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RESUMO 

 

 

YOST, Luiz Felipe Guimarães Souza. SISCOFIS e as demandas de controle de material do 

Exército Brasileiro. Resende, RJ: AMAN, 2018. Monografia 

 

 

O objetivo da pesquisa é analisar o sistema no processo de planejamento, aquisição, controle 

de estoques e dispensação dos materiais de consumo. Especificamente, a pesquisa consistirá 

na análise das capacidades do SISCOFIS, descrevendo-o e elencando os principais relatórios 

emitidos pelo sistema e suas funções frente às atuais demandas de controle de material na 

cadeia de suprimento do Exército Brasileiro. E após isto, ter a capacidade de constatar se esse 

sistema atende às atuais demandas de nossa força ou se ele está defasado frente ao quadro em 

que vivemos atualmente, onde as trocas de informações se despendem em frações de 

segundos; levando-se em conta a correta gestão e a segurança do estoque. 
 

Palavras-chave: Controle de material, Ferramenta de TI, SISCOFIS. 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of the research is to analyze the system in the process of planning, acquisition, 

inventory control and dispensing of consumables. Specifically, the research will consist of 

analyzing the capabilities of SISCOFIS, describing it and listing the main reports issued by 

the system and its functions against the current demands for material control in the supply 

chain of the Brazilian Army. And after that, we have the ability to see if this system meets the 

current demands of our force or if it is out of step with the current situation in which we 

exchange information in fractions of seconds; taking into account the correct management and 

security of the stock. 
 

Key words: material management, Information technology tools, SISCOFIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa a ser realizada tratará do assunto de gestão de material, sendo de extrema 

importância para o futuro oficial do Exército Brasileiro que será um verdadeiro gestor em sua 

OM. A gestão precisa e eficiente por parte de todos os militares é imprescindível para a 

manutenção da capacidade de combate da força. 

A aplicação de meios TI, aliado aos sistemas de informações, é um dos fatores que 

reflete no desenvolvimento dos processos administrativos, proporcionando o aumento de 

eficácia, eficiência e efetividade. Esses sistemas buscam cobrir todas as ferramentas que a 

tecnologia disponibiliza para o controle e gerenciamento do fluxo de informação de uma 

organização (BALLOU, 2006). 

A correta gestão do material em estoque é de fundamental importância para qualquer 

organização fazendo com que ela não somente tenha total controle do que esta em sua posse 

como também otimize seu trabalho gastando menos tempo e dinheiro. 

 

A gestão de estoques visa elevar o controle de custos e melhorar a qualidade dos 

produtos guardados na empresa. As teorias sobre o tema normalmente ressaltam a 

seguinte premissa: é possível definir uma quantidade ótima de estoque de cada 

componente e dos produtos da empresa, entretanto, só é possível defini-la a partir da 

previsão da demanda de consumo do produto. (DIAS, 2010) 
  

Segundo Tubino (2008) apud Borges et al (2010), as empresas trabalham com 

estoques de diferentes tipos que necessitam ser administrados. Contudo, a gestão de estoques 

é uma das atividades mais importantes de uma manufatura.  

 Conforme Arnold (1999), a operação de estoque não envolve apenas a função de 

armazenagem de materiais, mas também diversas atividades e sua eficiência depende da 

maneira como estas atividades são desempenhadas. De diversas formas essas atividades 

ocorrem em qualquer depósito. A complexidade é diretamente proporcional ao número de 

unidades de armazenamento mantidas. 

Um dos principais motivos para se ter um bom planejamento e controle de estoques é 

o grande impacto financeiro que é possível alcançar através do aumento da eficácia e 

eficiência das operações da Organização (BORGES et al, 2010). 

As organizações têm recorrido aos sistemas integrados de gestão (SIG) para facilitar a 

tomada de decisão por meio da utilização de tecnologias do tipo Eletronic Data Interchange 

(EDI), Warehouse Management System (WMS), código de barras e Enterprise Resource 



7 

 

Planning (ERP), Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados (SAP), e outros 

programas que atendam suas as atividades específicas da empresa (SOUZA et al, 2005). 

Com isso pode-se afirmar que a administração de material é imprescindível na 

condução de diversas atividades de uma organização, e os meios de TI ajudam a proporcionar 

uma otimização do seu rendimento.   

Levando-se em conta o que diz no Art 8° das Normas Administrativas Relativas ao 

Suprimento (NARSUP) referente a Separata 1 ao Boletim do Exército Nº 27 (NARSUP), de 5 

de julho de 2002 que define Administração de Material como conjunto de atividades que 

desenvolvidas de forma coordenada e integrada que objetivam proporcionar a adequada 

gestão dos bens materiais colocados à disposição das Organizações Militares; e também 

define Cadeia de Suprimento como conjunto de órgãos de direção e execução que articulados 

e interagindo, realizam o suprimento.  

Baseado nisso, diversas medidas vêm sendo tomadas pelo exército para a gestão e uso 

eficiente de recursos públicos através de sistemas do controle e da gestão. Então torna-se 

elementar o papel da administração pública e dos meios TI que possibilitam ao comando 

interferir no mercado, ditando o ritmo do consumo fomentando a produção, o trabalho e 

emprego. 

Uma dessas medidas foi a inserção de novas ferramentas tecnológicas que facilitam e 

otimizam o trabalho do gestor de materiais, logo a análise do Sistema de Controle Físico do 

Exército – SISCOFIS, sistema que tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento 

informatizado de todo o material existente no exército. 

Em vista disso o SISCOFIS foi implantado pela portaria nº 017-EME, de 8 de março 

de 2007, do Estado-Maior do Exército, e “tem por finalidade o controle físico e o 

gerenciamento de todo o material existente no Exército” disponibilizando “[...] em forma de 

relatórios e consultas, as informações provenientes dos órgãos provedores (OP) e 

organizações militares (OM), considerando o nível de responsabilidade de cada escalão.” 

Segundo o Art. 22 da Norma Administrativa Relativa aos Materiais de Gestão da 

Diretoria de Material a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) é responsável pela 

administração patrimonial dos órgãos da administração pública federal por meio do controle e 

gerenciamento das contas. Utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI) como ferramenta base para o controle do patrimônio, porém, 

limitando o detalhamento até o nível de valores em conta contábil/conta corrente. A STN 

determina que cada órgão possua um sistema próprio de controle e gerenciamento de seu 
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patrimônio, com os detalhamentos julgados necessários, mantendo a conformidade financeira 

com o SIAFI. Com isso: 

 

Art. 23. O Exército Brasileiro (EB) adotou o Sistema de Material do 

Exército(SIMATEx) como a ferramenta de controle e gerenciamento de materiais. O 

SIMATEx é composto de três subsistemas: 

I - dotação (SISDOT); 

II - identificação/catalogação (SICATEx); e 

III - controle físico (SISCOFIS).  

 

O presente estudo busca responder a seguinte pergunta: se o Sistema de Controle 

Físico do Exército ainda é eficaz no processo de planejamento, aquisição e estoques dos 

materiais de consumo comum ou de uso militar nas Organizações Militares Brasileiras tendo 

em vista o atual cenário de grande desenvolvimento de meios de TI e alta troca de 

informações em um curto espaço de tempo? 

Primeiramente procederemos com um histórico de tipos de ferramentas de 

gerenciamento de estoques utilizados, principalmente o utilizado pelo EB, passando até os 

dias atuais com as diversas ferramentas de controle de estoque das organizações, tanto civis 

quanto militares. 

 Posteriormente procederemos ao levantamento e análise documentos relacionados a 

funcionalidade e aplicabilidade do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) nas 

Organizações Militares do Brasil.  

 

 

2 METODOLOGIA 
 

 

No decorrer de pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, gestão de material na cadeia de suprimento. 

Identificamos, inicialmente, trabalhos de autoria de Ballow (2006) e (2011), Ramos (2016) 

juntamente com a portaria nº 017-EME, de 8 de março de 2007, do Estado-Maior do Exército 

que desenvolvem os conceitos necessários a nossa pesquisa. 

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento incipiente 

para o Exército, realizamos uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva, de natureza 

qualitativa e quantitativa. 

Por meio de um estudo bibliométrico usando a tipologia exploratória de pesquisa, o 

presente estudo levanta as contribuições do SISCOFIS à gestão de materiais nas Organizações 
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Militares sob as dimensões de análise qualitativa: atributos, funções, convergências, pontos 

positivos e negativos deste sistema de gerenciamento de materiais. 

 

2.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

Procedemos com o levantamento e análise documentos relacionados a funcionalidade 

e aplicabilidade do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) nas Organizações 

Militares do Brasil.  

Procedemos também com uma pesquisa exploratória acerca de outros meios e 

softwares disponíveis em grandes empresas e até mesmo em outras forças a fim de fazer uma 

breve comparação com o nosso sistema. 

Foi conduzida uma pesquisa de caráter exploratório pois segundo preconiza Raupp e 

Beuren (2009, p. 80) esta “ocorre quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser 

abordada” e ainda “é desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de um 

determinado fato” o que está alinhado com os objetivos propostos. 

Após isso foi realizado um estudo descritivo com abordagem qualitativa, e para 

Canzonieri (2010), esta abordagem tem embasamento na busca do entendimento do objeto 

estudado, no sujeito da pesquisa, o pesquisador faz parte do processo da pesquisa com suas 

manifestações, percepções e conhecimentos sobre o tema. 

E assim tomando por base a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) foi feita 

pesquisas de campo, entrevistas e formulários parar uma coleta de dados mais precisa acerca 

do tema. Esses dados foram tabulados em ficha-padrão, constando as informações como 

modo de uso e satisfação do operador do sistema frente as atuais demandas. 

Para qualquer instrumento de pesquisa utilizado no estudo há necessidade de um pré-

teste ou teste piloto, procurando verificar se ele apresenta os elementos: fidedignidade – obter 

os mesmos resultados, independente de quem o aplica; validade – analisar se todos os dados 

recolhidos são necessários à pesquisa ou se nenhum dado importante tenha ficado de fora 

durante a coleta; operatividade – verificar se o vocabulário apresenta-se acessível e se está 

claro o significado de cada questão (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

A coleta de dados da pesquisa será realizada com encarregados de materiais 

operadores do SISCOFIS de diferentes setores da AMAN e também com Oficiais que tem 

contato direto com esse sistema. 
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Serão feitas frentes de pesquisa baseadas em entrevistas e formulários acerca da 

satisfação dos operadores com o sistema vigente e através de formulários estabelecer os 

pontos positivos e as oportunidades de melhoria na eficiência do controle do material militar. 

Em seguida, serão feitas a tabulação de entrevistas e formulários e a análise 

comparativa dos dados apurados: 

a) organização e tabulação dos dados; 

b) verificação dos pontos nodais da problemática, pontos positivos e negativos; 

c) verificação de oportunidades de melhoria e dinamização dos processos de pedidos e 

cautelas de material, 

d) análise comparativa dos dados. 

Por fim, confrontaremos os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação 

ou corroboração das teorias de que o SISCOFIS ainda atende as demandas de controle da 

gestão de material do Exército Brasileiro. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

A fim de embasar a revisão de literatura, o referencial teórico foi adquirido de autores 

importantes da área da logística e também de Portarias editadas pelo Estado Maior do 

Exército e Ministério da Defesa. 

3.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

É de conhecimento geral de que todas as organizações, civis ou militares devem ter um 

almoxarifado, um controle de seus pertences, seus estoques, para poder administrar bem tudo que 

entra e saí na organização. Por isso o gerenciamento de estoque é significativo para as 

organizações a fim de haja uma maior otimização desse trabalho no que tange a economia de 

tempo. 

A fim de minimizar os custos da manutenção dos materiais no almoxarifado faz-se 

necessário a análise criteriosa de quanto pedir, a data em que o pedido deverá ser realizado e a 

forma com que esses estoques serão controlados (LOPES; LIMA, 2008). 

Gerenciamento de material nada mais é do que fazer um total planejamento de como 

controlar os materiais dentro dos seus estoques, trabalhando exatamente com base no que a 

organização necessita para as determinadas áreas de estocagem, objetivando manter o equilíbrio 

entre estoque e consumo, verificar o destino do produto e sua disponibilidade. Este controle pode 
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ser mais bem aplicado por meio de ferramentas TI que tem a finalidade de integrar os sistemas de 

gestão. 

Na maioria dos casos o custo decorrido da permanência de estoques pode ser tão 

relevante como o custo envolvido em sua falta, por esta razão, faz-se necessário um efetivo 

processo de gestão (LOPES; LIMA, 2008).  

E levando-se em conta o que consta na Constituição Federal de 1988, no caput de seu 

art. 37, onde torna explícito alguns princípios que devem nortear o funcionamento da 

administração pública brasileira: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(...)”(Brasil, 1988). 

E também o princípio da eficiência que foi o último entre os princípios que regem a 

administração pública, conforme caput do artigo 37 da CF/88 acrescentado à Carta Magna 

pela Emenda Constitucional nº 19/1998.  

Segundo Moraes (2010, p. 333) o conceito de principio da eficiência é:  

 

[...] o princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública direta e 

indireta e a seus agentes a persecução
4 

do bem comum, por meio do exercício de 

suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 

sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios 

legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, 

de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. 

 

Nesse sentido, podemos enunciar que o objetivo central da administração de recursos 

materiais é maximizar o uso dos recursos materiais na organização pública, ou seja, evitar 

desperdícios. 

Concomitantemente para Bremer e Lenza (2000) apud Lopes e Lima (2008), o 

gerenciamento de materiais estabelece uma política de estoque para os itens envolvidos no 

processo de produção, além de mensurar a necessidade líquida desses itens em certo momento. 

Porém o emprego das ferramentas de Tecnologia da Informação vai muito além 

somente do controle de estoque, abrange também toda a cadeia de suprimentos. Esta que 

enfrenta outros problemas que são foco na implantação de tecnologia que são: níveis de 

inventário inadequados, ordens de entrega e recebimento não cumpridas e problemas na 

transmissão de informações. 
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A introdução da TI na operação dos negócios está mudando drasticamente a maneira 

como as cadeias de suprimento operam (GHIASSI; SPERA, 2003) apud (FELDENS; 

MAÇADA; SANTOS, 2007). 

Na logística de nosso Exército Brasileiro não é diferente onde as demandas controle de 

material são tão volumosas quanto qualquer empresa de grande porte. Para agir neste controle 

cerrado o Exército dispõe do SISCOFIS (sistema de controle físico). 

Esse sistema permite a identificação patrimonial por meio de etiquetas do sistema; 

Geração do Boletim Administrativo; Dispensa do uso de fichários (fichas em papel); 

Informações em tempo real (Material Permanente e Consumo); Parametrização de cotas de 

Material de Consumo por dependências; Pedidos de material on-line; Controle do fardamento 

por tempo de uso; Cautela de material; Cadastro de todo efetivo profissional; Depreciação 

contábil; Geração de relatórios estatísticos e de controle; e Geração de informações 

automatizadas para o Escalão Superior. 

Porém mesmo com todas essas capacidades seria o SISCOFIS, que foi implementado 

em 2007, ainda é o meio mais eficiente para realizar esse controle em uma era de informações 

rápidas e totalmente interligadas. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

  

Nessa parte foi feita uma pesquisa exploratória acerca das possibilidades e 

aplicabilidades do Sistema de Controle Físico do Exército, juntamente com as principais 

ferramentas de tecnologia da informação existentes com a mesma função de controle e 

gerenciamento de materiais e suprimentos de diversos escalões. 

Além do SISCOFIS foram abordadas ferramentas como: WMS, ERP, RFID, código de 

barras. 

 

4.1 APLICABILIDADE DO SISCOFIS 

 

O SISCOFIS é juntamente com SICATEx (sistema de catalogação do Exército) e o 

SISDOT (sistema de dotação) um subsistema do SIMATEX (sistema de material do Exército) 

que segundo o Art. 4º da portaria nº 017-EME, de 8 de março de 2007, do Estado-Maior do 

Exército:  

 
“é um sistema corporativo de desenvolvimento contínuo e evolutivo, integrante do 

Sistema de Informações Organizacionais do Exército (SINFORGEx), que busca, por 
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meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, integrar processos, 

procedimentos, métodos, rotinas e técnicas, destinadas à produção de conhecimentos 

com qualidade e oportunidade necessárias ao controle automatizado e ao 

gerenciamento de todos materiais no âmbito do Exército Brasileiro”. 

 

 

Figura 1: Inclusão do SISCOFIS nos sistemas do Exército. 

Fonte: Extraído da portaria nº 017-EME, de 8 de março de 2007, do Estado-Maior do Exército. 

 

 

 

O sistema é de fácil operacionalização e não demanda grande tempo em instrução. Os 

dados inseridos ficam armazenados em um banco possibilitando o acesso de seu usuário 

mediante a inserção de usuário e senha pessoais onde podem fazer pedidos on-line, consultar 

informações em tempo real, disponibilidade de material, relatórios, entre outros, facilitando a 

gestão de materiais e diminuindo os trabalhos e, propicia a correta tomada de decisões. É 

utilizado em todas as Organizações Militares e seu objetivo é gerenciar fisicamente todos os 

bens da unidade. 

Após acessar o sistema através de usuário e senha pessoais é apresentada a tela inicial 

para cadastro que possibilita ao operador dar entrada do material adquirido em estoque, sendo 

possível inserir parâmetros tais como, número de lote ou série, quantidade, documento de 

origem (nota fiscal), data de fabricação, origem da receita, fornecedor, data de fabricação, 

valor unitário, além da data de validade. Assim possibilitando a emissão dos relatórios 

inclusive o de disponibilidade (inventário). Com base nesses relatórios os gestores farão todo 
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o planejamento para reposição e aquisição de estoques, além da organização do depósito e a 

dispensação do material. 

 

Figura 2: Tela inicial SISCOFIS – OM 

Fonte: Extraído do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) 

  

 

Dentre as funcionalidades do SISCOFIS existem: controle de todas as Classes; 

Controle do Almoxarifado; Controle físico (Quantidade, estado, localização e manutenção); 

Controle Contábil; Controle Patrimonial; Rastreabilidade; uso do NSN / NEE e NEOM. Tudo 

isso com informações em tempo real, dispensando uso de fichários podendo assim gerar 

relatórios estatísticos e de controle e informações automatizadas para o Escalão Superior. 

 A implantação do SISCOFIS trás consigo a facilidade do controle material tempestivo 

possibilitando assim uma conferência de carga pelo usuário e pela fiscalização administrativa 

mais eficaz, além da possibilidade de se controlar data de validade do material em estoque, de 

tal forma não expirar seu vencimento. 
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Figura 3: Tela SISCOFIS OM – Ficha Vtr / Rastreabilidade 

Fonte: Extraído do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) 

 

 

A utilização total do Sistema se da quando são realizados os seguintes procedimentos 

diretamente no SISCOFIS: inclusões de bens no patrimônio, movimentações internas, 

reclassificação de material, pedido de material, boletins administrativos, saída de bens de 

patrimônio, relatórios, inventários, dentre outros que possibilitam o total controle de material 

de uma Organização Militar. 

 

Figura 4: Tela SISCOFIS OM – Situação e Manutenção 
Fonte: Extraído do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) 



16 

 

 
Figura 5: Tela SISCOFIS OM - Depreciação 

Fonte: Extraído do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) 

 

 

A tabela disponibilizada abaixo, indica as funcionalidades disponíveis do SISCOFIS 

juntamente ao seu agente usuário de acordo com a dependência que administra. 

Dependência Agente Perfil Funcionalidades 

 

 

Seç/SU 

 

 

Ch/Cmt/Aux 

Adj/Enc Mat 

 

 

 

DEPENDENCIA_SEDE 

-Cadastra pedido de material, 

-Consulta material carga, 

-Gera etiqueta de identificação do 

material, 

-Cautela material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4/Fisc Adm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch Seç 

 

ADMINISTRADOR 

FISCAL_SEDE 

AGENTE_FISCAL_SEDE_CONS 

AGENTE_FISCAL_SEDE_PERM 

-Cadastra usuários, 

-Autoriza pedido, 

-Atualiza catálogo de material e 

centro de custos, 

-Acompanha movimentação do 

material. 

 

 

 

 

 

 

Aux Ch Seç 

 

 

 

 

AGENTE_FISCAL_SEDE_CONS 

AGENTE_FISCAL_SEDE_PERM 

-Cadastra proposta de material para 

receber nomenclatura padrão 

(NEE), 

-Realiza abertura da ficha, 

-Acompanha movimentação do 

material, 

-Gera boletim administrativo (BA), 

-Gera inventários, 

-Gera e envia arquivos “Exporta 

Estoque”. 

 

 

 

 

 

Ch Seç 

 

 

 

-Libera pedido, 

-Acompanha movimentação do 

material. 
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Quadro 1: funcionalidades de acordo com o agente operador do sistema 

Fonte: Adaptado de Instruções Relativas  a  Atualização  do  Aplicativo SISCOFIS OM 

 

 

A Administração Pública Federal também dispõe do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), onde são registrados os atos e fatos 

administrativos relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial.  

Já o EB, para exercer o controle físico dos bens móveis, como já se sabe, utiliza-se de 

um sistema institucional denominado Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), cujo 

gerenciamento é de competência do Comando Logístico (COLOG). 

. Os estoques podem ser controlados através do SISCOFIS e do SIAFI, que consiste na 

comparação dos saldos dos dois sistemas, afim de constatar e acompanhar possíveis causas de 

divergências no Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e Relatório de 

Movimentação de Bens Móveis (RMB). 

A gestão dos estoques tem um papel de suma importância perante a necessidade de 

controlar os estoques físicos e contábeis da OM, e assim, apurar desperdícios, desvios, valores 

para fins de análise, bem como, controlar os bens. Os saldos dos estoques contábeis devem se 

aproximar ao máximo dos saldos dos estoques físicos, ressalvadas algumas limitações do 

sistema.  

Segundo a Cartilha de Registros Patrimoniais no SIAFI: A escrituração dos bens 

patrimoniais, tanto os materiais permanentes como os de consumo, deverá ser feita no SIAFI 

e registrada no SIMATEx, através do SISCOFIS. Assim, conseguindo obter a convergência 

contábil ideal, que no que diz na Cartilha de Registros Patrimoniais é: 

 

“...a busca da situação onde o saldo das contas contábeis patrimoniais do Relatório 

de Movimentação de Almoxarifado (RMA), do Relatório de Movimentação de Bens 

(RMB) e do Relatório de Depreciação Sintético (RDS) apresentam os mesmos 

valores, tanto no SIAFI, como no SISCOFIS, evidenciando um adequado controle 

patrimonial. No caso da UG não apresentar a referida convergência, deve ser 

registrado no Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM) os motivos que 

justifiquem a divergência apresentada. 

 

 Com isso, percebe-se que o SISCOFIS não atua somente no controle de material nos 

estoques das Organizações Militares do Exército Brasileiro, ela atua também na ajuda do 

controle cerrado da parte financeira da força em auxílio aos demais sistemas do governo 

federal.  

 

Almox/Aprov 

 

 

 

Aux Ch Seç 

 

ALMOXARIFE_SEDE 

-Realiza o cadastro inicial do 

material do SISCOFIS (material 

que entra no depósito). 
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 Esse sistema, apesar de não ter uma alta complexidade em sua operacionalização, 

requer treinamento e atualização de seus operadores a fim de que haja um maior 

aproveitamento de todas suas aplicabilidades nas Organizações Militares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Guia de remessa  

Fonte: Extraído do Sistema de Controle Físico do Exército (SISCOFIS) 

 

4.2 DEMAIS MEIOS DE TI 

  

Do mesmo modo que a Força Terrestre, as empresas buscam administrar seus 

materiais de forma que não gerem muitos custos, aumente a segurança e a rapidez na 

transmissão da informação, facilitando assim seu trabalho e otimizando seu tempo. 

Aqui serão abordados outros meios de tecnologia da informação que prestam, em sua 

essência, para as empresas o mesmo serviço que o SISCOFIS presta ao Exército Brasileiro, 

atuando em um rigoroso controle de material. 

 

4.2.1 WMS - WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM  

  

 O Warehouse Management System ou Sistema de Gestão de Armazém destaca-se 

como um sistema que realiza a integração entre hardware, software e equipamentos 

periféricos visando assim, um melhor e mais eficaz gerenciamento do estoque, do espaço, de 

equipamentos e da mão de obra nas atividades de armazenagem. 

 Semelhante ao SISCOFIS suas funções englobam desde o recebimento de transporte 

na portaria, a armazenagem, a inspeção, o endereçamento, a estocagem, a separação, 
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direcionamento para embalagem, o carregamento, a expedição, a emissão de documentos, e 

até o inventário. 

 O Quadro 02 abaixo apresenta a aplicabilidade das tarefas executadas pelo WMS em 

relação ao local de emprego do sistema.  

 

Local de Aplicação Atividades do WMS 

 

Recebimento 

 Agenda recebimento de caminhões; 

 Prioriza desembarque para não ocorrer atrasos na entrega; 

 Captura notas fiscais dos fornecedores; 

 Controla a qualidade dos produtos sendo recebidos; 

 Emite etiquetas de códigos de barras para pallets, volumes ou peças; 

 Recebe mercadorias na modalidade cross-docking, onde a mercadoria 

recebida é redirecionada sem uma armazenagem prévia, para o transporte. 

 

 

Armazenamento 

 Define os endereços dos produtos a serem armazenados, por zona, 

rotatividade ou família de produtos; 

 Controla diferentes estruturas de armazenagem como: porta pallets, 

prateleiras e blocos, 

 Controla automaticamente o abastecimento das áreas de picking (separação 

e preparação de pedidos). 

 

 

Picking 

 Captura os pedidos de clientes através de interfaces com sistemas 

comerciais e roteirizadores; 

 Gerencia ativamente as tarefas de separação pendentes, 

 Integra-se com diferentes tipos de equipamentos como esteiras, balanças, 

sensores e equipamentos automáticos de movimentação.  

 

 

Produção 

 Define linhas e postos de trabalho na linha de produção, 

 Rastreia os produtos utilizados no processo de fabricação; 

 Controla o ressuprimento automático da linha de produção, 

 Controla a impressão e a aplicação de etiquetas de códigos de barras na 

linha de produção. 

 

 

Expedição 

 Controla a expedição de pallets, volumes ou caixas; 

 Emite uma lista de conteúdo de pallets, volumes ou caixas; 

 Emite Notas Fiscais (opcional), 

 Gerencia o cancelamento de pedidos e o retorno de mercadorias para o 

estoque. 

 

Inventário 

 Inventários por cliente, rotativos ou por área; 

 Inventário de acordo com a curva ABC; 

 Inventários gerais, 

 Emissão de demonstrativos de resultados. 

Quadro 02 - Funções e atividades do WMS 

Fonte: Adaptado de Banzato (1998); Rodrigues et al. (2011) 

 

4.2.2 SAP R/3 MM 

  

 SAP R/3 MM (Systems Applicationand Products) é um pacote do tipo ERP – 

Enterprise Resource Planning com recursos voltados para o planejamento e gestão de 
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materiais, fazendo parte de um conjunto integrado de aplicativos com funções definidas, cada 

uma das quais cuidando de um contexto da empresa. Segundo apontado por Turban, Rainer Jr 

e Potter (2005), o principal objetivo do SAP R/3 é integrar todos os departamentos e fluxos de 

informações funcionais da empresa em um único sistema de computador. Destina-se a apoiar 

na manutenção de estoques necessários aos processos empresariais diários. 

 Para uma melhor utilização de todos seus recursos o SAP R/3 MM possui partes 

componentes que se distribuem em cinco principais módulos, de acordo com a Silva e 

Oliveira (2013) esses módulos são: 

 

 MM-PUR (Compras) - responsável pelo suprimento externo de materiais e serviços, 

contribuindo para fluxo de comunicação entre todos os que participam do processo de 

suprimento e para o correto funcionamento de Compras; 

 MM-SRV (Serviços) - fornece uma síntese das atividades, mostra como a 

Administração de Serviços está integrada à aplicação Compras dentro do MM, e 

indica as interfaces para outras aplicações, ela suporta o ciclo completo de concurso, 

adjudicação da ordem e aceitação de serviços, bem como o processo de revisão de 

faturas; 

 MM-IM (Administração de materiais) - responsável pela administração de estoques 

de material por quantidade e valor. O planejamento, entrada e documentação de todos 

os movimentos de mercadorias realizados neste componente. Através dele é possível 

efetuar o inventário físico; 

 MM-IV (Revisão de faturas) - Este processo situa-se no final da cadeia logística. É 

na Revisão de faturas (Logística) que as faturas recebidas são revistas em termos de 

conteúdo, preços e aritmética. Quando a fatura é lançada, seus dados são gravados no 

sistema. O sistema atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento em 

Administração de materiais e Contabilidade financeira e, 

 MM-CBP (MRP baseado no consumo) - é baseado em valores do consumo passado. 

Os procedimentos não se referem ao plano de produção. Isto é, o cálculo das 

necessidades de matéria prima é acionado quando os níveis de estoque ficam abaixo 

de um ponto de reabastecimento predefinido. 

 

A imagem a seguir demonstra o fluxo de atividade desses componentes apresentados e 

todas suas integrações no sistema visando otimizar o fluxo de informações e logístico da 
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organização viabilizando um melhor processo decisório por meio da efetividade dos 

processos. 

 

 

Figura 7: Fluxo de atividades via SAP R/3 
Fonte: Silva e Oliveira (2013) 

 

 

O quadro 3 mostra de forma resumida os pontos positivos e negativos dessa 

ferramenta: 

 

 

PONTOS 

 

POSITIVOS 

 

NEGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP R/3 

MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Está interligado com todas as áreas da empresa; 

- Auxilia na previsão de demanda; 

- Importa e exporta dados para outras aplicações; 

- Criação de relatórios; 

- Consulta de posições de estoque online, agilizando o 

processo de tomada de decisão em todos os níveis; 

- Cria pedido de compras de materiais 

automaticamente, facilitando o controle dos estoques 

na empresa; 

- Dispõe de ferramentas que permite ter informações 

relativas às últimas compras, nome de fornecedores, 

quantidades adquiridas, valor pago, condições de 

pagamento, o que facilita o trabalho dos compradores; 

- Permite que o usuário crie, no próprio sistema, uma 

reserva de materiais para uso e consumo, 

possibilitando verificar em tempo real se há material 

disponível em depósito, 

- Avaliação de fornecedores. 

 

 

- Por ser um sistema integrado, 

quando ocorre um erro em um módulo 

é repassado para outros afetando todo 

sistema; 

- Inflexível às adaptações; 

- Dependência de consultoria externa; 

- Custos maiores de manutenção, 

- Não aplicável a pequenas empresas. 

 

Quadro 03 - Pontos positivos e Negativos do SAP R3/MM 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Melo (2006); Verissimo e Museti (2003) 
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4.2.3 RFID  

  

A Identificação por Radiofrequência (RFID) é uma tecnologia utilizada para 

identificar, rastrear e gerenciar documentos e produtos e até mesmo animais ou indivíduos, 

sem contato nem a necessidade de um campo visual (RFID-COE, 2007). 

 Segundo Wyld (2006) a etiqueta de RFID pode armazenar milhares de dígitos, que a 

mesma pode ser lida a uma longa distância, utilizando rádio frequência e que ainda é possível 

ler automaticamente centenas de etiquetas por segundo. 

 Ainda de acordo com Wang, McIntosh e Milehan (2010), itens têm neles afixados uma 

etiqueta do tipo RFID que podem ser rastreados, classificados, inventariados, identificados, 

selecionados e distribuídos a partir de qualquer local dentro sistema. 

A melhoria do processo de rastreamento dos materiais garante uma gestão mais 

precisa dos inventários, permite o monitoramento da rastreabilidade de itens e melhora a 

eficiência dos processos. Para melhorar o processo de rastreamento de itens, várias empresas 

estão utilizando dispositivos automáticos, para facilitar as atividades envolvidas nesse 

processo. São utilizadas tecnologias de leitura de símbolos, como por exemplo, a tecnologia 

de leitura de código de barras e, mais recentemente, a tecnologia de RFID. Em fábricas e 

armazéns ou ainda, no campo, os dispositivos automáticos de rastreamento para controle do 

inventário têm a vantagem de diminuir os custos, com a redução do volume de trabalho e das 

operações manuais (BANZATO, 2005). 

 De acordo com Lustosa et. al (2008), em estoques que centenas ou milhares de itens 

precisam ser controlados, a gestão de estoque depende de uma atualização de dados de 

confiança, logo, um sistema eficiente é geralmente a solução escolhida. Nele é possível 

realizar a entrada de dados com a utilização de códigos de barras e RFID, possibilitando um 

maior controle de estoque. 

Segundo Marques et al (2008) o sistema RFID possui três módulos: Identificadores ou 

transponders ou TAGs são etiquetas fixadas no produto que se pretende rastrear ou controlar; 

Leitor (transceiver) responsável pelo envio da frequência portadora do comando de leitura e 

também, pela recepção e decodificação do sinal recebido, enviando-o diretamente ao 

computador ou microprocessador, que utilizará essa informação; e a Antena, presente nos dois 

módulos anteriores, serve para a eficiente transmissão e recepção dos sinais nos dois 
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Figura 2: Diagrama esquemático de um sistema básico RFID 

Fonte: EGOMEXICO (2007) 

 

 

Ainda de acordo com Marques et al (2008), a utilização da tecnologia de RFID está 

em fase de padronização e a codificação será muito importante no futuro, quando um único 

código de referência proverá uma vasta quantidade de dados relativos à característica do 

material, sua composição, configuração, fabricação, instruções de manuseio, periculosidade, 

tempo de vida, garantia, dados de manutenção e substituição de componentes, dentre outros, 

frente às mais variadas formas de aplicação. Esta enorme quantidade de dados estará 

disponível, em futuro próximo, com o avanço da tecnologia RFID, via internet, em qualquer 

parte do mundo, instantaneamente. Porém, ainda diz que: 

 

“As taxas de defeito de fabricação ainda são altas para os rótulos inteligentes 

(identificadores de papel com chips e antenas RFID embutidas). Também, a 

robustez das etiquetas frente às condições adversas de temperatura, umidade, acidez, 

entre outras, às quais são submetidas, ainda não apresenta um resultado 

convincente.” 

 

 

4.2.4 Código de Barras 

 

De acordo com a GS1 (2013), a definição de código de barras é a seguinte:  
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“Trata-se de uma representação gráfica, em barras claras e escuras, das combinações 

binárias utilizadas pelo computador. Decodificadas por leitura óptica, essas barras 

informam os números arábicos ou as letras que constituem o código de barras”. 

Os códigos de barras são utilizados para representar uma numeração (identificação) 

atribuída a produtos, unidades logísticas, localizações, ativos fixos e retornáveis, 

documentos, contêineres, cargas e serviços facilitando a captura de dados através de 

leitores (scanners) e coletores de código de barras, propiciando a automação de 

processos trazendo eficiência, maior controle e confiabilidade para a empresa.” 

(GS1 Brasil, 2013) 

 

De acordo com Albareda et al. (2007), o código de barras, trouxe também várias 

vantagens e benefícios, entre as quais se destacam:  

 

a) Maior rapidez e segurança na coleta de dados;  

b) Economia de tempo entre a entrada de dados, processamento e disponibilização 

da informação;  

c) Redução de custos em relação à coleta manual de dados;  

d) Redução de erros;  

e) Aumento das vendas devido aos melhores serviços oferecidos aos clientes (mais 

difícil de mensurar), 

f) Dispensa de etiquetação e reetiquetação de cada produto com o preço. 

  

 

Conforme Dias (2009) os principais tipos e simbologias de códigos de barra são: 

 

 O EAN 13: Código de Barras numérico para identificação de itens 

comerciais, regido pelo órgão internacional de logística GS1. Este código é 

normalmente utilizado em produtos vendido no varejo como em supermercados; 

 O 128: Código de Barras numérico ou alfanumérico, utilizado para diversas 

finalidades logísticas. O código 128 se divide em 3 grupos: 128 A e 128 B: Código 

de Barras alfanumérico e o 128 C: Código de Barras numérico; 

 2 de 5 Intercalado: Código de Barras numérico, utilizado para diversas 

finalidades, como em boletos bancários e relógio de ponto; 

 EAN 128: Código de Barras alfanumérico utilizado para troca de dados entre 

parceiros comerciais, cujas regras são regidas pelo órgão internacional de logística 

GS1, 

 EAN 14: Código de Barras numérico para identificação de itens comerciais, 

regido pelo órgão internacional de logística GS1. Este código é normalmente 

utilizado em fardos e caixas de papelão. 

 

 

4.3 COMPARAÇÃO DOS MEIOS DE TI 

 

 Todos os meios comparados possuem divergências e pontos em comum. Para melhor 

análise eles foram comparados com os que mais se assemelham entre si 

 Devido a semelhança de função entre ambos, Wyld (2006) comparou as etiquetas de 

código de barras e de RFID, conforme o quadro 1. 
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Quadro 4: Comparação entre as etiquetas de código de barras e de RFID 

Fonte: David C. Wyld, (2006) "RFID 101: the next big thing for management" 

 

Foi feito também um comparativo das características e funcionalidades dos sistemas 

WMS e SAP R/3 MM que apesar de possuírem semelhanças em seu emprego, diferem em 

alguns aspectos. 

 

WMS SAP R/3 MM 

 Controla a Portaria  Planejamento de consumo 

 Recebimento de mercadoria  Controle de materiais 

 Realiza a movimentação de materiais   Compras 

 Apanha e Separa os materiais   Recebimento de mercadorias 

 Autoriza a expedição Administração 

de estoque 

 Administração de estoque 

 Realiza o Inventário   Verificação de faturas 

 Organiza a Armazenagem   Sistemas de Informação 

Quadro 05 - Comparativos de funcionalidades entre WMS e SAP R3/MM 

Fonte: Silva e Oliveira (2013) 
 

Código de Barras RFID 

Necessita ser posicionado sobre o leitor para 

ser lido; 

Pode ser lido ou atualizado sem 

posicionamento sobre o leitor; 

Apenas pode ser lido individualmente; 

 

Vários podem ser lidos vários 

simultaneamente; 

Não podem ser lidos se ficarem sujos ou 

danificados; 

Pode ser utilizado em ambientes sujos e 

superfícies ásperas; 

Tem que estar visível para ser registrado; 

 

São etiquetas finas e podem ser lidas mesmo 

quando estão ocultas dentro de um item; 

Não permitem atualizações, 

 

A informação digitalizada pode ser 

atualizada inúmeras vezes, 

Precisam ser rastreadas manualmente para a 

identificação de um item, o que aumenta a 

suscetibilidade de erro humano. 

Pode ser rastreada eletronicamente reduzindo 

a falha humana. 
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Já as funcionalidades do SISCOFIS incluem: 

 

 Identificação patrimonial por meio de etiquetas do sistema;  

 Geração do Boletim Administrativo;  

 Dispensa do uso de fichários (fichas em papel);  

 Informações em tempo real (Material Permanente e Consumo);  

 Parametrização de cotas de Material de Consumo por dependências;  

 Pedidos de material on-line;  

 Controle do fardamento por tempo de uso;  

 Cautela de material;  

 Cadastro de todo efetivo profissional;  

 Depreciação contábil;  

 Geração de relatórios estatísticos e de controle; e, 

 Geração de informações automatizadas para o Escalão Superior. 

 

 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 

Foram realizadas entrevistas com os dois principais operadores do SISCOFIS do 

Curso de Material Bélico da AMAN, no caso o S4 e o encarregado de material do curso, a fim 

de obter informações relevantes sobre a atuação desse sistema na prática do dia a dia de uma 

OM.  

O conteúdo das perguntas foi o mesmo, porem foram feitas separadamente para que 

não houvesse influencia na resposta de um entrevistado sobre o outro. 

 

5.1 UTILIZAÇÃO DO SSISCOFIS PELA ÓTICA DO ENCARREGADO DE MATERIAL  

 

Foi feita a entrevista com o encarregado de material do Curso de Material Bélico da 

AMAN, o subtenente Júlio César Pimentel, que já possui 25 anos de serviço e opera o 

SISCOFIS há aproximadamente seis anos como encarregado de material. 

Primeiramente, perguntado qual o grau de dificuldade de operacionalização do 

SISCOFIS ele respondeu que é um programa bem simples e didático até mesmo para uma 

pessoa sem experiência em informática. E perguntado se houve uma carga de instrução para 

tal ele respondeu que devido a facilidade de operacionalização não se faz necessário uma alta 

carga de instrução.  

Ao ser perguntado sobre as maiores dificuldades enfrentadas na utilização do sistema, 

ele respondeu que com certeza, na opinião dele, é a falta do suporte de rede de internet 

necessária, enfatizou inclusive a situação dos lugares mais longínquos do país que não 
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possuem uma internet de qualidade o que faz com que o controle do SISCOFIS fique 

defasado, não pelo programa em si mas sim pela falta de suporte. Depois, ao ser perguntado 

se visualizou aprimoramentos ou atualizações do sistema nesses anos de utilização ele conta 

que nesses seis anos como encarregado de material não visualizou atualização alguma, pelo 

menos no perfil do usuário que lhe diz respeito. 

Sendo perguntado sobre as oportunidades de melhoria do sistema, ele reforça a ideia 

de que o sistema no que lhe diz respeito é muito bom, mas acaba ficando muito limitado pela 

falta de rede de internet adequada nos quartéis, o que impede a atualização do material carga e 

de suas condições de uso. Por fim, ao ser indagado se sua opinião seria de que o SISCOFIS 

atende sim às demandas de controle de material da Força, ele respondeu que o programa em si 

atende muito bem ao que se propõe. Contudo, ressalta, que devido aos problemas já 

destacados, muitas vezes, acaba não funcionando da forma que deveria. 

 

5.2 UTILIZAÇÃO DO SISCOFIS PELA ÓTICA DO S4 

  

 Nessa parte foi realizada uma entrevista com o S4 do Curso de Material Bélico da 

AMAN, o Capitão Douglas de Andrade Maruri. 

 Inicialmente, quando perguntado sobre o grau de dificuldade de operacionalização do 

SISCOFIS, respondeu-me que é um sistema muito rígido que por vezes não permite alguns 

controles necessários aos diversos suprimentos, tendo em vista alta gama de suprimentos que 

estão sob seu controle. Sendo perguntado sobre a carga de instrução necessária para a 

operacionalização do sistema ele respondeu que somente a ambientação como o sistema se faz 

necessária. 

 Ao ser perguntado se, nesse tempo de utilização já visualizou algum tipo de 

atualização ou aprimoramento do SISCOFIS, ele respondeu que existem relatórios em que são 

indicadas oportunidades de melhoria, onde se buscam os aprimoramentos de acordo com as 

experiências colhidas, e disse também que a principais mudanças foram em relação a maior 

fluidez do sistema. E sendo perguntado sobre as oportunidades de melhoria para obter maior 

efetividade do sistema, ressaltou que devido a características dos diversos suprimentos, como 

óleos e lubrificantes, por exemplo, faz-se necessário controle de validade. Segundo o capitão, 

de acordo com cada classe de suprimento, deveria existir certos tipos de controle, ao mesmo 

tempo, não perdendo sua capacidade de controle. 

 Para finalizar, ao ser perguntado se o SISCOFIS atende as demandas de controle de 

material do Exército Brasileiro, afirmou que a nível controle do que existe (físico e 
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orçamentário), sim, contudo é necessário que se tenha algo mais específico para os 

suprimentos. 

5.3 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 O primeiro entrevistado, o subtenente encarregado de material do curso de Material 

Bélico, elogiou bastante o sistema apontando quase nenhuma falha em sua operacionalização 

e efetividade, porém deixa claro que em muitas Organizações Militares ele não funciona 

como deveria devido a falta de uma rede de internet adequada que suporte o sistema fazendo 

com que o controle de material fique por muitas vezes defasado. E apontou também que não 

visualizou nenhuma atualização na parte que lhe compete do sistema em todos esses anos 

operando-o.  

 Já o capitão S4 do Curso de Material Bélico apontou algumas falhas no sistema em si, 

falhas essas principalmente no que tange ao controle de alguns tipos de suprimentos de acordo 

com a peculiaridade de cada classe, enfatizando um maior controle na validade dos produtos. 

Apontou melhorias no sistema em relação a sua fluidez.  

 Apesar do mesmo conteúdo das perguntas percebe-se uma diferença nas respostas, 

isso se deve as diferenças de acesso que existe entre os perfis de usuários de ambos. O S4 

possui um acesso maior que o encarregado de material isso faz com que ele tenha uma maior 

visão do sistema em si.   

  

 

6 CONCLUSÃO  

 

 

O presente estudo teve o objetivo de responder a seguinte pergunta: o Sistema de 

Controle Físico do Exército ainda é eficaz no processo de planejamento, aquisição e estoques 

dos materiais de consumo comum ou de uso militar nas Organizações Militares Brasileiras 

tendo em vista o atual cenário de grande desenvolvimento de meios de TI e alta troca de 

informações em um curto espaço de tempo? 

Para responder a essa questão foram feitas pesquisas exploratórias tanto sobre o 

SISCOFIS como também sobre as diversas ferramentas de gestão de materiais existentes nas 

organizações civis que nas suas funções se fazem extremamente necessárias a utilização 

desses meios. Posteriormente, foram feitas entrevistas com operadores do sistema utilizado 

pelo EB (o SISCOFIS), a fim de obter a real visão da operacionalidade e efetividade dessa 

ferramenta de controle de materiais e estoque. 
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 De acordo com o estudo, conclui-se que o sistema de controle físico do Exército é muito 

importante para a gestão de materiais de consumo da Força Terrestre, pois permite através de seus 

relatórios o planejamento, a aquisição e o controle de materiais. Além de permitir um controle 

cerrado da situação de todos os tipos de material, realizar a depreciação dos produtos e rastrear a 

localidade do material.  

Pode-se observar, também, o alto nível das ferramentas disponíveis nas demais 

organizações civis, onde atuam em diversos níveis da cadeia de suprimentos ajudando a ter um 

controle cerrado de todos os seus materiais e ainda trazendo um feedback da parte dos clientes. 

Possibilitando, assim, um melhor atendimento. 

Destarte, para uma instituição de grande porte como o Exército Brasileiro faz-se 

necessária uma ferramenta mais completa, que tenha um maior número de funcionalidades. 

De todas as ferramentas estudadas, o SISCOFIS fica a frente neste quesito. Entretanto, são 

necessários aprimoramentos e atualizações do sistema que possibilitem um maior controle de 

todos os tipos de suprimentos, além de uma reformulação da capacidade da rede de internet 

nas Organizações Militares para que o SISCOFIS opere da forma esperada.   
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APÊNDICE - ENTREVISTA 

 

 

Caro participante, esta entrevista foi adotada como instrumento de coleta de dados do 

Trabalho de Conclusão de Curso: SISCOFIS e as demandas de controle de material do 

Exército Brasileiro. Além de servirem como fonte de investigação, suas opiniões cooperarão 

para o levantamento de oportunidades de melhorias no processo de controle e aquisições de 

materiais do Exército Brasileiro. 

 

1. Qual o grau de dificuldade de operacionalização do SISCOFIS?  Houve uma carga de 

instrução?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas na utilização do SISCOFIS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Em todos esses anos lidando com esse sistema, houve aprimoramentos? Se sim quais 

foram as mudanças, em sua opinião, de maior relevância que ocorreram? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Quais são as oportunidades de melhoria que o senhor visualiza para melhor efetividade 

do SISCOFIS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.Em sua opinião o SISCOFIS atende as atuais demandas de controle de material do 

Exército Brasileiro 

https://www.emeraldinsight.com/author/Wyld%2C+David+C
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


