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RESUMO 

A segunda década do século XXI está quase no fim e as ferramentas de tecnologia da informação 
continuam nos surpreendendo devido rápida expansão de suas capacidades. As referidas 
ferramentas nos auxiliam nas mais diversas atividades, seja na vida pessoal ou profissional. 
Nesta área, em particular, as inovações surgidas na revolução tecnológica em que vivemos 
auxiliam gestores, gerentes e operadores, tanto da área civil quanto da área pública, a realizarem 
uma gestão de pessoal, material e processos cada vez mais eficiente. Ignorar esse avanço 
significa optar por ficar estagnado, deixando de atingir resultados e metas, diminuindo o lucro 
das empresas e a efetividade de políticas públicas. O Exército Brasileiro, ainda que tenha áreas 
de excelência na gestão de seus processos, ainda não conseguiu aproveitar todas as 
ferramentas que a tecnologia oferece a seu favor. Insiste em adotar métodos obsoletos, que 
dificultam o gerenciamento das mais diversas atividades, principalmente, a manutenção de seus 
materiais de emprego militar. Portanto, é fundamental que as boas práticas já adotadas por 
setores como a Aviação do Exército, sejam largamente difundidas no âmbito de nossa instituição, 
para que o Exército Brasileiro possa, finalmente, atingir a excelência nos seus processos  

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Manutenção. Exército Brasileiro. Aviação do 
Exército.  
 
ABSTRACT 
The second decade of the twenty-first century is almost over, and information technology tools 
continue to surprise us by rapidly expanding their capabilities. These tools help us in many 
different activities, whether in personal or professional life. In this area, in particular, the 
innovations that have emerged in the technological revolution in which we live help managers and 
operators, both in the civil area and in the public area, to perform an increasingly efficient 
personnel, material and process management. Ignoring this advance means choosing to stay 
stagnant, failing to achieve results and goals, decreasing corporate profits and the effectiveness 
of public policies. The Brazilian Army, although it has areas of excellence in the management of 
its processes, has not yet been able to take advantage of all the tools that technology offers in its 
favor, insisting on obsolete methods, which make it difficult to manage a wide range of activities, 
including their military employment materials. Therefore, it is fundamental that the good practices 
already adopted by sectors such as Army Aviation are widely disseminated within our institution 
so that the Brazilian Army can at last achieve excellence in its processes 

Keywords: Information Technology. Maintenance. Brazilian army. Army Aviation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O levantamento de parâmetros para avaliação do Material Bélico no 

desempenho da manutenção é de fundamental importância atualmente, numa época 

de dinamismo e inovação constante em diversas áreas, como computação, logística 

e transportes. O acompanhamento constante dos processos de manutenção contribui 

para o sucesso nessa atividade e a existência de ferramentas que auxiliem esse 

levantamento de parâmetros, faz com que possamos alcançar níveis de excelência 

em manutenção. No entanto, é de conhecimento de todos que, muitas vezes, não 

dispomos dessas ferramentas, ainda que dentro do mesmo órgão público, outros 

setores as utilizem com maestria.  

A Aviação do Exército (Av Ex), desde sua criação, destacou-se como referência 

em termos de manutenção, dispondo hoje de diversos sistemas que auxiliam os 

operadores a manter os processos referentes a essa área com um controle 

diferenciado no âmbito do Exército Brasileiro. Os diversos sistemas do “SisAvEx” 

oferecem aos militares especializados uma inesgotável fonte de informação e de 

controle de parâmetros, que contribuem para a excelência na gestão da atividade de 

manutenção de aeronaves da Força Terrestre.  

Em particular, no caso em estudo, um desses sistemas, o Sistema de Apoio à 

Decisão, tem grande destaque, já que sua principal função é reunir informações de 

todos os sistemas do SisAvEx para fornecer aos Gerentes de Manutenção e Pilotos, 

uma visão ampla sobre a situação de toda a frota. Com esse sistema, rapidamente, 

um militar diretamente envolvido com a atividade, pode obter respostas confiáveis 

que, como o próprio nome diz, servirão de subsídios no assessoramento aos chefes 

militares, para que estes decidam como agir em cada caso específico, já que esses 

disporão de dados e estatísticas precisas. 

Ao lidarmos com a manutenção, não só de aeronaves, mas de qualquer 

material de emprego militar, de maneira improvisada e incipiente, ficamos na 

contramão do estágio atual de evolução nessa área. Apesar de observarmos que, 

muitas vezes, os envolvidos com a atividade tenham elevado espírito de cumprimento 

de missão, a falta de informações detalhadas sobre o material que se tem em mãos, 

contribui para tomadas de decisões equivocadas, que resultam em prejuízo financeiro 

e retrabalho, diminuindo a eficiência na manutenção do Exército Brasileiro.  
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1.1 PROBLEMA 

Sendo a Av Ex um nicho de excelência no Exército Brasileiro, no que diz respeito 

à manutenção, e levando em consideração que ela utiliza de forma já consolidada, 

sistemas que são ferramentas valiosas  para o acompanhamento da manutenção, 

qual é a importância da utilização de softwares de controle de parâmetros de 

manutenção no âmbito das Organizações Militares Logísticas do Exército Brasileiro, 

particularmente, no que diz respeito ao levantamento do tempo de manutenção? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo irá verificar a funcionalidade do sistema de apoio à decisão 

da Aviação do Exército, integrante do Sistema de Aviação do Exército (SisAvEx), mais 

precisamente no tocante ao controle do tempo de manutenção dos itens reparáveis. 

A fim de atingir esse objetivo, foram formulados os objetivos específicos abaixo 

elencados: 

a) Apresentar a importância do acompanhamento do fluxo de manutenção dos 

itens reparáveis, com foco no período de permanência do item nas diversas 

instalações pelas quais ele passa no referido ciclo; 

b) Identificar os principais entraves do processo que acabam dificultando o 

perfeito funcionamento do ciclo de reparáveis e atrasam a entrega dos itens reparados 

ao operador; e 

c) Verificar a viabilidade de utilização dessa ferramenta nas diversas 

Organizações Militares Logísticas do Exército Brasileiro. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O acompanhamento dos parâmetros de manutenção é de suma importância para 

os processos ligados à área de manutenção. Em um cenário como o atual, de restrição 

orçamentária e crise fiscal no país, essa atividade ganha maior relevância ainda, na 

medida em que reduz prejuízos, tornando a gestão dos recursos mais eficiente. Em 

muitas oportunidades, percebemos que existem verdadeiros “gargalos” dentro de 

nossos fluxos logísticos, que seriam facilmente percebidos com a utilização das 

ferramentas adequadas de monitoramento.  

A permanência por longo tempo de um componente destinado à manutenção, a 

ser realizada por empresa civil ou pelo próprio Exército Brasileiro, em local 

inadequado, pode trazer problemas de todas as ordens, como por exemplo: 

deterioração do item (“esquecido” em uma prateleira); multas contratuais por atraso 

na entrega e perda de garantia. Como já dito antes, ao nos depararmos com cenário 
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no qual temos que gerenciar poucos recursos, os exemplos citados anteriormente são 

falhas graves na condução dos processos de manutenção.  

Dentro do Sistema de Apoio à Decisão, destaco um que auxilia sobremaneira os 

gerentes de manutenção: a relação de componentes reparáveis – tempo total de 

reparo. Essa relação mostra todos os itens da Av Ex sujeitos a reparo, mostrando se 

possuem contrato de manutenção vigente e quanto tempo, em média, demoram nas 

diversas fases do processo de manutenção. Isso permite um maior controle por parte 

dos envolvidos, além de auxiliar a corrigir erros que estejam atrapalhando o fluxo 

desses materiais. A disponibilização ou criação de um software como esse para 

utilização nas diversas Organizações Militares do país, poderia contribuir para o 

aprimoramento do controle de parâmetros de manutenção. 

2 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico com o objetivo 

de ampliar os conhecimentos e demonstrar a importância do acompanhamento dos 

itens reparáveis, observando quanto tempo esses itens permanecem em cada etapa 

do ciclo. A pesquisa foi realizada através de consulta bibliográfica, manuais 

doutrinários, trabalhos científicos e pesquisas. 

Foram importantes fontes de consulta os seguintes manuais: Norma Interna  

4.004 (NI 4004), de Out 2002, do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação 

do Exército (B Mnt Sup AV Ex); Normas Administrativas Referentes ao Material de 

Aviação do Exército (NARMAVEX); Instrução Normativa de Aviação do Exército 3007 

(INAVEX 3007), dentre outros. 

Também foi realizada no contexto deste Artigo Científico, uma pesquisa no 

âmbito corpo discente do Curso de Material Bélico da EsAO, com foco na experiência 

que os referidos alunos tiveram com sistemas de controle de produção e manutenção 

em suas Organizações Militares, após a formação na Academia Militar das Agulhas 

Negras.  

O estudo como um todo foi conduzido através de leitura e pesquisa sobre o tema, 

tendo sido consultadas diversas fontes, principalmente o SisAvEx, visando a 

resolução do problema e contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados de pesquisas que foram conduzidas. 
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2.1 REVISÃO DA LITERATURA  

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de jan/1999 a dez/2015. Essa delimitação baseou-se na 

necessidade de estudo da legislação da Aviação do Exército que regulamenta a 

atividade de manutenção, em especial a que regula o ciclo de reparo dos itens 

reparáveis.   

Foram utilizadas as palavras-chave: manutenção, reparáveis, aviação, exército, 

logística, tecnologia, informação, juntamente com seus correlatos em inglês e 

espanhol, em sítios eletrônicos de procura na internet, e na legislação vigente da 

Aviação do Exército, sendo selecionados apenas os artigos em português. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados à logística aeronáutica e 

manuais da Aviação do Exército; 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos em outros idiomas que não o português; legislação e manuais 

militares referentes à logística de materiais estranhos à atividade aérea. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento 

da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: questionário. 

 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais formados na 

Academia Militar das Agulhas Negras, atualmente no de capitão, integrantes do 

Quadro de Material Bélico. A amostra selecionada para responder aos questionários 

foi restrita aos militares que estão cursando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(CAO), 2º Ano, na EsAO, no ano de 2018. 

A população a ser estudada foi estimada em 187 militares. A fim de se atingir 

uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra 

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

amostral de 13%. Assim, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 34.  

Dessa forma, foi submetido aos Capitães Alunos do Curso de Material Bélico da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) questionário com os seguintes 
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questionamentos: Em qual/quais OM logísticas você já serviu?; Quais funções você 

já desempenhou durante sua passagem por OM logísticas?; Nas OM nas quais você 

serviu, como era feito o controle de produção da manutenção?; Nas OM nas quais 

você serviu, como era feito o controle do material enviado para reparo em instituições 

civis/outras OM?; Qual importância você atribui a ferramentas/softwares de controle 

de produção na atividade de manutenção?; O quanto você julga que a utilização de 

um software de controle da manutenção melhoraria os processos nas OM que você 

serviu? 

Quanto aos resultados, temos o seguinte cenário: 52% dos entrevistados já 

serviram em Batalhões Logísticos (B Log) e 33% já trabalharam em Parques 

Regionais de Manutenção, os dois tipos de OM logística que mais foram mencionados 

(Gráfico 1). Já no que diz respeito às funções, temos que 43% dos capitães já 

comandaram o Pelotão Pesado de Manutenção e 47% já comandaram tanto o Pelotão 

Leve de Manutenção como a Companhia Logística de Manutenção do B Log. Esses 

resultados mostram que uma amostragem significativa dos entrevistados já lidou 

diretamente com processos de manutenção em sua vida profissional após a formação 

na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) (Gráfico 2). 

 

 

GRÁFICO 1 – OM nas quais serviu 
Fonte: O autor 
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GRÁFICO 2 – Funções já desempenhadas 
Fonte: O autor 

 
Prosseguindo no resultado da pesquisa, foi observado que, de acordo com 90% 

dos entrevistados, o controle da produção de manutenção nas OM pelas quais passou 

era feito com software não específico, como o Microsoft Excel, por exemplo. 43% 

afirmam que já trabalharam com controle feito com papel (cadernos e livros de 

manutenção) e apenas 33% trabalharam em algum momento com software 

específico, como o SisAvEx (Gráfico 3). Ressalto que desses que afirmaram terem 

trabalhado com software específico, 57% já trabalharam no Batalhão de Manutenção 

de Suprimento de Aviação do Exército.  
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GRÁFICO 3 – Controle da produção 
Fonte: O Autor 

 
A próxima questão tratava sobre o cerne desse trabalho, que é o controle do 

material que está sendo reparado em empresa civil ou em outra OM. 67% dos capitães 

responderam que esse controle era feito no papel, tendo sido essa a reposta mais 

escolhida, mostrando que existe um relaxamento no controle do material reparado 

quando este sai da OM. 44% dos que responderam utilizar software específico já 

serviram no B Mnt Sup Av Ex (Gráfico 4). 
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GRÁFICO 4 – Controle do material reparado fora da OM 
Fonte: O Autor 

 
Acerca da importância que o entrevistado atribui a existência de um software 

específico para esse tipo de trabalho, 95% consideraram ser imprescindível ou muito 

importante (Gráfico 5). Por fim, os mesmos 95% responderam que a utilização de um 

software de controle de manutenção melhoraria muito os processos nas OM pelas 

quais eles passaram. Esses dois últimos, questionamentos e respectivas respostas, 

passam a ideia incontestável de que ferramentas de informática específicas para as 

atividades de manutenção são importantíssimas para a condução dos processos 

nessa área e que, na realidade de nossos quartéis, nos dias atuais, muitos ainda 

utilizam o papel para fazer esse tipo de trabalho. 

 

Papel Software não específico Software específico
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GRÁFICO 5 – Importância de softwares de controle de produção 
Fonte: O Autor 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo a Norma Interna 4.004 (NI 4004), de Out 2002, do Batalhão de 

Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup AV Ex), “entende-se 

como material reparável, para fins desta norma, todos os componentes que possam 

sofrer um processo de reparação ou revisão após uma avaria”. Pelas Normas 

Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército (NARMAVEX), 

“reparável é o componente, conjunto ou equipamento que, em apresentando 

discrepância ou sofrendo avaria, pode ser reconduzido à condição de disponibilidade 

por meio de manutenção”.  Ainda segundo a NI 4004, “o fluxo de reparáveis tem início 

a partir da constatação da avaria, no componente (...) e, após a constatação da 

necessidade de manutenção, é feita a abertura de Ordem de Serviço (OSv) pelo Posto 

Técnico”. 

A instrução Normativa de Aviação do Exército 3007 (INAVEX 3007) traz, em seu 

ANEXO A, a lista de todos o reparáveis utilizados pela Av Ex, o que facilita o trabalho 

de controle e catalogação desse material. A escolha do local de reparo será feita pela 

Seção de Triagem. Nesta seção, de acordo com a Norma Interna 6002 (NI 6002) do 

Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército, será “realizada uma 

análise minuciosa do item, verificando os seguintes aspectos: se o material está em 

garantia, se é reparado em oficina interna, se é reparado em empresa civil no Brasil 

Imprescindivel Muito importante Importante Pouco importante Irrelevante
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ou se é reparado em empresa civil no exterior”. A partir dessa análise, o componente 

é direcionado e o fluxo dos reparáveis tem seu prosseguimento.  

O controle dos reparáveis, após sua entrada na Seção de Triagem é feito pelo 

Sistema de Reparáveis (SisRep), um dos sistemas do SisAvEx (Figura 1) que 

alimentam o Sistema de Apoio à Decisão. Apesar de essa gestão ser feita pelo B Mnt 

Sup Av Ex, é a Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) que gerencia 

os contratos dos itens reparados fora das instalações dessa OM Logística, 

autorizando ou não o envio de componentes para reparo, conforme disponibilidade 

financeiro orçamentária. 

 

FIGURA 1 - Layout do Sistema Integrado dos Sistemas da Aviação do Exército 
Fonte: SisAvEx, Acesso em 18 Jul 2018 
 

Após a chegada na triagem e a decisão na destinação do item, os processos 

subsequentes são: Aprovação da DMAvEx, envio à Seção de Expedição do B Mnt Sup 

Av Ex, coleta por empresa contratada ou transporte pela própria OM, entrada do item 

para reparo na oficina ou empresa, retorno ao B Mnt Sup Av Ex. Com auxílio da 

Relação de componentes reparáveis – tempo total de reparo, fornecida pelo Sistema 

de Apoio à Decisão , opção número 53, (Figura 2), podemos ver quantos dias demorou 

cada um desses processos, detectando exatamente o que está emperrando o ciclo de 

reparáveis.  
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FIGURA 2 - Tela do Sistema de Apoio à Decisão, com todas as opções 
Fonte: SisAvEx, acesso em 18 Jul 2018 

 

A Norma Interna do B Mnt Sup Av Ex Nº 6.002 (NI 6002) – Fluxo Externo de 

Reparáveis ampara todas as ações dos componentes que são submetidos a 

intervenções de manutenção por empresas civis, ou seja, que não são reparados nas 

oficinas do B Mnt Sup Av Ex. Como já pode ser observado, existem uma série de 

normas da Av Ex que esquematizam todo os processos relacionados a esse tipo de 

componente. No entanto, ainda que essas normas sejam respeitadas, observamos 

que muitos itens acabam tendo o seu tempo de reparo prolongado no tempo, seja por 

falhas no processo, que podem ser aperfeiçoadas, seja por falha humana, por 

desconhecimento do operador. Vale ressaltar que a demora no envio de um item da 

triagem para a expedição, ou a demora na coleta de um item que deve ser 

transportado pelo próprio B Mnt Sup Av Ex podem acarretar inúmeros problemas, 

como perda de garantia de um item e até mesmo aplicação de multa em uma empresa 

que não esteja cumprindo os prazos contratuais.  

Outra ferramenta interessante do Sistema de Apoio à Decisão é a opção que 

permite verificar que itens possuem contrato de manutenção vigente. Assim, podemos 
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confirmar se nós mesmos e os prestadores de serviço estão respeitando fielmente o 

que está prescrito nos contratos. Afinal, não adianta ter uma ferramenta que indique 

que determinado componente está “x” dias em reparo na empresa “y”, se não temos 

conhecimento daquilo que a empresa ou o Exército Brasileiro tem que cumprir. Ainda 

que a gestão dos contratos seja feita pela DMAvEx, os operadores da Av Ex, que 

gerenciam todo o processo, tem obrigação de conhecer esses dados, de acordo, 

obviamente, com a função de cada um. 

Para ilustrar o presente estudo e exemplificar as possibilidades do sistema que 

está sendo analisado, foi feita consulta ao SisAvEx em 18 de julho de 2018, tendo sido 

analisados 16 itens constantes da aba “Relação de componentes reparáveis – Tempo 

Total de reparo” (Figura 3).Após, podemos observar o tempo médio em que cada item 

permanece em cada etapa do processo (Figura 4). Por último, temos as empresas 

reparadoras e os contratos vigentes para reparo desses 16 itens (Figura 5). 

Ao se fazer a análise dos itens elencados na Figura 3, com base nos dados da 

figura 4, podemos verificar por quanto tempo eles permanecem em cada etapa, sendo 

possível consultar a quantidade de itens existentes na aviação, o tempo médio na 

triagem do B Mnt Sup Av Ex, quantos dias para aprovação da DMAvEx, o período de 

espera na expedição e o tempo médio de reparo na empresa. Essas informações são 

valiosíssimas para os gerentes dos materiais e processos. Alguns dados dessa tabela 

chamam atenção, como o grande tempo de espera de alguns itens na triagem, como 

o item 9 (64 dias) e o item 5 (43 dias). 

Outros itens demoraram meses para terem sua manutenção aprovada pela 

DMAvEx, como o item 7 (123 dias). Essa demora nas duas etapas citadas pode 

decorrer de problemas orçamentários, assim como de falhas no processo. Ao analisar 

esses dados, o gerente responsável pode ir direto no local e verificar exatamente o 

que está travando o prosseguimento do item para reparo.  

Em mais um caso que chama atenção, o item 13 fica em média 203 dias na 

expedição, sendo que o item que se encontra nesse local só está aguardando coleta 

ou envio para reparo, o que permite identificar uma falha grave no processo: ou o item 

foi esquecido, ou não deveria ter ido para a expedição. Alguns itens ficam mais de um 

ano em reparo na empresa, o que não significa que há uma falha. O mais importante 

é o gerente do processo ter conhecimento do contrato de manutenção e acompanhar 

se o tempo de reparo do item está dentro do que o contrato prevê.  O item 7 fica, em 
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média, 639 dias em reparo na empresa e o item 16, 633 dias. Muitas vezes essa 

demora também decorre do complexo sistema de exportação temporária de itens que 

são reparados no exterior.  

 
FIGURA 3 - Extrato do Sistema de Apoio à decisão com 16 itens reparáveis 
Fonte: SisAvEx, acesso em 18 Jul 2018 
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FIGURA 4 - Tempo de permanência dos itens nas diversas fases do processo de reparo 
Fonte: SisAvEx, acesso em 18 Jul 2018 
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FIGURA 5 - Empresas com contratos para reparo dos 16 itens selecionados 
Fonte: SisAvEx, acesso em 18 Jul 2018 

 

Após verificar esses casos concretos de consulta ao Sistema de Apoio à 

Decisão, ficam evidentes as vantagens e possibilidades do referido software, que 

proporciona um controle muito eficiente da manutenção das aeronaves do Exército 

Brasileiro, mostrando porque essa vertente da Força Terrestre tem atuação tão 

destacada no âmbito da logística.  
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho tinha como objetivo geral verificar a funcionalidade do 

sistema de apoio à decisão da Aviação do Exército, integrante do Sistema de Aviação 

do Exército (SisAvEx), mais precisamente no tocante ao controle do tempo de 

manutenção dos itens reparáveis. Já como objetivos específicos, tínhamos: 

apresentar a importância do acompanhamento do fluxo de manutenção dos itens 

reparáveis, com foco no período de permanência do item nas diversas instalações 

pelas quais ele passa no referido ciclo; identificar os principais entraves do processo 

que acabam dificultando o perfeito funcionamento do ciclo de reparáveis e atrasam a 

entrega dos itens reparados ao operador; e verificar a viabilidade de utilização dessa 

ferramenta nas diversas Organizações Militares Logísticas do Exército Brasileiro. 

A revisão da literatura permitiu que pudéssemos compreender melhor o 

funcionamento da gestão dos itens reparáveis no âmbito da Av Ex, processo esse 

muitas vezes desconhecido para militares que não serviram no sistema Aviação. 

Também pode-se verificar as funcionalidades do Sistema de Apoio à Decisão, como 

as informações sobre empresas reparadoras, existência de contrato e a vigência 

deste, além das informações mais importantes deste trabalho: tempo médio que o 

item fica em cada instalação durante o processo de manutenção.  

Além disso, a pesquisa realizada com os capitães alunos, do Curso de Material 

Bélico, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), comprovou que estes 

militares, oriundos dos mais diversos Comandos Militares do Exército Brasileiro e com 

experiência de, no mínimo, oito anos de atuação na área de logística, consideram que 

a existência de uma ferramenta deste nível em todos as OM logísticas é imprescindível 

ou muito importante, e que a implantação de um software específico para controle dos 

processos de manutenção, melhoraria muito as atividades realizadas nesses quartéis.  

A Aviação do Exército encontra-se hoje em uma posição mais favorável do que 

as demais OM logísticas, por ter a sua disposição ferramenta tão eficiente para o 

cumprimento de sua missão. Pode-se dizer até que é possuidora de um sistema sem 

paralelos no Exército Brasileiro. Vale ressaltar que na pesquisa ficou explícito que até 

hoje o papel é o meio mais utilizado para controlar a manutenção feita fora da OM 

logística. O papel pode ser muito útil, tendo em vista que computadores podem 

apresentar problemas e sofrer, por exemplo, com a falta de energia elétrica. Mas essa 

utilidade é interessante apenas como meio auxiliar às ferramentas mais modernas e, 

em um momento no qual todo o Exército Brasileiro moderniza-se, com a implantação 
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de programas estratégicos, como o Projeto Guarani e Astros II, é fundamental que 

essa modernidade também chegue aos elementos logísticos que trabalham 

arduamente, coordenando a manutenção na Força Terrestre.  

A análise feita com exemplos extraídos do sistema mostrou a eficiência do 

SisAvEx e do sistema ora estudado, o Sistema de Apoio a Decisão. O acesso rápido 

a informações importantes, como a quantidade existente de determinado material, a 

existência de contrato vigente e o tempo médio em que ele permanece nas diversas 

instalações, fornece um diagnóstico preciso do material reparável e possibilita a 

atuação pontual e eficaz do gerente daquele item, solucionando, dentro do possível, 

os inúmeros gargalos que afetam a atividade logística.  

Logo, é interessante que os Órgãos de Direção Setorial, como D MAT e 

DMAvEx, trabalhem em conjunto de modo que ferramentas dessa natureza possam 

ser utilizadas em larga escala, sendo consideradas, evidentemente, as 

especificidades de cada OM. Enquanto o controle de processos de manutenção for 

realizado de maneira empírica e improvisada, dificilmente teremos resultados de alto 

nível nessa atividade, ficando preso a um ciclo de atraso e amadorismo que acaba 

ofuscando a árdua missão que é trabalhar prevendo, provendo e mantendo a 

operacionalidade do material de emprego militar do Exército Brasileiro.  
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