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RESUMO 

LIMA, Diego Armando de Castro. A apresentação individual dos cadetes da AMAN: um 
estudo de caso. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

Esta monografia tem por finalidade realizar uma análise da utilização dos uniformes            

distribuídos via cadeia logística do Exército Brasileiro no âmbito do Corpo de Cadetes da              

Academia Militar das Agulhas Negras. Além disso, identificar a demanda de uniformes            

provenientes de alfaiatarias e se há relação direta com a cobrança na apresentação individual              

dos cadetes. As notórias diferenças de cor, forma, ajuste e material entre os uniformes              

utilizados pelos cadetes, motivaram esta pesquisa. Para atingir os objetivos, foram usados            

como metodologia: a pesquisa na documentação e na literatura existente sobre o assunto;             

questionários aplicados aos cadetes; e, entrevistas com oficiais. Foi constatado que os cadetes             

e instrutores consideram o uniforme que é distribuído via cadeia de suprimento não atingem              

os padrões de apresentação individual cobrados dos cadetes e, por isso, sua utilização é pífia.               

Dessa forma, os cadetes procuram comprar uniformes em alfaiatarias privadas com a intenção             

de estarem melhor apresentáveis, isso tem gerado uma desuniformidade visto que cada            

alfaiataria confecciona os uniformes de formas diferentes, além de não seguir as            

especificações técnicas definidas pelo Exército Brasileiro. 

Palavras-chave: Logística. Cadeia de suprimento.  Uniforme.  
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ABSTRACT 

LIMA, Diego Armando de Castro. The individual presentation of the AMAN cadets: a case 
study. Resende: AMAN, 2018. Monograph 
 
 
This monograph aims to analyze the use of uniforms distributed through the Brazilian Army's              

logistic chain in the scope of the Cadet Corps of the Agulhas Negras Military Academy. In                

addition, identify the demand for uniforms from tailors and if there is a direct relationship               

with the collection in the individual presentation of cadets. The notorious differences in color,              

shape, fit and material among the uniforms used by the cadets motivated this research. In               

order to reach the objectives, they were used like methodology: the research in the              

documentation and in the existing literature on the subject; questionnaires applied to cadets;             

and, interviews with officials. It was found that cadets and instructors consider the uniform              

that is distributed via the supply chain do not meet the individual presentation standards              

charged cadets and, therefore, their use is misleading. In this way, the cadets try to buy                

uniforms in private tailors with the intention of being better presentable, this has generated a               

lack of uniformity since each tailor makes the uniforms of different forms, besides not              

following the technical specifications defined by the Brazilian Army 

Key words: Logistics.  Supply chain. Uniform 
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1. INTRODUÇÃO 

 

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

inserido na área de operações militares, e subárea logística conforme definido na Portaria nº              

517, de 26 Set 00, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

O escopo do trabalho abordará às especificações técnicas dos uniformes distribuídos           

através da cadeia de suprimento do Exército Brasileiro (EB) aos cadetes da Academia Militar              

das Agulhas Negras (AMAN) e sua relação com a apresentação individual do cadete . 1

O Regulamento de Uniformes do Exército (RUE) defende que a apresentação do            

militar e a correta utilização dos uniformes demonstram dedicação e zelo pela farda que veste               

sendo primordial para a boa apresentação. (BRASIL, 2015, p. 15). Dessa forma, é             

imprescindível que o futuro oficial tenha disciplina e preza pelo cuidado com os seus              

uniformes e a sua correta utilização. Para isso, existem especificações definidas pela Diretoria             

de Abastecimento do Exército (D Abst). A D Abst é o órgão responsável por padronizar e                

catalogar os tecidos, as cores, o desenho, os tamanhos, e durabilidade do fardamento no              

âmbito da Força Terrestre. 

Na AMAN foi verificado que os cadetes têm utilizado uniformes diferentes dos            

distribuídos pela cadeia de suprimento e a padronização dos uniformes não tem sido seguida.              

A análise proposta visa realizar um estudo sobre a utilização dos uniformes distribuídos via              

cadeia de suprimento do Exército Brasileiro aos cadetes, sua frequência e quais os fatores que               

podem influenciar na opção pelos uniformes provenientes de alfaiatarias.  

A análise será de enorme valia para a gestão da aquisição, armazenagem, loteamento,             

distribuição e uso dos uniformes, pois, ao realizar essas comparações busca-se a identificar as              

possíveis causas da não utilização dos uniformes distribuídos aos cadetes e verificar as             

possíveis consequências negativas e positivas dessa prática incluindo causar prejuízo ao           

orçamento público.  

Dentro do contexto do Corpo de Cadetes (CC) da AMAN, pretende-se verificar se os              

uniformes distribuídos estão atendendo ao padrão de apresentação cobrado do cadete.           

Pretende-se ainda quantificar a demanda pela aquisição de uniformes provenientes de           

1 Aluno da Academia Militar das Agulhas Negras 
 
 



 
9 

alfaiatarias privadas e quais os motivos que levam os cadetes a escolherem um em detrimento               

do outro. 

O militar , ao ingressar numa escola militar, passa a enfrentar diversas mudanças em              

sua rotina. Marques (2014, p. 81) define como os “ritos de margem”, que se caracterizam pelo                

isolamento, a identificação por um número em substituição ao nome, o corte de cabelo              

padronizado e o correto uso dos uniformes em substituição às roupas civis.  

O uso incorreto dos uniformes, a falta de zelo e a utilização de uniformes que não                

atendam a apresentação pessoal de um futuro oficial podem caracterizar transgressões           

disciplinares, como prevê o Art. 39 do anexo I ao Regulamento disciplinar do Exército: “Ter               

pouco cuidado com a apresentação pessoal ou com o asseio próprio ou coletivo” (BRASIL,              

2002, p. 30). 

Assim, é oportuno problematizar a questão: os uniformes distribuídos pela cadeia de            

suprimento do EB proporcionam uma apresentação individual compatível com as exigidas do            

futuro oficial do Exército? Quais os prováveis motivos que levam a AMAN incrementar             

características na descrição dos itens de fardamento no processo licitatório? 

A verificação da apresentação individual é comum no meio militar e intensificada nas             

escolas militares onde o cadete, no caso da AMAN, é cobrado a se apresentar como um futuro                 

oficial do Exército. A pesquisa a ser desenvolvida está vinculada à premissa de que é exigido                

dos cadetes uma apresentação exemplar e impecável. Nossa intenção é identificarmos se o             

padrão de apresentação individual atingido com o uso dos uniformes distribuídos via cadeia             

de suprimento é suficiente às exigências impostas aos cadetes. 

O objetivo geral deste TCC será fazer uma análise comparativa entre o padrão técnico              

e de qualidade dos uniformes oferecido pela cadeia de suprimento, representada pela D Abst e               

o nível de exigência de apresentação individual cobrado do cadete da AMAN.  

Além disso, serão observados os seguintes objetivos específicos: verificar se os           

cadetes usam os uniformes distribuídos pela cadeia de suprimento; verificar se há diferenças             

técnicas entre os uniformes distribuídos pela cadeia de suprimento e os uniformes vendidos             

em alfaiatarias; e, identificar as causas que levam os cadetes a utilizarem peças de uniformes               

diferentes das peças distribuídas pela cadeia de suprimento. 

Podemos enunciar nossas hipóteses de investigação da seguinte maneira:  

a) os uniformes distribuídos pela cadeia de suprimento do EB não atingem o nível               

de exigência de apresentação dos cadetes e, por isso, os cadetes optam por comprar uniformes               
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em alfaiatarias, pois possuem características técnicas que melhor atendem a esse nível de             

exigência. 

b) os uniformes distribuídos via cadeia de suprimento do Exército proporcionam            

uma boa apresentação individual e, por isso, há uma cobrança rigorosa dos padrões de              

apresentação dos cadetes da AMAN. 

Para atingir esses objetivos, esta monografia foi estruturada da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo é uma introdução ao tema, com o intuito de contextualizar o              

leitor de modo que ele seja inserido na situação e possa compreender da melhor maneira o                

problema discutido nesta pesquisa. 

O segundo capítulo são apresentados os embasamentos teóricos que sustentam os           

assuntos relacionados à pesquisa e dão base à compreensão do problema de pesquisa.             

Inicialmente é apresentado o conceito geral de uniforme, quais os objetivos do seu uso e a                

importância para os militares. Após isso é feita uma descrição de todo o processo logístico do                

Exército Brasileiro e por conseguinte o processo de aquisição, gestão e distribuição de todo o               

fardamento da Força. Então, é relatado o processo que ocorre na AMAN para que os               

uniformes cheguem até os cadetes, e por último é feita uma análise de custos, comparando os                

uniformes geridos pela cadeia de suprimento e os confeccionados em alfaiatarias. 

Ainda neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados,         

definidas as amostras e os instrumentos de coleta de dados escolhidos.  

O terceiro capítulo trata da apresentação e análise dos dados obtidos com os             

questionários e entrevista aplicados aos cadetes e oficiais, respectivamente. Os dados são            

tabulados e apresentados extraindo as características quantitativas e qualitativas e são           

representados, em sua maioria, em percentual. Além disso é feito o uso de gráficos com o                

objetivos de facilitar as comparações e a análise.  

No quarto e último capítulo, são elencados as as conclusões percebidas através da             

pesquisas, suas prováveis causas, o impacto do problema, suas consequências imediatas e            

possíveis consequências futuras. capítulo são feitas as conclusões tomadas com base na            

pesquisa documental realizada e resposta dos cadetes e oficiais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia e de             

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consiste em analisar as relações entre as             

especificações técnicas dos uniformes do Exército Brasileiro e a boa apresentação individual            

do militar.  

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

quanto a subjetividade na apresentação individual do militar, pretendemos realizar uma           

pesquisa do tipo exploratória, visando tornar a discussão mais explícita e construir            

hipóteses.(GIL,1991, p. 45) 

Para melhor compreender o fenômeno, utilizaremos pesquisas quantitativas e         

qualitativas para a obtenção dos principais dados do estudo, como por exemplo calcular a              

demanda pelos uniformes provenientes de alfaiatarias e verificar as razões que levam os             

cadetes a adquirir esse produto. Os questionários estruturados, aplicados aos cadetes, além de             

entrevistas aplicadas a oficiais que desempenham funções chaves na formação dos oficiais            

serão os instrumentos de coleta de dados. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

2.1.1 O Uniforme 

Segundo Ferreira (1986, p. 1738) “Uniforme (do termo latino uniformes ) é um padrão             

de vestuário usado por membros de uma dada organização” se caracteriza pelo vestuário             

idêntico, de mesma forma, aspecto, tipo, padrão, valor, natureza, que não se altera nem sofre               

variações cujas características ou propriedades são semelhantes. 

Dentro do contexto militar, os uniformes são definidos como Uniformes Militares           

assim definidos de acordo com o site da Wikipédia (2018), 
[...] uniforme militar é a vestimenta padronizada e regulamentada, usada pelos           
membros das forças armadas. O uniforme é um dos principais símbolos que            
representam a profissão militar. Ele reflete o valor e a tradição, contribui para a              
elevação da autoestima, solidifica a hierarquia e a disciplina, potencializa a           
manifestação de força e transmite, subjetivamente, um ideal de igualdade onde todos            
são nivelados, independentemente de origem ou condição (WIKIPÉDIA, 2018). 
 

O uso dos uniformes militares, portanto, representam muito mais do que apenas uma             

vestimenta, pelo contrário são muito importantes e “simbolizam a autoridade militar, com as             
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prerrogativas que lhe são inerentes’’.(BRASIL, 1980) Além disso, segundo o Cerimonial           

Militar do Exército " A farda não é uma veste que se despe com facilidade e até com                  

indiferença, mas uma outra pele que adere a própria alma irreversivelmente para sempre."             

(BRASIL, 2002b, p.1). 
 

 

2.1.2 A apresentação individual do militar 

Segundo o regulamento de uniformes do Exército - (BRASIL, 2015, p. 15) a correta              

utilização dos uniformes é um fator preponderante para uma boa apresentação tanto individual             

coletiva e contribui para a imagem da Força Terrestre.  

De fato a farda pode revelar muitas características do militar, como afirma Marques             

(2014, p. 35) a farda transmite certos valores como força, coragem, hierarquia, disciplina e              

desperta nos jovens um mundo promissor que pode vir a ser a carreira das armas. 

O Regulamento de uniformes do Exército (RUE) apresenta em seus Art. 232 e 233 a               

importância do correto uso dos uniformes  pessoal para a apresentação individual do militar: 
Art. 232 A composição e o uso dos uniformes devem ser rigorosamente observados,             
com o fiel cumprimento das prescrições relativas à apresentação pessoal contidas           
neste Capítulo. 
Art. 233 Constitui-se fator primordial na apresentação pessoal do militar o uso correto             
do uniforme; o zelo e o capricho com cada uma de suas peças; a limpeza, o polimento                 
e o brilho dos metais; o asseio pessoal ( o cuidado com os cabelos , a higiene corporal                  
e bucal); o uso dos adornos; a limpeza e o brilho dos calçados e a apresentação dos                 
vincos nas peças do fardamento. (BRASIL, 2015) 

 
Dentre as diversas oportunidades que a apresentação individual do militar pode ser            

verificada, como as revistas previstas e inopinadas, existe, diariamente, nas organizações           

militares do Exército, uma formatura destinada à revista do pessoal de serviço. Na Parada              

Diária, como é chamada, são anotadas as irregularidades encontradas nos uniformes,           

equipamento e apresentação individual dos militares de serviço. (BRASIL, 2003, p. 73) 

Segundo Marques (2014): 
A equipe que iniciava o serviço formava um grupamento específico. Aqui a carga 
simbólica era ainda maior do que nas formaturas diárias normais. Havia um            
cerimonial específico para assumir o serviço, que ia desde a revista de uniforme até              
gestos em deferência ao terreno no qual se estava pisando. (MARQUES, 2014, p.89). 

 

A apresentação individual do militar, portanto, é de extrema importância para o militar             

pois revela seu asseio e zelo pelos uniformes, além de ser uma forma de externar os valores                 

militares e zelar pelo bom nome das Forças Armadas. 
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2.1.3 A Cadeia de Suprimento do Exército Brasileiro 

 
Segundo Giunchetti (2004), a Gestão da Cadeia de Suprimento é uma filosofia de             

negócio baseada nas demandas do mercado, que visa agregar valor para o consumidor final              

por meio de uma movimentação mais efetiva de materiais, produtos e informações ao longo              

de toda a Cadeia. 

No âmbito das Forças Armadas, a Cadeia de Suprimento se insere na Função de              

Combate Logística que se caracteriza pelo conjunto de atividades, tarefas e sistemas            

inter-relacionadas para prover apoio e serviços assegurando a ação e dando amplitude de             

alcance e duração às operações .Engloba as Áreas Funcionais de apoio de material, apoio ao               

pessoal e apoio de saúde. A Área Funcional de apoio de material divide-se ainda em Grupos                

Funcionais, são eles: Suprimento, Manutenção, Transporte, Engenharia e Salvamento         

(BRASIL, 2014). 

Ainda segundo o manual de Logística o Grupo Funcional Suprimento refere-se às            

atividades que trata da previsão e provisão de todas as classes de material e peças de                

reparação e 

engloba as atividades de planejamento da demanda, obtenção, recebimento, armazenamento,          

distribuição e gerência do suprimento, atividade na qual se insere a Gestão da Cadeia de               

Suprimento. 

A cadeia de suprimento é dependente da combinação de diversos fatores, entre os             

quais se destacam: 

a) a capacidade e disponibilidade de meios e vias de transporte; 

b) a capacidade das organizações logísticas de obter, estocar e processar os itens; 

c) a confiabilidade dos dados referentes à demanda, aos estoques e ao material em              

trânsito; 

d) o risco logístico admitido; 

e) o nível de serviço estabelecido; 

f) a disponibilidade e a confiabilidade dos diversos fornecedores; e 

g) o nível de nacionalização dos produtos de defesa 

Os suprimentos são classificados segundo um Sistema de Classificação Militar, que           

agrupa os itens de suprimento em classes,conforme a finalidade de emprego. É utilizado nas              

fases iniciais dos planejamentos logísticos e na simplificação de instruções e planos. 
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No âmbito da Força Terrestre são adotadas dez classes de suprimento, conforme 

descrito no quadro 1. 
Quadro 1 - Classes de Suprimento na Força Terrestre 

CLASSE DESCRIÇÃO 

I Subsistência, incluindo ração animal e água. 

II Intendência, englobando fardamento, equipamento, móveis, utensílios, 
material de acampamento, 
material de expediente, material de escritório 
e publicações. Inclui vestuário específico para Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (DQBRN). 
 

III Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel). 

IV Construção, incluindo equipamentos e 
materiais de fortificação. 
 

V Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, 
explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos relacionados. 
 

VI Engenharia e cartografia 

VII Tecnologia da informação, comunicações, eletrônica e informática, 
incluindo equipamentos de imageamento 
e de 
transmissão de dados e 
voz. 
 

VIII Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue. 

IX Motomecanização, aviação e naval. Inclui material para DQBRN. 

X Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem estar do 
pessoal e artigos reembolsáveis. 

Fonte: Brasil, (2014, p. 31) 

A atividade de distribuição dos uniformes está a cargo do Comando Logístico            

(COLOG) por meio da D Abst, que tem por competência prever e prover o suprimento e a                 

manutenção relativos à Classe II (material de intendência) (BRASIL, 2011, p. 23).            

Classificam-se como material de intendência: fardamentos, equipamentos, móveis, utensílios,         
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material de acampamento, de expediente, de escritório e publicações. (BRASIL, 2003b, p.            

81). 

Quanto ao planejamento da distribuição dos uniformes, segundo as Normas          

Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP) , é confeccionado um documento          

estabelecendo os itens e quantidades de fardamento que cada Organização Militar (OM),            

baseando-se na : Dotação de OM , que é a quantidade de cada artigo que a OM deva receber,                   

de acordo com o tempo de duração; e na Dotação individual, que é a quantidade desejável de                 

peças de uniforme que cada militar tenha direito de receber por conta da União. (BRASIL,               

2002c, p. 17) 

Existem ainda a Instruções Reguladoras para Distribuição de Fardamento (IRDF), que           

tem por finalidade “Regular as condições para a distribuição de peças de uniforme e de roupa                

de cama e banho para o pessoal civil e militar do Ministério do Exército” (BRASIL,1998 p.1).                

As IRDF regulam o tempo previsto de duração, a dotação individual do militar e as condições                

de distribuição de cada peça de uniforme. 

Distribuição da peça de uniforme Blusa de combate camuflada:  
 
Blusa de combate camuflada 
a. Tempo previsto de duração: 1 ano. 
b. Dotação individual 
: 2 p/ p. 
c. Condições para a distribuição: 
d. para a Bda Inf Pqdt, CAAdEx, 18a Bda Inf Fron, OM de pronto-emprego e todas as                 
OM do CMA: 
e. de acordo com a dotação individual, para: 
f. efetivo variável; 
g. alunos de CPOR e NPOR; 
h. fora da dotação individual, na base de 1 por pessoa (p/ p) , para: 
i. cabos e soldados de núcleo-base; 
j. taifeiros; 
k. cabos e soldados de contingente; 
l. para as demais OM: 
–– cabos e soldados de Pel Op Es 
: 1 p/ p; 
3) para alunos da EsPCEx 
: 2 p/ p; 
4) para cadetes 
: 1 p/ p. (BRASIL, 1998, Anexo “A”) 

 
2.1.4 A gestão dos uniformes pela Cadeia de Suprimento da AMAN  
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Os Cadetes, bem como os alunos das outras escolas militares, têm direito a receber              

seus uniformes, roupa branca e roupa de cama por conta da União, sendo reguladas pelas               

tabelas de distribuição estabelecidas pelo comando de cada  Força. (BRASIL, 2001) 

No âmbito da Força Terrestre fica assim regulado: 
Art. 13. Os uniformes destinados aos cadetes e alunos dos Estabelecimentos de            
Ensino a seguir relacionados, bem como aos cabos, soldados, taifeiros, atiradores de            
Tiro-de-Guerra e alunos órfãos dos Colégios Militares são fornecidos pelo Exército,           
segundo instruções elaboradas pelo Órgão Setorial competente: 
I - Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN); (BRASIL, 2015) 

 
A AMAN como órgão público federal, faz a aquisição dos fardamentos por meio de              

licitações regidas pela lei No8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL,1994). Para a aquisição               

de bens comuns é adotada a modalidade Pregão Eletrônico, prevista na e Lei Nº 10.520, de 17                 

de julho de 2002 (BRASIL, 2002d). Além disso, pelo elevado volume de compras, a AMAN               

recebeu o patamar de Órgão Provedor (OP) assim como os Depósitos de Suprimento (D Sup)               

e Batalhões de Suprimento (B Sup) do Exército Brasileiro. Desta forma a Academia tem a               

competência para realizar a aquisição de uniformes escolares, ou seja, aqueles de uso             

específico dos cadetes enquanto que os uniformes comuns à todos os militares do EB fica a                

cargo do COLOG realizar a aquisição centralizada e dos OPs a distribuição.  

O período de licitações se encaixa na fase de obtenção na atividade de suprimento e é                

definida pela NARSUP da seguinte maneira: “É a fase da atividade de suprimento que              

abrange as seguintes ações: identificação das possíveis fontes, seleção de fornecedores,           

preparação dos planos de aquisição, estabelecimento das especificações, fixação dos preços,           

prazos, condições de pagamento e entrega.” (BRASIL, 2002c) 

Em um processo licitatório é necessário realizar a especificação precisa do objeto a             

ser adquirido e essa atividade é feita durante a fase preparatória da licitação na elaboração do                

Termo de Referência, assim definido por Brasil, (2002d): 
Art.9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:  
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto              
de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas,           
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; O            
termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar             
avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos           
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o            
preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do             
objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e           
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e             
objetiva (Brasil, 2002d). 
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Para a aquisição de peças de fardamento, com o objetivo de padronizar o uniforme              

utilizado pelos militares de todo o país, são usadas as especificações técnicas de cada peça               

definidas pela D Abst, onde são definidos critérios como matéria-prima, gramatura, solidez            

das cores, dimensões , tipo, composição entre outras características. Como prevê o Art 77 do               

estatuto dos militares.  
Art. 77. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como              
os modelos, descrição, composição, peças acessórias e outras disposições, são os           
estabelecidos na regulamentação específica de cada Força Armada (BRASIL, 1980). 
 

Alguns exemplos de especificações técnicas definidas pela D Abst: 

 
Figura 1- Blusa de combate camuflada Figura 2 - Bolso inferior da blusa 

 
Fonte: Brasil, (2017b) 

Quadro 2 - Medidas do bolso inferior (em mm) 

MEDIDAS TAMANHOS 

PP P M G GG 

AB 100 100 100 105 105 

CD 200 200 200 2010 2010 

EF 220 220 220 230 230 

Fonte: Brasil, (2017b) 

 
 

 

2.1.5 Custos Logísticos 
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“Um dos principais desafios da logística moderna é conseguir gerenciar a relação            

entre custo e nível de serviço [...] Assim, a logística ganha a responsabilidade de agregar valor                

ao produto através do serviço por ela oferecido” (LIMA, 1998, p. 37).  

Faria e Costa (2005) atribuem à gestão dos custos logísticos a resposta para o desafio               

da relação custo-qualidade do nível do serviço: 
Diante de um contexto de intensa competição na maioria dos segmentos da economia,             

a gestão dos custos logísticos tem como objetivo principal estabelecer políticas que            
possibilitem às empresas, simultaneamente, uma redução nos custos e a melhoria do nível de              
serviço oferecido ao cliente. Para isso, é preciso conhecer quais são os custos inerentes a todo                
o processo logístico” (Faria e Costa, 2005). 

 
Na Administração Pública não é diferente, busca-se um equilíbrio entre custo e            

qualidade do serviço/material adquirido. A lei N°8.666 prevê em seu artigo 3°: ”A licitação              

destina-se a garantir [...] a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a               

promoção do desenvolvimento nacional” e por melhor proposta deve se entender não aquela             

que oferece o menor preço, mas a que atende os requisitos definidos pela Administração.  

Dessa forma existe a necessidade de um alinhamento às atuais práticas logísticas            

visando diminuir os custos logísticos e aprimorar a cadeia de suprimentos. Ballou (2006, p.              

41) trata da importância da efetividade nos processos de suprimento, aproximando as            

realidades civil e militar: 
Nossa convicção era de que, se cuidássemos bem das nossas tropas, os objetivos             

seriam concretizados, por maiores que fossem os obstáculos. Os soldados são os nossos             
clientes. Isso em nada difere do foco determinado, concentrado nos clientes que tantos             
empresários bem-sucedidos também têm. (Ballou, 2006, p. 41) 

 
Diante desse desafio será feita uma análise da relação custo e qualidade dos uniformes              

distribuídos aos cadetes, comparando-os com os uniformes vendidos em alfaiatarias. 

Para a comparação dos preços das peças de uniformes será utilizado o processo             

licitatório do Comando Logístico (COLOG), responsável pela aquisição dos uniformes de uso            

comum do Exército Brasileiro. A respeito dos uniformes provenientes de alfaiatarias, será            

considerado o preço médio de mercado de cada peça de uniforme. 
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Figura 3: Uniforme distribuído pela cadeia de suprimento Figura 4: Uniforme adquirido em alfaiataria 

Fonte: O Autor Fonte: O Autor 
 

Segundo o Pregão Eletrônico n° 06/2018 do COLOG, o conjunto camuflado de calça,             

gandola e gorro foi adquirido pelo valor de R$ 112,94 (BRASIL, 2018b). O conjunto              

camuflado calça e gandola de alfaiataria pode ser adquirido a um preço médio de R$ 150,00 e                 

o gorro camuflado ao preço médio de R$ 20,00.  

 
 
2.2 Referencial metodológico 

 

Nesta seção do texto, faremos a definição dos parâmetros e dos passos do que será um                

estudo de campo sobre o tema. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: leituras             

preliminares para aprofundamento do tema; definição da população e amostra a ser            

investigada; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas              

de análise do material. 

 

2.2.1 Procedimentos de pesquisa 
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No decorrer de pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos: apresentação da           

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, importância do uniforme para o militar e            

gestão e distribuição dos uniformes no âmbito do Exército Brasileiro, Identificamos,           

inicialmente, trabalhos de autoria de Brasil (2015), Brasil (2011) e Brasil (2003), que             

desenvolvem os conceitos necessários a nossa pesquisa. Foi feito o levantamento dos dados             

através de documentos e de questionários quantitativos e qualitativos aplicados à população            

alvo. 

A partir daí foi realizado a definição do perfil da população-alvo do trabalho e              

definidas as características da amostra que foi submetida aos questionários da pesquisa. Os             

procedimentos seguintes foram a elaboração de questionários e entrevistas para a coleta de             

dados, realização e aplicação do questionário-piloto para avaliação do instrumento, análise           

dos resultados obtidos, com o objetivo de sanar eventuais falhas estruturais do questionário.             

Depois disso foi remetido os questionários definitivos aos membros da amostra e realizada             

a entrevista prevista. 

Em seguida, foram feitas a tabulação de entrevistas e questionários, o tratamento            

estatístico e a análise comparativa dos dados apurados: 

a) organização e tabulação dos dados; 

b) verificação dos pontos nodais da problemática, apresentação individual e          

distribuição de uniformes; 

c) verificação estatística da freqüência de ocorrência dos eventos; 

d) análise comparativa dos dados. 

Por fim, foi feita a análise dos dados, as hipóteses propostas, bem como divulgação              

dos respectivos resultados de pesquisa, atestando ou não as hipóteses levantadas inicialmente.  

 

2.2.2 População e amostra  

 

A coleta de dados foi realizada com cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras              

no ano de  2018. 

Foi proposto obter amostras das quatro turmas que cursam a Academia. Cada turma             

possui, em média, quinhentos cadetes, perfazendo uma população de cerca de 2000 cadetes. O              

estudo contará com a participação de 50 cadetes por turma , ou seja, aproximadamente 10%               

da população, que aceitaram participar voluntariamente desta pesquisa.  
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A pesquisa contará com informações de um oficial brasileiro que atua como            

encarregado do setor de pessoal do Corpo de Cadetes da AMAN. A entrevista com esse               

militar foi conduzida por meio presencial. 

 

2.2.3  Instrumentos de pesquisa 

 

Foram utilizados questionários qualitativos e quantitativos aplicados aos cadetes da          

AMAN com o objetivo de adquirir dados importantes aos objetivos da pesquisa.  

A entrevista foi desenvolvida com um oficial brasileiro que serve na AMAN. O             

entrevistado é encarregado do setor de pessoal (S1) do Corpo de Cadetes (CC) da AMAN               

visto que ele tem por atribuição comandar a parada diária, atividade na qual é feita uma                

revista nos cadetes verificando a apresentação dos militares em forma. (BRASIL, 2003b).  
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3. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, foram aplicados questionários a uma amostra de             

183 cadetes cursando o ano de 2018 na Academia Militar das Agulhas Negras, sendo 25% de                

cada um dos quatro anos de formação e dos diferentes cursos, correspondendo a             

aproximadamente 10% do efetivo. Além disso foi feita uma entrevista com um oficial de alta               

experiência na área de pessoal, contribuindo com o diagnóstico a respeito do uso dos              

uniformes e sobre a apresentação individual dos cadetes. 

 

3.1 Estudo da utilização dos uniformes 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das pesquisas aplicadas aos cadetes           

através do preenchimento de questionários conforme anexo “A”. 

A respeito da qualidade dos uniformes recebidos pela cadeia de suprimento, 75% dos             

cadetes respondentes consideram o uniforme “muito ruim” ou “ruim” e apenas 1%            

responderam que consideram os uniformes como “muito bons”. 

Dentre as diversas atividades dos cursos da AMAN, 99% dos cadetes responderam            

que utilizam uniformes distribuídos nas atividades no terreno, quando o risco de sujar ou              

rasgar são bem maiores. Além disso, 42% utilizam durante o Treinamento Físico Militar e              

34% nas instruções nas regiões de parques e 0% utilizam em atividades como a Parada Diária                2

e revistas de uniformes. 

Quando tratamos dos uniformes adquiridos em alfaiatarias, 100% dos cadetes          

respondentes já compraram uniformes e dentre os motivos elencados, destacam-se: aquisição           

de uniformes de melhor qualidade, 47%; baixa qualidade dos uniformes recebidos, 20%; e,             

cobrança dos instrutores por uma boa apresentação individual, 20%. Houve ainda 4% que             

declararam que compraram uniformes para não serem punidos por estarem mal apresentados.            

Foram observadas ainda respostas como “pela impossibilidade de usar os uniformes           

distribuídos” , “porque os uniformes que recebi não posso usar” e “porque não tenho              

escolha”.  

2 Local específico de cada curso da AMAN onde são ministradas as instruções do Ensino Profissional. 
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Além disso, 89% dos cadetes usam os uniformes de alfaiatarias diariamente,           

independente da atividade e que esses uniformes são mais aceitos tanto pelos instrutores como              

por seus pares. Dentre as peças mais procuradas destacam-se o uniforme camuflado,            

adquirido por 98% dos cadetes além do gorro camuflado e do coturno ambos por 96%. 

Foi constatado ainda, que 76% dos cadetes possuem cinco ou mais uniformes            

provenientes de alfaiatarias, dentre os quais 22% declaram que de todos os uniformes que usa,               

100% foram comprados em alfaiatarias. 

Dentre as atividades onde o uso de uniformes de alfaiatarias se destaca, aparece as              

revistas de uniformes com 99% e a parada diária com 92%. Para melhor analisarmos as               

discrepâncias no uso dos uniformes da cadeia de suprimento e os de alfaiatarias nas diferentes               

atividades, faremos uma comparação gráfica. Foram observados as atividades: Revistas de           

uniformes, Parada Diária, aulas da Divisão de Ensino (DE), Treinamento Físico Militar            

(TFM) e atividades no Terreno em geral. 
Gráfico 1: Uso dos uniformes da cadeia de suprimento 

Fonte: O Autor 
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Gráfico 2: Uso dos uniformes de alfaiatarias 

Fonte: O Autor 
 

Os cadetes foram questionados ainda sobre as vantagens de adquirir uniformes em            

alfaiatarias e foram obtidas as seguintes respostas: 44% respondeu que os uniformes            

provenientes de alfaiatarias proporcionam uma melhor apresentação individual que a          

distribuída pela cadeia de suprimento ; 43% declarou que os uniformes comprados            

apresentam melhor qualidade, acabamento e durabilidade; 9% dos cadetes respondeu que a            

vantagem seria não correr o risco de ser punido; 2,7% não veem nenhuma vantagem mas               

consideram uma desvantagem ter que comprar uniformes; e 1% considera como vantagem a             

relação custo/benefício.  

Quando perguntados se já tinham visto algum cadete ser observado negativamente por            

um instrutor, em relação à apresentação individual e em função disso ser punido, 70%              

respondeu positivamente. Dentre as frases ditas pelos instrutores ao participar um cadete, 67%             

declarou que os instrutores dizem que o uniforme distribuído pela cadeia de suprimento não              

condiz ou não atinge o padrão de apresentação individual esperada de um cadete e 33%               

responderam que os instrutores dizem que a remuneração que o cadete recebe deve ser              

utilizado para adquirir melhores uniformes.  

Diante desse contexto, foi perguntado aos cadetes quais as atitudes tomadas, no caso             

de terem sido punidos, para não ser punido novamente. Dos cadetes respondentes, 13% não              
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foram punidos; 16% disseram que procuraram melhorar o preparo do uniforme, lavando,            

passando ou tomou outra medida de forma a se apresentar de forma apropriada; e, 70%               

declarou que comprou um uniforme de melhor qualidade em uma alfaiataria. 

Fazendo uma análise com o cenário do ano letivo da AMAN, de 40 semanas,              

considerando em média 5 semanas de atividades no terreno, 3 sessões de 2 horas de TFM por                 

semana (210 horas) e 1 dia de instrução na área de parques por semana (230 horas) e                 

considerando que essas são as atividades nas quais os cadetes mais utilizam os uniformes              

distribuídos pela cadeia de suprimento, temos o seguinte resultado: se 100% dos cadetes             

utilizassem os uniformes recebidos nessas atividades, estariam utilizando em 52,4% do ano            

letivo, o que já estaria abaixo do esperado. Porém, os resultados da pesquisa revelam que               

mesmo nessas atividades, o uso dos uniformes recebidos não é total mas de 99% nos               

exercícios no terreno, 42% no TFM e 34% nas instruções na área de parques. 

Diante desse resultado se pode afirmar que os uniformes geridos pela cadeia de             

suprimento tem uma frequência de uso muito limitada na AMAN, e demonstra uma             

subutilização dos uniformes que deveriam ser de uso cotidiano em todas as atividades.  

 

3.2 A apresentação individual do cadete: a visão do instrutor da AMAN 

 

Neste capítulo será apresentado a visão do chefe da 1° seção do CC, oficial              

responsável, de maneira geral, pela apresentação individual dos cadetes. Além disso possui            

grande experiência por realizar diariamente a revista de uniforme na Parada Diária. O texto a               

seguir é baseado nas respostas deste oficial aos questionamentos feitos na entrevista,            

conforme anexo “B”. 

“A apresentação individual é muito importante na profissão militar, pois demonstra           

disciplina, motivação profissional e respeito em relação à própria Instituição bem como a             

seus integrantes. Além desses aspectos, a boa apresentação individual mantém a identidade            

do profissional e a credibilidade da Instituição perante a opinião pública.  

Dentre os aspectos do uniforme de um militar bem fardado, os mais relevantes são a               

limpeza, o ajuste e a adequada colocação dos componentes do uniforme, aliados a postura do               

militar. Além disso os itens a serem observados são o correto posicionamento e ajuste do               

uniforme ao corpo, a limpeza do uniforme, o posicionamento e limpeza dos componentes do              

uniforme (distintivos, medalhas, insígnias), calçados limpos e engraxados; e o uniforme           
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deverá estar passado, destacando os vincos naqueles que possuem esta previsão. Um detalhe             

importante é a observância do desgaste do fardamento e seus componentes, principalmente            

cobertura, calçados, luvas e cintos. Quando for observado que o desgaste já está             

comprometendo a boa apresentação, ou seja diferenciando da coloração e padrões definidos            

em regulamento, o fardamento e seus componentes deverão ser substituídos.  

Por fim, o tamanho do uniforme deve ser sempre verificado, principalmente no caso              

do militar ganhar ou perder peso, pois pode comprometer sua apresentação individual, em             

relação ao ajuste do fardamento. 

Em todas as atividades o militar deverá estar com a apresentação condizente a sua              

situação profissional. Aquelas atividades, sejam internas ou externas, em que o conjunto            

passa a ser observado, como formaturas e solenidades especiais, maior atenção deve ser             

dada a apresentação individual, pois poderá comprometer o todo. Nas atividades isoladas            

como representações, entrevistas, atividade social, serviço, dentre outras, o cuidado deverá           

ser redobrado, lembrando que o militar uniformizado representa a Instituição em todas as             

oportunidades.  

É notório que existem diferenças técnicas entre os uniformes vendidos em alfaiatarias            

e os distribuídos pela cadeia de suprimento, as mais significativas são relacionadas ao corte              

e ajuste do uniforme. Os da cadeia de suprimento são produzidos em larga escala e nos                

tamanhos padrão, além de não possuírem artifícios para manter partes dos uniformes mais             

rígidas, como golas, gorros e bolsos. Os de alfaiataria possuem melhor caimento e ajuste,              

pois são cortados sob medida. Um ponto que deve ser observado sempre é o que está previsto                 

no RUE. Desta forma os uniformes provenientes de alfaiatarias oferecem uma melhor            

apresentação individual ao militar.” 
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4. CONCLUSÕES 

 
A análise revela que há diferenças técnicas relevantes e facilmente percebidas entre os             

uniformes distribuídos pela cadeia de suprimento e os adquiridos em alfaiatarias. Os            

uniformes de alfaiatarias são considerados de melhor qualidade pela maioria dos cadetes e             

instrutores e, por isso, seu uso oferece melhor apresentação individual ratificando a primeira             

hipótese levantada nesta pesquisa. Porém, existem diferenças tanto em relação aos uniformes            

da cadeia de suprimento quanto entre as diferentes alfaiatarias das quais os cadetes adquirem              

os uniformes, dessa forma o uniforme perde sua finalidade, a de padronização e pode se               

perceber diferenças nas peças em cor, ajuste, tamanho, modelo e forma dependendo do local              

em que o cadete comprou. 

Quanto ao uso dos uniformes da cadeia de suprimento, foi observado uma proporção             

muito aquém do esperado, já que tais uniformes são padronizados pelo próprio Exército             

Brasileiro na figura da D Abst, além do preceito legal de que as praças especiais, em que se                  

enquadram os cadetes, recebam os uniformes das Forças Armadas já que não recebem             

auxílio-fardamento.  

Como principal motivo para o baixíssimo uso dos uniformes distribuídos, a pesquisa            

aponta para uma baixa qualidade das peças e por consequência, uma apresentação individual             

aquém do cobrado ao futuro oficial. A aquisição de uniformes em alfaiatarias entra em cena               

como alternativa à cobrança rigorosa pela apresentação impecável dos cadetes. 

Alguns aspectos se destacaram durante a execução da pesquisa, um deles é um certo              

incentivo da parte do instrutores pela aquisição de uniformes e a grande aceitação desses              

uniformes de alfaiatarias, mesmo não cumprindo as especificações técnicas da D Abst,            

sustentados por uma aparente cultura organizacional que utiliza critérios subjetivos de           

avaliação da apresentação pessoal nos quais os uniformes distribuídos não são de qualidade             

suficiente.  

Quanto à quantidade de uniformes distribuída, a IRDF prevê 1 uniforme camuflado             

por ano por cadete, para ser usado as 40 semanas nas mais diversas atividades. Essa               

quantidade se revela insuficiente, dada a quantidade de atividades do ano letivo, e pode causar               

o desgaste precoce das peças devido o alto número de lavagens, sendo mais um fator a se                 

considerar como motivação para adquirir novas peças.  
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Outro ponto a se considerar é o valor pago pela União na aquisição desses uniformes.               

Apesar de ter uma utilização baixíssima, os cadetes recebem 1 conjunto camuflado e 1 gorro               

por ano, por exemplo, isso aponta para uma falta de efetividade dos gastos públicos por não                

estar cumprindo a finalidade em sua plenitude, já que a Administração Pública tem realizado              

aquisições de peças que são pouco utilizadas. 

A utilização dos uniformes se põe sob um paradoxo no qual o cadete é cobrado a                

apresentar um padrão que só se atinge utilizando uniformes de alfaiatarias e que não seguem               

os padrões técnicos definidos pelo próprio Exército, onerando os cadetes pela aquisição de             

uniformes e a União pela ineficiência do material adquirido com recurso público. Como as              

licitações são baseadas nas especificações técnicas, uma das soluções para esse impasse            

seriam alterações nas especificações de modo que os fornecedores apresentassem peças de            

maior qualidade e que atingissem um padrão de apresentação individual condizente com o             

exigido.  

Finalmente, sob a ótica estratégica e organizacional, importa que haja um           

aprofundamento desses estudos já que os uniformes geridos pelo EB não atingem só os              

cadetes mas todos os Cabos, Soldados e praças especiais do Exército e impactam diretamente              

na padronização dos uniformes de toda a Força Terrestre. Deve-se considerar ainda que os              

recursos públicos com uniformes são muito altos como por exemplo o Pregão 06/2018 que              

comprou 76,8 milhões só em uniforme camuflado (BRASIL, 2018). Uma gestão eficiente e             

eficaz dos recursos, no que tange a logística de aquisição de fardamentos do Exército              

brasileiro, proporcionaria um alinhamento aos princípios constitucionais e contribuiria         

positivamente para a imagem da Força no âmbito da Administração Pública. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CADETES DE 2018 DA AMAN 

Este questionário tem por objetivo coletar dados para atingir aos objetivos específicos da pesquisa do               

trabalho de conclusão de curso do Cad Armando do Curso de Intendência. 

 

01.Como o Sr (a) avalia a qualidade dos uniformes recebidos pela cadeia de suprimento? 

(  )Muito ruim 

(  )Ruim 

(  )Regular 

(  )Bom 

(  )Muito bom 

(  )Excelente 

02. Em quais atividades o Sr (a)  usa os uniformes distribuídos pela cadeia de suprimento na AMAN? 

(  )Revistas de Uniforme 

(  )Parada diária 

(  )Aulas da Divisão de Ensino 

(  )Instrução na região de parques 

(  )Treinamento Físico Militar 

(  )Exercícios no terreno 

03. Com que frequência o Sr (a)  usa os os uniformes distribuídos pela cadeia de suprimento? 

( )Diariamente, independente da atividade 

( ) Duas vezes na semana, independente da atividade 

(  )Somente em atividades no terreno 

(  )Depende da atividade 

(  )Nunca 

  

04. O Sr (a) já comprou uniformes em lojas que vendem artigos militares e uniformes do Exército                 

Brasileiro como alfaiatarias? 

  

05. Qual o motivo que levou o Sr (a) a comprar um uniforme em uma alfaiataria? 

  

06. Com que frequência o Sr (a)  usa os os uniformes adquiridos em alfaiatarias? 

( )Diariamente, independente da atividade 

( ) Duas vezes na semana, independente da atividade 

(  )Depende da atividade. 
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(  )Somente em atividades no terreno 

(  )Nunca 

07. Quais peças de uniforme o Sr (a) costuma comprar em alfaiatarias? 

(  )Uniforme camuflado 

(  )Camisa bege manga curta 

(  )Calça de sarja Verde Oliva 

(  )Gorro camuflado 

(  )Coturno 

(  )Distintivos e insignias 

  

08. Quantas peças de uniforme o Sr (a) possui provenientes de alfaiatarias? 

(  )nenhum 

(  )um 

(  )dois ou tres 

(  )cinco ou mais 

(  )todos 

  

09. Para  quais atividades o Sr (a) compra uniformes da alfaiataria? 

(  )Revistas de Uniforme 

(  )Parada diária 

(  )Aulas da Divisão de Ensino 

(  )Instrução na região de parques 

(  )Treinamento Físico Militar 

(  )Exercícios no terreno 

 

  

  

10. Qual a vantagem o senhor considera no uso do uniforme adquirido nas alfaiatarias? 

  

  

11. O Sr (a) já viu algum cadete ser observado negativamente por estar usando (mesmo que limpo e                  

passado) um uniforme da cadeia de suprimento? Caso afirmativo, quais são as frases ditas pelos               

instrutores a respeito do uniforme e da apresentação individual do cadete? 
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12. Caso o Sr (a) tenha sido punido (a) por má apresentação individual, quais as medidas que o Sr (a)                    

tomou para que não incorresse no mesmo erro? 

 

ANEXO B 

Roteiro de perguntas para entrevista 

  

01.Qual a importância da boa apresentação individual na profissão militar? 

02.Quais são os aspectos mais relevantes que destacam um militar bem uniformizado? 

03.Quais itens/aspectos dos uniformes são avaliados para definir uma boa apresentação           

pessoal? 

04.Em quais atividades internas e externas à AMAN a apresentação individual é mais             

cobrada. Por quê?________ 

Qual é o objetivo? 

05.O Sr percebe diferenças técnicas entre os uniformes vendidos em alfaiatarias e os             

distribuídos pela cadeia de suprimento? Caso afirmativo, quais? ________________________ 

06.Os uniformes provenientes de alfaiatarias oferecem uma melhor apresentação individual          

aos cadetes do que os da cadeia de suprimento? Caso afirmativo, por quê? _________ 

 

 
 


