de Avaliação Organizacional; 

d) Integrar o modelo de avaliação que melhor se adéqua para aos aspectos 

a serem avaliados nas unidades.  

e) Propor um modelo de Avaliação Organizacional a ser aplicado nas OM 

apoiadas;  

  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com a modernização de todo o material de emprego militar ocorrida nos 

últimos anos, faz-se necessária a maior atenção no sistema de manutenção 

utilizado pelo Exército Brasileiro, tanto para manter a operacionalidade dos 

diversos sistemas, quanto para evitar o precoce sucateamento deste material.  

Sem um sistema integrado, funcionando com sinergia, onde, desde o 

usuário do material até o último escalão de manutenção estão preocupados em 

manter o material com o máximo de disponibilidade, não há como toda esta 

modernização se sustentar por tempo suficiente até a próxima grande 

modernização.  

Destes atores, que são protagonistas no sistema de manutenção, as 

unidades logísticas já possuem em sua essência a característica de estar sempre 

planejando e atuando em manutenção, porém nem sempre as unidades “não-

logísticas” estão realmente sabendo executar da melhor maneira todas as 

atividades a que são a elas inerentes.  



 

 

Tal problema, não é por falta de competência ou falta de vontade do 

pessoal destas OM, mas pode ser simplesmente por falta de parâmetros objetivos 

para se guiar e buscar o estado da arte em suas oficinas. Normalmente, o 3º 

Sargento recém-formado mecânico, que serve em uma unidade não logística, 

será locado na oficina destas OM, e por falta de experiência, terá como referência 

o local ao qual foi designado. Muitas vezes a conduta errada é internalizada por 

não saber a certa para se basear, e com isso, saber se realmente está executando 

todos os procedimentos previstos para estabelecer uma estrutura de manutenção 

adequada na unidade.  

Um sistema de avaliação do desempenho organizacional deve ser 

concebido com fins de estabelecer critérios, apontar oportunidades de melhoria e 

principalmente reforçar e aprimorar as atividades executadas corretamente.  

Como ferramenta, a avaliação pode ser utilizada pelo Batalhão Logístico 

como base para saber se as Unidades apoiadas estão seguindo todas as 

diretrizes logísticas em vigor, assim como pode ser utilizado pela própria brigada 

para saber tais aspectos de suas Organizações Militares Diretamente 

Subordinadas (OMDS).  

Em uma última análise, ao ter parâmetros a serem seguidos, as OM terão 

uma adequação melhor ao que está previsto em legislação (que muitas vezes está 

difusa), consequentemente terão uma melhoria nos níveis de disponibilidade de 

seu material. Com isso, os B Log poderão atuar, com a manutenção em 2º escalão 

de maneira mais efetiva, em problemas que realmente não foram causados por 

ações ou a falta delas nas unidades apoiadas. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi feito por meio do processo científico e se iniciará 

com uma revisão da literatura sobre o tema abordado, dando assim ao 

pesquisador, as diversas visões de vários autores, com intuito de ampliar o 

conhecimento.  

Foi feito uma pesquisa cuja natureza é aplicada, pois o propósito do é de 

gerar conhecimentos para a aplicação prática e para a solução dos problemas 



 

 

pontuais referentes a avaliação a ser executado pelo 14º B Log e 

consequentemente aos demais B Log do Exército.   

A estratégia da pesquisa é particular, pois os resultados obtidos serão 

personalizados ao estudo no local e tempo determinado, não podendo ser 

universal a sua aplicação.  

Foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa, pois não possui dados 

quantitativos, mas sim um grande estudo bibliográfico com intuito de delinear a 

resposta do problema levantado, abordando fatores técnicos e individualizados. 

Do ponto de vista de seus objetivos, é uma pesquisa exploratória, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema, sendo feito coletas de dados 

por meio de questionários a oficiais com mais de dez anos de experiência de 

Exército e que serviram nas diversas unidades logísticas por todo o Brasil, 

analisando suas preocupações e perspectivas perante a avaliação de 

desempenho de suas Unidades. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

A base para elaboração desta revisão da literatura são publicações que 

possuem como tema as seguintes Ideias-chave, as quais serão pesquisadas: 

Avaliação do Desempenho Organizacional; Ferramenta de controle e 

acompanhamento; Indicadores de desempenho; Excelência na execução da 

manutenção; Material de emprego militar; e Manutenção no 14º B Log. 

Os objetivos do presente trabalho são divididos em duas vertentes, por um 

lado a vertente da logística militar, particularmente em relação a manutenção no 

nível brigada, e por outro, o levantamento sobre avaliação do desempenho 

organizacional. 

Em relação a parte militar, tivemos que explorar as publicações, entre 

manuais, portarias e diretrizes no âmbito do Exército, as quais podem ser 

acessados por meio do sítio da própria Diretoria de Material, tais publicações são 

basilares para execução de toda logística feita pelo EB. Por se tratar de um órgão 

governamental, será executado exclusivamente o que está previsto em legislação, 

não havendo, portanto, brecha para pesquisas em publicações mais diversas. 



 

 

Para a pesquisa sobre a unidade logística estudada, foram extraídas informações 

em sítios da 10ª Bda Inf Mtz.  

Além do acima exposto, temos a pesquisa sobre as ferramentas para 

levantamento de indicadores de desempenho. Há uma ampla gama de 

publicações, desde livros, teses, artigos e sítios específicos sobre o assunto, 

foram encontradas fontes diversas, não só em português, como em inglês e 

espanhol. Foi necessária uma grande delimitação, principalmente na 

contextualização espacial, para que o presente trabalho não ficasse muito 

extenso.  

Para a execução desta revisão da literatura, foram utilizados critérios para 

a delimitação da busca, são estes: 

a. Critério de inclusão: 

- Publicações normativas do Exército Brasileiro referentes ao Grupo 

Funcional Manutenção, no que tange a aplicação prática do mesmo; 

- Publicações nacionais ou estrangeiras sobre as diversas metodologias de 

avaliação de desempenho organizacional; e  

- Estudos acadêmicos sobre a aplicabilidade das metodologias de 

avaliação de desempenho organizacional em pequenas empresas. 

b. Critério de exclusão: 

- Publicações normativas do Exercito Brasileiro referentes ao Grupo 

Funcional Manutenção, nos níveis operacional e estratégicos, por serem de um 

nível acima da delimitação da pesquisa; 

- Estudos acadêmicos cujo foco é a aplicação de metodologias de avaliação 

de desempenho organizacional, mas que fogem ao nível ou ao foco da pesquisa 

por tratarem de estudos voltados para grandes empresas ou que se baseavam 

apenas no desempenho individual, embasado em recursos humanos, dentro de 

uma organização, respectivamente. 

 

2.2 COLETA DE DADOS  

O presente trabalho utilizou como instrumento principal de coleta de dados 

a análise documental, porém seguindo a necessidade de maior profundidade nos 



 

 

estudos, esta pesquisa também se utilizou de outro instrumento de coleta de 

dados, o questionário.  

 

2.2.1 Questionário  

A fim de levantar informações fidedignas da atual situação em que se 

encontram as unidades logísticas orgânicas das diversas Brigadas no aspecto de 

controle e gerenciamento organizacional no que tange a atividade de manutenção 

nas unidades apoiadas, foram entregues questionários para oficiais que possuem 

mais de dez anos de experiência no exército que já tiveram experiência com 

alguma destas funções: Chefes de COAL, Comandante de Companhia Logística 

de Manutenção e Comandante do Pelotão Leve de Manutenção dos Batalhões 

Logísticos do Exército Brasileiro, unidades vocacionadas ao planejamento e 

execução do apoio logístico às todas as unidades de sua brigada.  

Foi solicitado para que os mesmos respondessem ao questionário, tendo 

em vista serem os militares diretamente envolvidos no controle, orientação e 

manutenção de 2º Escalão das unidades apoiadas. Desta forma, buscou-se 

alinhar a pesquisa ao que está realmente acontecendo no corpo de tropa 

resolvendo os problemas logísticos militares.  

A população estimada para este estudo é de 54 militares, pois, leva-se em 

consideração que no efetivo do B Log possui 3 oficiais diretamente responsáveis 

por exercer o gerenciamento ou a execução da manutenção no âmbito da sua 

brigada e o número de 18 batalhões Logísticos espalhados por todo território 

nacional. O nível de confiança para este estudo é de 90%, com erro amostral de 

10%. Assim, a amostra ideal foi de 31 militares. 

Para que fosse obtido todos os dados que foram balizados para a 

confecção do presente trabalho, foi entregue uma folha-questionário com diversas 

perguntas  para os militares alvo da pesquisa, e com isso foi sendo compiladas as 

informações. Desta feita, foram distribuídos 33 questionários (por meio 

documental), o que representa 106,5% de nossa amostra ideal. As respostas 

obtidas representam um percentual de participação de 100% dos questionários 

entregues. 



 

 

Na confecção do questionário, buscou-se colocar questionamentos diretos 

e coerentes com o objeto de estudo. As fichas foram pré-testadas por 3 capitães 

antes do envio, para garantir o seu pleno entendimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a finalidade de melhor apresentar os pressupostos teóricos, 

ordenando-os de forma coerente, dando suporte à discussão e atendendo aos 

objetivos da pesquisa, os resultados foram divididos em três partes distintas: A 

manutenção no Batalhão Logístico, Avaliação organizacional e Avaliação 

organizacional aplicada na manutenção. 

 

3.1 A MANUTENÇÃO NO BATALHÃO LOGÍSTICO 

Segundo o Manual de Campanha Logística EB20-MC-10.204, a 

manutenção refere-se ao conjunto de atividades que são executadas visando a 

manter o material em condição de utilização durante todo o seu ciclo de vida e, 

quando houver avarias, restabelecer essa condição. Ela assegura às forças 

apoiadas a disponibilidade dos equipamentos, por meio da reparação; da gestão, 

estocagem e distribuição de peças de reparação; da evacuação de artigos 

avariados ou inservíveis dos elementos apoiados (material salvado) ou do inimigo 

(material capturado) para recuperação ou descarte; e das aquisições de itens e/ou 

serviços destinados às tarefas de manutenção (BRASIL, 2014).  

O Batalhão Logístico deverá buscar um estreito relacionamento com os 

elementos usuários dos equipamentos, visando a alcançar maior disponibilidade 

operativa com melhor custo. A padronização de processos, o emprego de 

sistemas de informações gerenciais e a avaliação contínua dos resultados, entre 

outras medidas, possibilitam identificar as necessidades e antecipar as ações 

(BRASIL, 2012).  

Tal afirmação, que está escrita em manual, é corroborada na prática, como 

podemos observar por meio do gráfico a seguir, onde observa-se a importância 

dada a esse encurtamento de distância entre a unidade apoiada e a unidade 

apoiadora. Podemos notar que grande parte da amostra considera extremamente 



 

 

importante ou muito importante o conhecimento da estrutura das oficinas e a 

qualidade da manutenção realizada pelas OM apoiadas, para que com isso se 

cumpra exatamente aquela obrigação acima citada. 

Extremamente importante

Muito importante

Importante

Pouco importante

Sem importancia

 
Gráfico 1 – Importância dada pela amostra ao conhecimento, por parte da unidade 
logística, da estrutura das oficinas e qualidade das OM apoiadas 
Fonte: O autor (2018) 
 

Porém não cabe apenas as Unidades Logísticas a execução da 

manutenção, pois as ações de manutenção são estruturadas em escalões, 

baseados no nível de capacitação técnica do capital humano e na infraestrutura 

adequada para manutenção. Esse escalonamento tem por objetivos orientar e 

otimizar os processos de manutenção, atribuir responsabilidades de execução e 

permitir o emprego judicioso dos recursos disponíveis (BRASIL, 2012). 

 

ESCALÃO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO 

1º 
 

- Usuário (operador)  
- OM responsável pelo 

material  

- Realizada com os meios orgânicos disponíveis.  
- Tarefas mais simples de manutenção preventiva e 
corretiva, com ênfase nas ações de conservação do 
material e reparações de falhas de baixa 
complexidade.  

2º 
 

- OM Log / GU  
 

- Realizada com os meios orgânicos disponíveis.  
- Tarefas de manutenção preventiva e corretiva, com 
ênfase na reparação do material que apresente e/ou 
esteja por apresentar falhas de média complexidade.  



 

 

3º 
 - OM Log Mnt / Gpt Log  

- Realizada por meio de procedimentos técnicos, 
pessoal, ferramental e instalações compatíveis com a 
complexidade da falha.  
- Tarefas de manutenção corretiva, com ênfase na 
reparação do material que apresente e/ou esteja por 
apresentar falhas de alta complexidade.  

4º 
 

- Instalações fabris (arsenais) 
do EB  
- Fabricante ou representante 
autorizado 
- Instalações Industriais 
especializadas  

- Realizada por meio de projetos de engenharia e 
aplicação de recursos financeiros específicos.  
- Tarefas de manutenção modificadora, com ênfase na 
reconstrução e/ou modernização de materiais e 
sistemas de armas.  

QUADRO 1: Escalões de Manutenção na Força Terrestre  
Fonte: BRASIL, 2012, p. 3-9 

Entretanto, muitas vezes a manutenção realizada pelo usuário e pelas 

oficinas de 1º escalão está aquém do que seria o ideal necessário para sua plena 

execução dentro da OM.  

Para confirmar a percepção do autor, foi realizada uma pesquisa para inferir 

sobre a capacitação das unidades na realização da manutenção de 1º escalão, 

onde foi observado que quase metade dos entrevistados acha as OM 

regularmente capacitadas para execução desta, o que é um valor muito 

significativo e bem abaixo do ideal. 

Plenamente capacitadas 

Satisfatóriamente capacitadas

Regularmene capacitadas

Pouco capacitadas

Não capacitadas

 

Gráfico 2 – Percepção, por parte da amostra, do nível de capacitação para realização da 
manutenção em 1º escalão das unidades não-logísticas  
Fonte: O autor (2018) 
 

Neste contexto, o autor selecionou a unidade logística onde teve uma 

vivência pessoal para a delimitação do local do estudo e, para que, de uma 

maneira generalizante e com isso aplicável a todos os B Log, pudesse fazer uma 



 

 

aplicação prática para todas as demais unidades logísticas de brigada. Então, 

passaremos a entender as características gerais de tal unidade. 

O 14º B Log, nossa base de estudo, possui a missão de: “Formar o 

combatente de logística e prestar apoio logístico nas atividades de transporte, 

manutenção, suprimento e saúde às Organizações Militares pertencentes às 7ª e 

10ª Brigada de Infantaria Motorizada” (14º Batalhão Logístico, 2016), prestando 

por meio do apoio direto o apoio logístico de 2º escalão realizando a manutenção 

do material de emprego militar nas classes II (Intendência), V (Armamento), VI 

(Engenharia), VII (Comunicações) e IX (Motomecanização), possibilitando que o 

tempo de indisponibilidade do material de emprego militar das Organizações 

Militares apoiadas seja o menor possível, fornecendo ainda informações e 

assistência técnica do Material Bélico (14º Batalhão Logístico, 2016).  

Esse apoio logístico é realizado em uma extensa área do CMNE, em 

unidades que se distanciam em até 700 km do 14º B Log, conforme vemos na 

figurara abaixo (Figura 1).: 

 
Figura 1: Unidades apoiadas pelo 14º Batalhão Logístico  
Fonte: 14º Batalhão Logístico, 2016 



 

 

 Torna-se então praticamente inviável uma maior aproximação do COAL 

com um número tão extenso de unidades localizadas em um raio tão grande de 

distância, ficando o contato pessoal do B Log restrito apenas as duas visitas 

anuais de apoio direto (uma por semestre). Contraria-se assim o princípio já citado 

“O Batalhão Logístico deverá buscar um estreito relacionamento com os 

elementos usuários dos equipamentos, visando a alcançar maior disponibilidade 

operativa com melhor custo.” (BRASIL, 2012). 

Existem dois canais principais de coleta de informações por parte do COAL 

sobre as unidades:  

- A solicitação de informações: onde é perguntado diretamente os dados que 

precisam ser levantados, porém isso leva a uma dependência muito grande do 

comprometimento da fidedignidade da resposta, assim como a velocidade para o 

recolhimento de tais dados, que muitas vezes atrasa; e 

- O Relatório de apoio direto: que trás as informações levantadas na execução 

dos serviços realizados pela equipe de apoio direto. Este documento é muito 

importante para abastecer o COAL com algumas informações que subsidiam 

decisões logísticas, principalmente em relação a compra de suprimentos para 

aplicação direta nas próprias unidades. Conforme tabela abaixo, a relevância das 

informações prestadas pelo relatório é para 57,57% extremamente importante ou 

muito importante para o COAL.  

 

Tabela 1: Percepção da amostra quanto a relevância sobre informações apresentadas no 

relatório de apoio direto  ao COAL 

Grupo 
Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Extremamente relevante 
Muito relevante 
Relevante 
Pouco relevantes 
Não relevantes 

7 
12 
13 
1 
0 

21,21% 
36,36% 
39,40% 
3,03% 

0% 
Total 33 100% 

Fonte: O autor (2018) 

 

Porém, como mencionado anteriormente, o relatório é limitado, tratando 

exclusivamente das atividades executadas pela equipe de apoio direto, não 



 

 

apresentando a característica de dar uma apresentação real da execução da 

manutenção daquela unidade para o COAL. 

Outra característica dos Batalhões Logísticos, particularmente do 14º B Log 

é a manutenção de diversas classes de materiais, as quais já foram citadas 

anteriormente. Porém, das classes elencadas, está sendo alvo de análise apenas 

a classe IX (Motomecanização), sendo excluídos os materiais das classes VI 

(Engenharia) e VII (Comunicações) devido as especificidades dos materiais, 

sugeridos nas Normas Administrativas Relativas à Manutenção (NARMNT) que 

também exclui tais classes (BRASIL, 2002), além das classes II (Intendência) e V 

(Armamento) para fins de delimitação de estudo.  

 

3.2 A AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Com a finalidade de promover a melhoria contínua das unidades apoiadas, 

os Batalhões Logísticos poderão adotar um Sistema de Avaliação Organizacional 

para ser aplicado naqueles, porém, como observado no gráfico abaixo, apenas  

33,34% das unidades utilizam algum tipo de ferramenta para gerenciamento de 

manutenção, tendo como destaque o SisAvEx (sistema de gerenciamento 

utilizado pela Aviação do Exército), que foi citado por 81,18% dos militares que 

responderam que sua unidade utilizava alguma ferramenta. 

 

Tabela 2 – Visualização da amostra quanto a utilização de ferramentas de gerenciamento 
de manutenção nas unidades logísticas 

Grupo 
Utilização  
ferramenta 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Não utiliza ferramenta 
Utiliza ferramenta 

22 
11 

66,66% 
33,34% 

Total 33 100% 

Fonte: O autor (2018) 
 

Ademais, há um desconhecimento muito grande do pessoal militar quando 

falamos de gerenciamento de processos, tendo em vista que estes sistemas são 

mais amplamente aplicados em empresas por terem, em sua maioria, como 

principal foco o próprio lucro.  

 



 

 

 Tabela 3 – Conhecimento por parte dos militares de ferramentas de avaliação de 
desempenho para o controle e acompanhamento dos níveis de excelência organizacional 

Grupo 
Conhecimento  
ferramenta 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Conhece alguma ferramenta 
Não conhece ferramenta 

23 
10 

69,70% 
30,30% 

Total 33 100% 

Fonte: O autor (2018) 
 

Existem diversos tipos de Sistemas de Avaliação, porém todos utilizam os 

indicadores de desempenho como base da avaliação (LUITZ E REBELATO, 

2003).  

Lembrando que de acordo com Checkland (1993,p.3), a noção de “sistema 

incorpora a ideia de um conjunto de elementos conectados que formam um todo, 

o qual exibe propriedades que são propriedades do todo, em vez de propriedades 

de suas partes componentes”.  

É importante definir coerentemente uma estrutura de indicadores de 

desempenho para os processos organizacionais, os quais, devem estar 

extremamente alinhados com a estratégia organizacional. Após esta definição, é 

necessário o entendimento da estrutura de avaliação destes indicadores por todos 

que participam dos processos, incluindo até mesmo clientes e fornecedores 

(MOÑINO E RODRÍGUEZ, 1997). 

Pode-se alinhar a ideia dos nossos indicadores com a visão do SEBRAE 

“Indicador de Desempenho Empresarial é uma relação matemática que resulta 

em uma medida quantitativa que mede o desempenho de uma empresa, de seus 

processos ou os resultados desses” (1997, p. 38).  

Passos e Giovinazzo destacam como principais metodologias de avaliação 

de desempenho organizacional em seu estudo, aos quais serão citados e darão 

a base para a identificação de um modelo mais adequado para utilização pelo 

autor para a elaboração de uma ferramenta:  

1. Modelo Corrêa – Modelo de Avaliação de Desempenho Organizacional (MADE-

O): 

O modelo propõe um método de avaliação descritivo que reúne 
informações gerais da empresa, como sua filosofia empresarial, 
seus objetivos e missão. O modelo define também quais serão os 



 

 

módulos ou áreas em que a empresa será dividida para a 
avaliação. Levanta os principais indicadores de cada módulo: 
identificação, seleção, hierarquização e metodologia de 
levantamento de dados. Definição dos padrões de desempenho, 
por meio de benchmarking interno e externo, além de considerar 
as contingências próprias da organização e ambientais. O modelo 
traz também a avaliação e feedback cuja missão é comparar o 
desempenho atingido ao desempenho desejado, buscando, para 
os indicadores uma possível revisão e mudança em sua 
hierarquização. Além disso, o modelo traz o estabelecimento de 
relações de causa e efeito para as variáveis de desempenho, 
possibilitando a sua correção e melhoria. (PASSOS/ SPERS, 
2014, p. 47). 
 

2. Performance Measurement System for Service Industries (PMS): 

Também chamado de Quadro de Resultados e Determinantes por 
causa de sua particular atenção à relação entre os resultados e 
determinantes. Em particular, este modelo concentra-se em seis 
dimensões divididas em resultados (competitividade, 
desempenho financeiro) e os determinantes destes resultados 
(qualidade de serviço, flexibilidade, utilização de recursos e 
inovação). Sublinha a importância de definir cuidadosamente os 
indicadores de desempenho necessário para atingir o objetivo de 
desempenho. Este modelo apresenta uma relação estreita entre 
PMS, estratégia e competitividade. Foi desenvolvido apenas para 
as empresas de serviços (Fitzgerald et al., 1991; Fitzgerald & 
Moon, 1996 citados por Garengo et al., 2005). (PASSOS/ SPERS, 
2014, p. 47). 
 

3. Balanced Scorecard (BSC): 

“O Balanced Scorecard é um modelo bastante conhecido, 
que tem atraído muita atenção de profissionais e 
acadêmicos” (Nørreklit, 2000). De acordo com Kaplan e 
Norton (1997) o Balanced Scorecard é um instrumento 
capaz de integrar as medidas financeiras da organização, 
abrangendo perspectivas do cliente da organização, dos 
processos internos, do aprendizado e do crescimento. 
Nørreklit(2000) citando Haas e Kleingeld (1999) explica que 
o diferencial do modelo está nos relacionamentos de causa-
e-efeito entre as medidas de resultados e os condutores 
deste resultado de desempenho. Além disso, o Balanced 
Scorecard deve ser capaz de alinhar objetivos 
departamentais e objetivos pessoais à estratégia global da 
organização (Kaplan & Norton, 1996). De acordo com 
Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard equilibra os 
objetivos de curto e de longo prazo, os resultados 
desejados, os vetores desses resultados e medidas 
concretas em quatro perspectivas: Financeira, Clientes, 



 

 

Processos Internos e Aprendizagem e Renovação. 
(PASSOS/ SPERS, 2014, p. 47). 

  

 Esta ferramenta será detalhada mais a frente e onde poderá ser observado 
as características e peculiaridades da mesma. 

 
4. Integrated Performance Measurement System (IPMS):  

Bititci et al. (1997) citados por Garengo et al. (2005) 
definiram o Sistema Integrado de Medição de Desempenho 
(IPMS) como um modelo que promove a integração de 
várias partes da empresa e a implantação dos objetivos e 
políticas de negócio em quatro níveis com interesse do nível 
superior sobre os níveis inferiores. O modelo é baseado em 
quatro níveis (corporativo, unidades de negócios, processos 
de negócios e atividades). Ainda, para cada nível cinco 
fatores-chave são considerados (partes interessadas, 
critérios de controle, medidas externas, objetivos de 
melhoria e medidas internas). (PASSOS/ SPERS, 2014, p. 47). 
 

5. Organizational Performance Measurement (OPM): 

Desenvolvido para apoiar ADO em PMEs, o modelo é 
baseado em três princípios: alinhamento, onde as medidas 
de desempenho selecionadas apoiam o alinhamento das 
pessoas à estratégia da empresa; processo de pensamento, 
onde o sistema se refere ao controle de monitoramento de 
processo e seu sistema de melhoria; e praticidade, onde em 
qualquer nível da empresa há um processo consistente de 
escolha de medidas para garantir a qualidade e adequação 
dos dados. O quadro é baseado em dois construtos chave 
de gestão: Zona da gestão, que se refere às três zonas de 
gestão (estratégico, tático e operacional) de diferentes 
responsabilidades e autoridades; e Teoria de Sistemas 
Abertos, que se refere ao ambiente da empresa, utilizando-
se a análise de satisfação das partes interessadas, cujo 
indicador no modelo é o mais importante (Chennell et al., 
2000; citado em Garengo et al., 2005) (PASSOS/ SPERS, 

2014, p. 47). 
 

6. Performance Prism (PP): 

Com base em um modelo tridimensional de mensuração de 
desempenho, a figura de um prisma representa a arquitetura 
de todo o modelo, onde cada fase representada no prisma 
corresponde a uma dimensão específica de análise (Neelyet 
al., 2002 citado em Garengo et al., 2005). As dimensões são 
as seguintes: Satisfação dos Stakeholders, Capacidades, 



 

 

Processos, Estratégias e Contribuição dos Stakeholders. 
(PASSOS/ SPERS, 2014, p. 48). 
 

7. Integrated Performance Measurement for Small Firms (IPMS): 

Laitinen (1996/2002) citado por Garengo et al. (2005) definiu 
o modelo como um sistema de contas hibrido que liga a 
visão tradicional e o custeio baseado em atividades juntos 
em uma cadeia causal. O modelo foi projetado 
especificamente para ser usado em PMEs e resulta de sete 
dimensões principais de medidas, classificadas como duas 
dimensões externas (desempenho financeiro e 
competitividade) e as cinco dimensões internas (custos, 
fatores de produção, atividades, produtos e receitas) ligados 
por uma cadeia causal. As dimensões de caráter externo 
monitoram a posição da empresa no ambiente competitivo e 
as dimensões externas são utilizadas para controlar o 
processo de produção. (PASSOS/ SPERS, 2014, p. 48). 

 

Estão apresentados assim os principais métodos de avaliação do 

desempenho organizacional, que podem ser aplicados em nosso estudo. 

 

3.3 AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL APLICADA NA MANUTENÇÃO  

Com base nos diversos tipos de metodologias de avaliação de 

desempenho organizacional, e entendendo a concepção de cada um, teremos 

que selecionar qual melhor se adaptaria ao tema estudado, qual é a ferramenta 

para ser aplicada para medir a excelência da manutenção nas unidades. 

Lembrando que todas citadas foram concebidas para serem aplicadas em 

pequenas e médias empresas, então alguns fatores que são levados em 

consideração como o próprio lucro (que é o principal foco das empresas), não 

serão contempladas ou serão adaptadas a situação de serviço público sem fins 

lucrativos. 

Sendo assim, temos como método mais completo e mais adaptável o 

Balanced Scorecard. Pois é “uma nova metodologia para medir o desempenho 

das organizações (...), sem estar engessado a métricas unicamente focadas em 

resultados financeiros” (PAULILLO, 2018). 

O Balanced Scorecard utiliza como método principal a visão de o 

administrador saber onde e como ele quer chegar (estratégia), e para isso deve 



 

 

entender claramente os objetivos de sua estratégia e a partir daí colocar em ação 

iniciativas para que se obtenha o êxito. 

Para isso ele possui quatro perspectivas a serem alcançados pelo 

administrador: perspectiva financeira, perspectiva do mercado, perspectiva de 

processos internos e perspectiva de aprendizado.  

Destes, descartando-se a perspectiva financeira, temos o que queremos 

para cada um: 

- Perspectiva do Mercado: Que necessidade do nosso cliente devemos atender? 

Ou seja, qual a necessidade a minha unidade tem das viaturas disponíveis? Qual 

nível de disponibilidade ela quer?  

- Perspectiva de Processos Internos: Em quais processos internos devemos ser 

excelentes?  

- Perspectiva de Aprendizado: Para atingir esses objetivos, o que precisamos 

aprender e inovar? 

 Após responder tais perguntas deverão ser colocados objetivos, 

indicadores, metas e projetos estratégicos para cada uma delas. 

 Os objetivos são a definição do que a unidade deseja alcançar em cada 

uma das perspectivas: 

Exemplo (perspectiva do mercado) : a disponibilidade das viaturas em até 90%. 

Exemplo (perspectiva de processos internos) : destrinchar cada processo da 

cadeia de manutenção da classe IX e saber onde devemos melhorar para entregar 

um produto melhor. 

Exemplo (perspectiva de aprendizado): verificar deficiências e realizar cursos para 

saná-las, verificar projetos que estão funcionando em outras unidades para aplicá-

las. 

Os indicadores são o desempenho que a unidade referente a cada objetivo 

definido. 

As metas são, em função dos indicadores, qual nível de performance 

esperado se deve atingir. 

E os projetos estratégicos são as ações ou medidas que deverão ser 

tomadas para que se atinjam as metas determinadas. 



 

 

Como se vê, é uma ferramenta com objetivo claro da excelência nos 

processos e melhora contínua, podendo ser aplicável, no que lhe convém, pelos 

Batalhões Logísticos para a elevação do nível gerencial da manutenção em suas 

brigadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se, apresentar um modelo de Avaliação do 

Desempenho Organizacional na manutenção do Material de Emprego Militar, 

partindo-se do referencial teórico de diversos modelos de metodologias de 

avaliação de desempenho organizacional existentes e a sua aplicabilidade na 

organização da execução da manutenção nas unidades de brigadas. 

Como pode ser evidenciado, as características da manutenção executada 

pela unidade logística de uma brigada não são simples. Cada brigada possui suas 

peculiaridades, e via de regra as suas unidades são espalhadas na sua região. O 

batalhão logístico deverá atuar em localidades distantes que muitas vezes 

recebem o apoio apenas duas vezes ao ano. Suas formas de recepção de 

informações são extremamente prejudicadas e com tudo isso o controle da 

qualidade da manutenção da brigada é deficitário. 

Procurou-se saber então, se com toda essa dificuldade, os B Log utilizavam 

algum tipo de ferramenta de avaliação gerencial, para a aproximação e real 

conhecimento sobre as suas unidades apoiadas, e verificou-se que em sua 

grande maioria não há a utilização das mesmas e não só isso como há um amplo 

desconhecimento por parte dos oficiais de tais ferramentas. 

Foram apresentadas então as ferramentas possíveis de serem adaptadas 

a uma meio tão complexo quanto ao meio militar, porém houve a limitação de que 

grande parte das mesmas tinham como seu principal enfoque o lucro, ou seja, os 

parâmetros que elas utilizavam para a aferição de melhoria ou não do 

desempenho é se a empresa está gerando lucro ou não, o que não seria 

interessante para a aplicação no contexto do Exército Brasileiro. 

Das diversas ferramentas apresentadas então, foi destacada a ferramenta 

chamada Balanced Scorecard, que pôde ser adequada de maneira sem igual as 



 

 

necessidades que um B Log teria, pois além do lucro ela se baseia no mercado 

(o próprio EB), processos internos e no aprendizado, partes fundamentais para a 

melhoria da qualidade da manutenção. 

Com a aplicação do Balanced Scorecard nas unidades, o B Log visualizará 

com efetividade os objetivos, as metas e principalmente poderá verificar os 

indicadores da manutenção das mesmas, prestando assim um eficiente apoio nas 

áreas em que os indicadores não estiverem bons e difundindo as idéias positivas 

dos locais onde se estão se cumprindo com excelência os objetivos. 

Como sugestão para estudos futuros, seria interessante a aplicação do 

modelo proposto e o efetivo teste de sua eficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

SOLUÇÃO PRÁTICA  

 

Visando aproveitar o que foi estudado no presente trabalho, sugere-se que 

seja elaborado um mapa completo, de todos os processos, objetivos, indicadores, 



 

 

metas e projetos de uma OM, no tocante a manutenção baseado no Balanced 

Scorecard, sendo este até mesmo uma possibilidade para um tema de artigo 

científico futuro. Porém para o presente estudo será analisado apenas um, para 

fins de exemplificação: 

Perspectiva 

Financeira Mercado Processos Internos Aprendizado 

 

Objetivo 

Destrinchar cada processo da cadeia de manutenção da classe IX e saber onde 

devemos melhorar para entregar um produto melhor. 

 

Indicadores 

Instalação 
e 

ferramental 

Documentação Suprimentos de 
manutenção 

Execução da 
manutenção 

Registro da 
manutenção 

 

Indicadores da Execução da Manutenção  

Proposição Sim Não 

1. Os mecânicos da oficina são habilitados?   

2. Existe pessoal em quantidade suficiente para execução da 
manutenção? 

  

3. Os motoristas e operadores são habilitados na execução 
do 1º escalão? 

  

4. Houve instrução de motoristas e mecânicos nos últimos 6 
meses?  

  

5. Os odômetros das viaturas estão funcionando?   

6. O planejamento da manutenção é realizado com base nos 
prazos (tempo ou quilometragem) previstos nos manuais ou 
cartas guias de viaturas? 

  

7. O Plano de Manutenção Preventiva é corretamente 
executado? 

  

8. A manutenção é executada consultando-se o manual da 
viatura e/ou a Carta Guia de Lubrificação? 

  



 

 

9. Existem Procedimentos Operacionais Padrão (POP) ou 
Normas Gerais de Ação (NGA) para a execução da 
manutenção? 

  

10. Cada viatura possui um militar responsável?   

11. As viaturas são lavadas e engraxadas logo após o retorno 
de Exercícios no Terreno?  

  

12. O Plano de Manutenção Orgânica da OM prevê tempo 
suficiente para a execução da Manutenção Preventiva? 

  

 

Meta 

Obter pelo menos 8 respostas “sim” nas proposições dos indicadores da execução da 
manutenção, em um prazo de 6 meses. 

 

Projetos Estratégicos  

Para responder sim na primeira proposição: 
Habilitação de todos os mecânicos 

 

Por quê? Há militares trabalhando na oficina sem nenhum curso de habilitação. 

O que? Proporcionar curso de habilitação para todos que trabalham na oficina e 
não o possuem. 

Quem? O S3 deverá verificar todos os requisitos para a execução de tal curso 

Como? Procurar um SENAI que possua cursos que habilitem os militares para o 
trabalho na oficina mecânica. 

Quando? Desde já, de maneira que em seis meses já tenham completado o curso. 

Quanto? A definir e ser especificado pelo S3, que solicitará recursos a DMat para o 
financiamento. 
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