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RESUMO 
 

Este trabalho visa demonstrar a aplicabilidade das ferramentas de qualidade com a finalidade de 
padronizar e aperfeiçoar os processos logísticos utilizados nas diversas classes de materiais. Tal abordagem se 
faz necessária em virtude das Organizações Militares (OM), mais especificamente no 9º Batalhão de 
Manutenção (9º BMnt), possuírem inúmeros materiais divididos em diversas classes, com alto valor patrimonial e 
que necessitam estar em permanente estado de disponibilidade afim de permitir um Estado de Prontidão 
Logística permanente. O objetivo deste trabalho é mostrar que a aplicação das ferramentas de qualidade e da 
análise e melhoria de processos de forma efetiva, eficiente e eficaz, voltada para a padronização e o 
aperfeiçoamento dos processos logísticos relativos à manutenção dos materiais existentes no 9º BMnt, são 
primordiais para que se tenham materiais sempre em condições de uso com o mínimo de custo, consolidando 
assim a Prontidão Operacional Logística. Este intento será conseguido mediante uma pesquisa bibliográfica e 
documental de Manuais Técnicos, Estudo de Caso, Normas, Instruções Reguladoras, entre outros documentos 
julgados necessários ligados aos materiais existentes no Batalhão.  
 
Palavras-chave: Ferramentas de Qualidade. Processos. Prontidão Logística. 
 

 

 
 
ABSTRACT 
 

This paper aims to demonstrate the applicability of quality tools in order to standardize and improve the 
logistics processes used in the various classes of materials. Such an approach is necessary because the Military 
Organizations (OM), more specifically in the 9º Maintenance Battalion (9º BMnt), possess numerous materials 
divided into several classes, with high patrimonial value and that need to be in a permanent state of availability in 
order to allow a state of permanent logistic readiness. The objective of this paper is to show that the application of 
quality tools and the analysis and improvement of processes in an effective, efficient and effective manner, 
focused on the standardization and improvement of logistics processes related to the maintenance of existing 
materials in the 9º BMnt, are paramount. so that materials are always available for use at minimum cost, thus 
consolidating Logistic Operational Readiness. This will be achieved through a bibliographic and documentary 
search of Technical Manuals, Case Study, Standards, Regulatory Instructions, among other documents deemed 
necessary linked to the existing materials in the Battalion. 
 

Keywords: Quality Tools. Processes. Logistics Readiness. 
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FERRAMENTAS DA QUALIDADE E ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS 
APLICADOS NO APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS DAS CLASSES 

DE MATERIAIS NO 9º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

As Organizações Militares (OM) com a missão de realizar o apoio logístico, vêm se 

adequando e se aperfeiçoando para conseguir superar o aumento das exigências e das 

necessidades de manter os equipamentos militares em condições de uso, principalmente 

após as recentes aquisições de novos Produtos de Defesa (PRODE) por parte do Governo 

Federal em prol do Exército Brasileiro. 

A relação entre o que foi adquirido e o que existia anteriormente foi o ponto crucial 

para que houvesse a necessidade de incrementar os processos de apoio logístico por meio 

da utilização de ferramentas de qualidade adequadas. 

O maior desafio das organizações militares não é de ordem econômica ou social, mas 

sim gerencial, pois quanto maior for a insuficiência de recursos distribuídos e maiores as 

demandas exigidas pela sociedade, maior terá que ser a capacidade de se realizar a gestão 

com qualidade.  

Apontado a apreensão existente das organizações militares do Exército Brasileiro, em 

especial a do 9º Batalhão de Manutenção, que apesar da baixa quantidade de recursos 

financeiros disponibilizados, mas ponderando as mutações políticas, econômicas e sociais, 

que tem acorrido em todos os setores, o mesmo tem permanecido focado na busca 

incessante de trabalhar e desenvolver as melhores práticas de gestão para possa atingir altos 

graus de excelência. 

Os processos logísticos devem ser constantemente analisados e, com isso, 

identificados quais são os seus pontos de melhoria para que se possa realizar continuamente 

seu melhoramento afim de proporcionar uma maior qualidade além de alcançar melhores 

resultados. Sendo assim é necessário que sejam aprimorados e aperfeiçoados mecanismos 

para que sejam mais eficazes no controle bem como na definição de como atuar para a 

solução e a prevenção de problemas. A utilização de ferramentas de qualidade adequadas 

serve para aumentar a confiabilidade dos processos. 

 O Modelo de Análise e Melhoria de Processos (AMP) foi utilizado também nessa 

pesquisa como uma forma de analisar mais didaticamente as melhorias alcançadas pelo uso 

das ferramentas de qualidade mais adequadas aos processos de manutenção empregados 

no Batalhão. 
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Assim, a pesquisa procura analisar a aplicação das ferramentas da qualidade e o 

método de melhoria de processos com a finalidade de realizar o aperfeiçoamento dos 

processos logísticos das classes de materiais no 9º Batalhão de Manutenção. Este propósito 

foi conseguido mediante uma pesquisa bibliográfica e documental, bem como por meio de um 

estudo de caso onde foi levantado todos os aspectos envolvidos no processo de manutenção 

dos fuzis, as ferramentas de qualidade utilizadas para o alcance dos objetivos e também o 

emprego do método de análise e melhoria de processos que é atualmente utilizado pelo 

Centro de Operações de Manutenção afim de alcançar índices de produtividade ainda 

maiores e com o mínimo e ocorrências negativas, delimitado ao período compreendido entre 

2015 e 2018.  

Dessa forma, o presente estudo apresenta grande importância pois contribui para um 

melhor entendimento sobre como se deve buscar a otimização dos processos, além de 

apresentar a importância de uma permanente preocupação em bem gastar os recursos 

públicos destinados as Forças Armadas, focando no desenvolvimento das políticas de gestão 

pela qualidade nas organizações militares, em particular naquelas voltadas para o apoio 

logístico. 

 

2 ESTUDO E REVISÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

2.1 HISTÓRICO DA QUALIDADE 

O primeiro conceito de Qualidade foi associado à definição de conformidade às 

especificações. A qualidade se traduzia na conformidade de um produto com as 

especificações técnicas que lhe foram atribuídas segundo descreve Deming (1982). O 

conceito de qualidade é “fitness for use”, ou seja, “adequação ao uso”, de acordo com 

definição de Juran (1988).  

Com o passar dos anos, o conceito de Qualidade evoluiu e iniciou um processo de 

tentar perceber como o cliente ficaria satisfeito.  

Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 
forma confiável, de forma aceitável, de forma segura e no tempo certo às 
necessidades do cliente. Portanto, em outros termos pode-se dizer: projeto 
perfeito, sem defeitos, baixo custo, segurança do cliente, entrega no prazo 
certo no local certo e na quantidade certa. O verdadeiro critério de boa 
qualidade é a preferência do consumidor.(CAMPOS, 1992). 

 

De acordo com Paladini (1994), a qualidade, corretamente definida, é aquela que 

prioriza o consumidor.  
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Seguindo este mesmo pensamento e com a evolução do conceito de Qualidade, 

apareceu que o consumidor era o ente principal para que uma empresa se posicionasse 

estrategicamente perante o mercado.  

Um tempo depois foi verificado que a produção de um efetivo planejamento 

estratégico era necessária para qualquer empresa, sendo que este levaria em conta que a 

Qualidade não era mais o fator primordial para seu sucesso. A busca pela satisfação do 

cliente foi então expandida para as mais diversas áreas que possuíam envolvimento com as 

atividades da Organização. 

A terminologia Qualidade Total nada mais é que a busca da satisfação tanto do 

cliente quanto de todos os participantes do processo de existência de qualquer empresa, mais 

conhecidos como stakeholders, além também da busca pela excelência organizacional da 

organização.  

O Controle de Qualidade Total é o controle exercido por todas as pessoas para a 

satisfação das necessidades de todas as pessoas, de acordo com Campos (1992). 

Seguindo este diapasão a ISO 9000 nasceu compreendendo toda essa evolução de 

conceito de Qualidade. Segundo Valls (2003) as normas NBR ISO, da série 9000, fazem parte 

de um conjunto de normas técnicas que visam tratar com exclusividade da gestão pela 

qualidade, na sua demonstração mais geral e sistêmica.  

O que mais marcou a ISO 9000 no que tange o gerenciamento, é que ela não se 

restringiu apenas a fornecer de forma automática controles para assegurar a qualidade da 

produção e expedição, mas surgiu para reduzir o desperdício, o tempo de paralisação da 

máquina e a ineficiência da mão-de-obra, acarretando assim um aumento da produção. 

(ROTHERY, 1995). 

A gestão pela qualidade em seu processo evolutivo pode ser descrito em quatro fases 

distintas quais são: 

a. Na primeira fase da gestão pela qualidade a Inspeção, surgiu com os fundamentos 

da Administração Científica de Taylor no início do século XX. Nesta época, segundo Martins 

(2003) a inspeção tinha como objetivo verificar a qualidade quando do final da produção e ao 

ser verificado que os produtos estavam fora dos padrões estabelecidos estes eram jogados 

fora sem que houvesse uma verificação dos motivos. 

b. Na segunda fase é apresentado o Controle Estatístico da Qualidade, onde de 

acordo com Brocka e Brocka (1994) foram desenvolvidas diversas ferramentas estatísticas 

para o controle da variabilidade dos resultados dos processos, tornando a produção mais 

eficiente e reduzindo o desperdício.  
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c. Na terceira fase, a Garantia da Qualidade teve apoio da estatística, de conceitos de 

habilidades e de técnicas gerenciais. 

d. Na quarta e última fase surge a Gestão da Qualidade Total que abarcou as três 

fases antecessoras e que tem como foco principal, o cliente. O objetivo principal da qualidade 

passa a ser a gestão estratégica das organizações, na qual todos os integrantes se tornam 

responsáveis pela qualidade. A figura a seguir resume estas quatro fases (BARRETO, 2000):  

Figura 1: Evolução do conceito da Qualidade no tempo 

 

 

 

 

 

Fonte: Barreto (2000) 

 

 

2.2 DEFINIÇÕES DE QUALIDADE 

A Gestão da Qualidade possui algumas características gerais e especiais que por 

meio das quais a transformam num padrão com definições bem diversificadas e muito 

complexas. Deste modo, essa sessão abordará alguns conceitos sobre qualidade que irão dar 

rumo as mais diversas condutas a serem empregadas por cada organização, de acordo com 

a maneira elas enxergam e entende a qualidade. 

De acordo com Paladini (1994) existem dois aspectos essenciais no que diz respeito 

à definição técnica de qualidade e estes aspectos partem se originam da ideia de que a 

qualidade é usada habitualmente pela sociedade como um todo. O primeiro é que qualquer 

que seja a definição indicada para qualidade, é esperado que ela não contrariasse a noção 

intuitiva que se tem sobre ela, aquilo que já se sabe a respeito do assunto e em segundo é 

que como a questão da qualidade faz parte da rotina diária das pessoas, não é possível 

identificar e demarcar seu significado com exatidão. 

Em relação ao produto a qualidade é tudo aquilo que todos aqueles afetados 
pelo produto possam considerar como importante seja a sua aparência 
estética; a durabilidade; a segurança; a confiabilidade; o desempenho; o 
custo da sua operação; a facilidade, as características e as informações 
adequadas para instalação, o uso e a manutenção; a cortesia e a presteza no 
atendimento ao cliente; a assistência técnica e a garantia prestada pelo 
fabricante; a uniformidade e a padronização dos produtos colocados à venda. 
(LACOMBE e HEILBORN, 2003, p. 459) 

 

 

INSPEÇÃO 

Inicio séc XX 

CONTROLE 

ESTATÍSTICO 
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DA 

QUALIDADE 

GESTÃO 

TOTAL DA 

QUALIDADE 
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Ainda segundo Lacombe e Heilborn (2003, p. 459) eles enfatizam que: 

[...] todas as propriedades ou características de um produto ou serviço estão 
relacionadas à sua capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou 
implícitas dos que o utilizam, isto é, dos clientes, sem prejudicar os que são 
afetados pelo uso do produto ou serviço. Sendo assim, quando as 
características do produto correspondem às necessidades do cliente, este 
terá sua satisfação alcançada.  

 

Com base nas conceituações descritas acima, pode-se concluir que o cliente é quem 

decide se um produto possui ou não uma boa qualidade.  Por isso, ao longo do tempo, as 

definições de qualidade acabam por influenciar a forma de agir e pensar dos entes envolvidos 

no processo.  

2.3 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

O desenvolvimento de técnicas de fácil utilização e captação de resultados 

possibilitou a implantação e consolidação da Qualidade, permitindo que todos os envolvidos 

no processo pudessem de forma constante analisar a sua aplicação. Estas técnicas, nos 

últimos anos, sofreram um processo de evolução, permitindo que as mesmas se tornassem 

ferramentas de compreensão e manipulação simples e fáceis e que pudessem de maneira 

efetiva alcançar excelentes resultados. 

Segundo Miguel (2006 apud SALGADO, 2013) as ferramentas da Qualidade são 

frequentemente usadas como suporte ao desenvolvimento da qualidade ou ao apoio à 

decisão na análise de determinado problema. 

De acordo com Toledo (2014) a gestão da qualidade tem por objetivo a busca pela 

padronização dos processos com vistas à garantir a qualidade de produtos e serviços. Toledo 

(2014) ainda afirma que as empresas precisam adotar um sistema que foque na qualidade em 

suas decisões de forma que seja possível alcançar e manter a qualidade de seus processos, 

produtos e serviços.  

As diversas ferramentas da qualidade existentes possuem algumas características 

bem especificas, umas tem a finalidade de produzir ideias e soluções, outras são empregadas 

com a finalidade de controlar e melhorar o desempenho, outras estão direcionadas para 

alcançar mudanças comportamentais e outras para analisar qual a importância das causas de 

determinado problema afim de que seja possível realizar uma priorização e uma definição de 

rumo. 

Os programas e ferramentas da qualidade são utilizados para desenvolver, 

implementar, monitorar e melhorar os preceitos da qualidade nas organizações. Além disso, 

eles representam importantes e necessários instrumentos que buscam a obtenção máxima de 

eficiência e eficácia. (ALSALEH, 2007; BAMFORD e GREATBANKS, 2005) 
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Para Andrade (2003) as ferramentas da qualidade são aprimoradas para facilitar a 

aplicação e utilização da gestão da qualidade nas empresas; dessa forma, elas se tornam 

imprescindíveis para o sistema de gestão da qualidade obter o sucesso anunciado na 

literatura científica. 

Existem sete Ferramentas Tradicionais da Qualidade, que são: Folha de Verificação, 

Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Dispersão, Histograma, 

Fluxograma, Gráfico de Controle, Brainstorming e 5W2H (MIGUEL, 2006; VIEIRA, 2007). 

Nesta etapa será realizada a conceituação das seguintes ferramentas da qualidade: 

Ciclo PDCA, Benchmarking Fluxograma, Brainstorming, Folha de Verificação, Diagrama de 

Ishikawa, Diagrama de Pareto, Diagrama de Dispersão e Plano de Ação 5w2h 

O ciclo PDCA foi introduzido por Deming no Japão e é considerado o marco zero da 

história da qualidade no Japão em 1951. As letras PDCA significam, respectivamente, as 

iniciais de Planejar (Plan), Executar (Do), Controlar (Check) e Agir (Action).  

Para Campos (1994) e Aguiar (2006) em uma empresa que é administrada na filosofia 

do Controle da Qualidade são conduzidos três tipos de ação gerencial, cada qual utiliza o 

PDCA de maneira diferente: 

- Manutenção da Qualidade: cujo objetivo é dar previsibilidade aos resultados da 

empresa; 

- Melhoria da Qualidade: para obter melhoria contínua dos resultados da empresa 

com os processos existentes; 

- Planejamento da Qualidade ou Inovação: necessário para promover mudanças 

radicais nos produtos e processos existentes. A figura 2 mostra essa diferença: 

Figura 2: Filosofia do Gerenciamento pelo Controle da Qualidade 

 

Fonte: Campos (1994) 

 



12 

 

Segundo Campos (1994) o Ciclo PDCA serve para garantir o cumprimento daqueles 

padrões de trabalho, (processo existente), a fim de que sejam mantidas estáveis todas as 

características do produto, alcançando assim, a satisfação dos clientes. 

O método PDCA de controle de processos ou sistemas é utilizado para atingir metas 

necessárias à sobrevivência das empresas.(Aguiar, 2006). O Ciclo PDCA para controle de 

processos é caracterizado de acordo com a figura 3: 

Figura 3 – Ciclo PDCA 

Ciclo PDCA 

 

 

 

                                                                                                                            

            

                                                                   

                                                                                                          

                                                                                                                                  

                                                                                                                             

                                                         

                                   

                                   

                                                       

 “MELHORIA CONTÍNUA” 

Fonte: adaptado de ISO 9001. 

 

O Benchmarking é uma ferramenta que tem por objetivo angariar boas práticas 

usadas dentro e fora da organização. Para Ferreira, Reis e Pereira (2002) esta ferramenta 

pode ser vista como um modelo comparativo, onde o desempenho da organização é 

comparado com o de outra. 

Segundo Khanna (2009) ela é um processo contínuo e sistemático que serve para 

avaliar produtos, serviços e processos em organizações que são reconhecidas como as que 

possuem as melhores práticas a fim de servir de referência para organizações menos 

avançadas. 

Watson (1994) destaca que a observação do sucesso em outra empresa garante 

confiança na empresa que faz o benchmarking no sentido de que se pode conseguir 
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desempenho semelhante ou melhorado pela implementação de aperfeiçoamentos 

relacionados ao processo. Sem uma compreensão sobre os fatores que capacitaram o 

desempenho aperfeiçoado da empresa que se tem como referência, será difícil estimular o 

aperfeiçoamento semelhante no desempenho do processo. 

De acordo com Camp (1989) o Benchmarking é um processo positivo, proativo e 

estruturado que serve para se alcançar mudanças nas operações, melhorar o desempenho e 

obter vantagem competitiva, utilizando-se de novas ideias, aprimorando-se os métodos, as 

práticas e os processos com a adoção das melhores práticas, implementando-as para obter o 

melhor desempenho.  

Myers (1996) ressalta que a ferramenta do Benchmarking, trata-se de uma nova 

maneira de estabelecer alvos operacionais com base nas melhores práticas, com a realização 

de reuniões e atualizações constantes com a finalidade de assegurar a melhor e a mais bem 

estruturada forma de se obter superioridade em longo prazo. 

Segundo Wick e Leon (1996), o Benchmarking é uma ferramenta usada para ajudar o 

executivo a escolher e atingir metas de aprendizado. Ela é usada para promover o 

aprendizado do funcionário ou, em se tratando de um cargo de direção, usada para acelerar o 

aprendizado dentro da organização. 

Camp (1998) descreve que existem pelo menos quatro tipos de benchmarking: 1) 

benchmarking com operações internas ou benchmarking interno, 2) benchmarking com 

concorrentes diretos externos ou competitivos, 3) benchmarking com as melhores operações 

externas ou os líderes da indústria (benchmarking funcional), e 4) o benchmarking de 

processos genéricos. Cada um tem benefícios e deficiências e, em certas condições, pode ser 

mais adequado um que o outro. 

Tomando por base os que os autores definiram é importante que em toda a 

organização aconteça um incentivo ao aprendizado organizacional, é fundamental que seja 

feito um trabalho em conjunto com os gerentes de forma que sejam estabelecidas metas e 

seja colocado em prática um método repassar aos demais integrantes da organização tudo 

aquilo que está sendo descoberto. 

 O fluxograma é uma ferramenta pela qual todas as atividades de um processo são 

expostas graficamente. Ela proporciona uma excelente visão do todo podendo ser descrita 

como uma ferramenta extremamente útil para que se possa verificar de que forma as diversas 

etapas do processo estão relacionadas entre si.  
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Segundo Hagemeyer; Gershenson e Johnson (2006) ela representa as atividades dos 

processos em sequência, demonstrando o fluxo dessas ações e permitindo a identificação de 

problemas e sua origem. 

O objetivo do fluxograma e sua importância estão no fato de constituir o mais 

poderoso instrumento para simplificação e racionalização do trabalho, permitindo um estudo 

acurado dos métodos, processos de trabalho e rotinas (Hagemeyer; Gershenson; Johnson, 

2006).  

A ferramenta do fluxograma tem utilidade em todo ciclo de aprimoramento da 

qualidade e solução de problema. Um exemplo de fluxograma está apresentado na figura 4: 

Figura 4: Exemplo de Fluxograma 

 

 

Fonte: Cunha (2007) 

O Brainstorming é a ferramenta que tem por objetivo produzir ideias com a finalidade 

de superar eventuais paradigmas e bloqueios existentes. Segundo Bamford e Greatbanks 

(2005) ele é uma ferramenta que acontece em grupos onde indivíduos emitem ideias de forma 

livre, em quantidade, sem críticas e no menor espaço de tempo possível. 

Para Toledo (2014) o Brainstorming pode ser elaborado de forma estruturada, com 

todos os participantes tendo possibilidade de opinar, em sequência ou pode ser executado de 

forma não estruturada, isto é, os participantes se manifestam de acordo com a quantidade de 

ideias que lhes surgem, sem preferência de ordem dos participantes. 
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A Folha de Verificação é uma ferramenta que se apresenta em forma de formulário 

planejado onde os dados coletados são preenchidos de forma facilitada e resumida. Segundo 

Toledo (2014) os dados dos itens a serem verificados são registrados de forma a permitir uma 

rápida percepção da situação, ajudando a elucidar dúvidas e confusões.  

Para este mesmo autor esta ferramenta apresenta algumas aplicações que servem 

como prevenção, como distribuição do processo de produção, como verificação de itens 

defeituosos, como localização e causa de defeitos.  

A ferramenta Diagrama de Ishikawa é utilizada para explicar de que forma inúmeros 

fatores podem estar relacionados. Segundo Ivanovic e Majstorovic (2005) esta ferramenta se 

apresenta por meio de uma representação gráfica onde existe a apresentação da correlação 

de informações por semelhança por meio de seis eixos principais (método, material, 

máquinas, meio ambiente, mão-de-obra e medição) e partir desta representação é possível a 

identificação das possíveis causas de um problema, ou efeito, de forma específica e 

direcionada.  

De acordo com Miguel (2006) esta ferramenta é também conhecida como Diagrama 

de Causa e Efeito ou Diagrama Espinha de Peixe esta ferramenta mostra as origens do 

problema e indo ao encontro de suas causas reais, e não aquelas que apenas aparentam ser 

óbvias, pois essas, na maioria das vezes, são apenas consequências de causas anteriores. 

Ainda segundo Miguel (2006) o problema (efeito) é elaborado de forma a indicar os 

primeiros pontos anotados e, posterior a isso, é buscado identificar as causas dos mesmos 

listando-os por categorias, chamadas de 6 M's: Máquina, Método, Mão-de-obra, Material, 

Meio Ambiente e Medida. A figura 5 descreve bem como montar um Diagrama de Ishikawa. 

Figura 5 –Exemplo de Diagrama de Ishikawa 

 

 Fonte: IP AMP – PEG (2006, p.4-16) 
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O Diagrama de Pareto segundo Chileshe (2007) é uma ferramenta gráfica e 

estatística que relaciona e identifica os dados de acordo com as prioridades, como pela 

decrescente ordem de frequência. 

De acordo com Avelar (2015) ele também é conhecido como diagrama 80-20 e 

remete ao fato de propor que 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas 

apontados e para um melhor entendimento é confeccionado o gráfico de frequência 

acumulada.  

O Diagrama de Dispersão para Cunha (2001) mostra o que acontece com uma 

variável quando a outra muda para se ter a percepção de possíveis relações de causa e 

efeito. Um Gráfico XY é criado a partir de base histórica de dados de um mesmo processo 

para se apurar o coeficiente de correlação entre as variáveis.  

O Plano de Ação 5w2h segundo Lin e Luh (2009) é uma ferramenta utilizada para 

auxiliar na estruturação de planos de ação a partir de questões-chave (O quê? Quem? 

Quando? Onde? Por quê? Como? e Quanto?)  

Ainda de acordo com Lin e Luh (2009) esta ferramenta permite considerar 

cuidadosamente todas as tarefas para execução de forma objetiva, assegurando sua 

implementação de forma organizada. 

Com base nas conceituações e explicações colocadas acima dos mais diversos 

autores é possível concluir que a utilização das ferramentas de qualidade da forma correta e 

para a finalidade certa transformam a condução dos processos de qualquer organização que 

as programem, tornando-as mais competitivas, mais eficientes e mais eficazes, 

proporcionando aos clientes ótimos produtos e fornecendo serviços de excelência.  

 

2.4 ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS 

A Análise e Melhoria de Processos é uma metodologia muito importante e que o 

problema apresentado é atacado e definido como sendo um resultado não desejado em um 

processo, trabalho ou atividade. 

Para que esta metodologia se torne eficaz é empregado o modelo da ferramenta de 

qualidade PDCA de melhoria cujas etapas foram elucidadas no item anterior. Entretanto cabe 

salientar que é de suma importância que seja seguido corretamente os passos apresentados 

no Ciclo PDCA de Melhoria segundo Aguiar (2006), que são: o Planejar onde é feita a 

identificação do problema, a observação do problema, a identificação e análise das causas e 

a elaboração do plano de ação para bloqueio das causas; após este foca-se no Executar 
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onde acontece a execução dos planos de ação; após este emprega-se o Verificar onde será 

feita a verificação da eficácia do bloqueio; e por último utiliza-se o Agir para que seja 

estabelecido o novo padrão de operação e o relatório de conclusão.  

Figura 6 - Fluxo do Modelo de Análise e Solução de Problemas (MASP) com base no PDCA 

de Melhoria 

 

Fonte: Aguiar (2006) 
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Segundo Shiba (1997) ele argumenta que a melhoria contínua é um método 

sistemático de resolução de problemas e distingue três níveis. O primeiro deles é o de 

controle que visa apenas à manutenção dos níveis operacionais; o segundo é o reativo que 

visa o restabelecimento do estado atual; e o terceiro é o denominado de proativo que tem por 

objetivo o aumento de desempenho. 

De acordo com Bessant, Caffyn e Gallagher (2000), a melhoria contínua pode ser 

definida como um processo de inovação incremental, focada e contínua, envolvendo toda a 

organização. Seus pequenos passos, alta frequência e pequenos ciclos de mudança vistos 

separadamente têm pequenos impactos, mas somados podem trazer uma contribuição 

significativa para o desempenho da empresa.  

Segundo Irani, Beskese e Love (2004) ele destaca a existência de dois grupos de 

características essenciais para a prática da melhoria contínua. O primeiro grupo trata das 

características individuais, referentes às habilidades e condutas dos funcionários. O segundo 

grupo consiste nas características organizacionais, isto é, refere-se aos aspectos culturais e 

estruturais que a promovem. 

Com base nas definições dos autores acima se pode verificar que a metodologia de 

Análise e Melhoria de Processos caso seja eficazmente empregada poderá dispor de 

inúmeros benefícios para as organizações que a empregarem.  

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

Para escrita deste tópico foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais em 

Manuais Técnicos, Normas, Instruções Reguladoras, livros, artigos científicos e trabalhos 

acadêmicos tais como dissertações e teses e entre outros documentos julgados necessários 

ligados ao tema proposto.  

O trabalho se caracterizou por ser descritivo, pois terá como objetivo uma descrição 

sistêmica sobre determinada área de interesse, ou fenômeno, conforme define Lakatos e 

Marconi (2003); poderá também ser definido como exploratório, pois será buscada em sua 

fase inicial a compreensão sobre determinado fato e após será feita a explicação de suas 

causas e consequências, de acordo com a definição de Gil (1991). 

O presente estudo teve também características qualitativas, pois fez a identificação da 

presença ou ausência de um fato sem a preocupação de medir em que nível este fato esteve 

presente como é bem definido por Mattar (1999). 

Para isso foi empregada a técnica do estudo de caso para realização do presente 

trabalho, onde conforme Gil (1999), a técnica de estudo de caso apresenta como objetivo uma 
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análise pormenorizada de uma situação específica, com vistas a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado. 

Em relação aos procedimentos metodológicos forão coletados dados junto ao Centro 

de Operações de Manutenção por meio de uma coleta de dados existentes nas 

documentações produzidas pelo Centro, como Planos de Produção, Relatórios de Produção 

entre outras, bem como será realizada uma verificação dos tipos de ferramentas de qualidade 

utilizadas.  

O principal objetivo deste tipo de pesquisa é passar para o leitor uma base de 

informações sustentável que permita servir de consulta para a tomada de decisões facilitando 

desta forma que as ações a serem realizadas se apresentem de maneira consistente e que 

seja aceita principalmente pelo Escalão Superior e por outras Organizações Militares. 

 

4 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE NOS PROCESSOS 

LOGÍSTICOS DO 9º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO 

4.1 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE CASO 

O 9º Batalhão de Manutenção tem sua sede localizada em Campo Grande- MS e sua 

área de responsabilidade compreende os estados de Mato Grosso Do Sul, Mato Grosso e o 

município de Aragarças (GO), com um território de 1.261.145 km2 e uma população 

aproximada de 6.000.000 habitantes, distribuída por 221 municípios. Essas áreas são 

cobertas pelo pantanal a oeste, cerrado a leste, floresta amazônica ao norte e floresta tropical 

ao sul. A linha de fronteira sob sua responsabilidade é de 2.523 km. 

O 9º Batalhão de Manutenção é subordinado ao 9º Grupamento Logístico que está 

situado na cidade de Campo Grande-MS. 

A localização do 9º Batalhão de Manutenção está calcada no apoio logístico de 

Manutenção dos Materiais de Emprego Militar das Organizações Militares encarregadas de 

garantir a soberania nacional, os poderes constitucionais, a lei e a ordem na fronteira oeste do 

Brasil e ainda cooperar com a salvaguarda dos interesses nacionais, coopera ainda, com o 

desenvolvimento nacional e o bem estar social na região.  

O 9º Batalhão de Manutenção tem como capacidade operativa prover o apoio 

logístico no grupo funcional manutenção, em proveito das Organizações Militares (OM) e aos 

elementos da Força Terrestre, localizadas e desdobrados na área de responsabilidade 

atribuída ao Grupamento Logístico e, quando determinado, a outras forças e à população civil. 

A estrutura organizacional do 9º Batalhão de Manutenção pode ser demonstrada pela 

Figura 7. 
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Figura 7 - Estrutura organizacional do 9º Batalhão de Manutenção 

 

Fonte: Portaria Nº 029 – EME, 13 de fevereiro de 2017. 

Tendo em vista a complexidade das missões de apoio que o 9º Batalhão de 

Manutenção tem que desempenhar para que todas as Organizações Militares possam ter 

seus Materiais de Emprego Militar em condições de uso, faz-se necessário que os processos 

logísticos empregados estejam em constante atualização e verificação. Portanto as 

Ferramentas de Qualidade surgem para que estes processos possam ser eficientes e 

eficazes no alcance dos objetivos de prover um apoio logístico de excelência e na medida 

certa.  

 

4.2 CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO 

A finalidade deste tópico é apresentar uma análise a respeito das práticas das 

ferramentas de qualidade para a obtenção de melhorias dos processos logísticos da 

Organização Militar.  

Para isso foi realizado um estudo de caso onde foram levantados dados sobre as 

ferramentas empregadas e um comparativo e foi possível verificar o alcance de alguns 

resultados que propiciaram melhores análises das atividades sobre como era o processo 

antes da utilização da ferramenta e o depois.  

Neste sentido o presente estudo de caso levantou alguns tipos de dados, sendo estes 

coletados seguindo as seguintes etapas quais foram: a reunião de dados diante das diversas 
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documentações existentes no 9° Batalhão de Manutenção, a verificação da utilização de quais 

ferramentas de qualidade empregadas nos processos e a apresentação de um comparativo e 

foi possível verificar o alcance de alguns resultados. 

Como apresentado por Juran (1990) a Garantia da Qualidade tem seu foco na 

aplicação dos métodos no processo e não no produto final. A partir de um controle minucioso 

desses processos é que se atingem o melhor uso dos recursos disponíveis e, assim, um 

aumento em eficiência, eliminando, desta forma, atividades não necessárias. 

Segundo Barreto (2000) ele também ressalta que qualquer definição de parâmetro de 

qualidade do processo deve estar baseada nos interesses do cliente, deslocando a 

abordagem da Qualidade Total para o nível estratégico das organizações, onde, desde a 

missão da empresa até as atividades operacionais, está presente a responsabilidade pela 

qualidade das atividades. 

Para Coutinho (2010) a Qualidade é um conceito aplicado desde processos pontuais 

e finais até atividades sistêmicas e estratégicas, definindo o resultado mais vantajoso para 

gestão.  

Segundo Campos (2004) um sistema integra e considera aspectos característicos da 

Gestão da Qualidade, para o alcance das metas da alta gestão procurando identificar os 

problemas principais do processo, com o estabelecimento de um método para a solução 

desses problemas, envolvendo todos e dando sentido de responsabilidade a cada empregado 

em sua atividade. 

É necessário destacar também sobre a importância da vontade de realizar uma busca 

continua pela melhoria dos processos e a uniformização da rotina de trabalho afim de que não 

aconteçam problemas a partir de causas já conhecidas e até mesmo resolvidas no passado. 

Uma das formas mais eficazes de se operacionalizar os conceitos e diretrizes 

apresentadas pelos estudos sobre Gestão da Qualidade se dá pela utilização da metodologia 

da Análise e Melhoria de Processos (AMP). O método, segundo aponta Aguiar (2006), se 

utiliza da ferramenta da qualidade PDCA, subdividindo cada processo dessa ferramenta 

(PLAN, DO, CHECK, ACT) em passos sucessivamente seguidos para a dissolução de um 

problema no processo. 

Ainda segundo Kume (1993), o problema como um resultado não desejado de um 

processo, trabalho ou atividade. Segundo ele, percorrer todas as etapas do Ciclo PDCA é a 

forma da gestão pela qualidade de empregar o desenvolvimento da melhoria contínua dos 

processos. 
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4.3 APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS  

A análise dos processos de manutenção dos armamentos pertencentes às 

Organizações Militares existentes nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Município de Aragarças (GO) planejados e executados pelo 9º Batalhão de Manutenção 

possibilitou a avaliação e a obtenção de alguns resultados que propiciaram melhores análises 

das atividades de manutenção.  

Foi verificado a aplicação do Ciclo PDCA com as seguintes etapas: 

1. “PLANEJAR” 

a) Identificação dos problemas: baixa índice de disponibilidade dos fuzis existentes no 

Comando Militar do Oeste. 

b) Observação do Problema: Coleta de dados, dos anos de 2015 até julho de 2018, 

encontra-se na tabela 1. Esta tabela está relacionada aos principais problemas encontrados 

durante o processo de manutenção. 

 

Quadro 1: Dados coletados relacionados aos principais problemas do processo de 

manutenção. 

 

Principais problemas do processo de manutenção 

Mau uso do armamento 20% 

Falha na Manutenção de 1º escalão na OM detentora 16% 

Falha na Manutenção de 2º escalão na OM apoiadora 10% 

Falta de pessoal especializado  8% 

Falta de peças de reposição 18% 

Demora na entrega das peças de reposição pelo 

fornecedor 

28% 

Total 100% 

Fonte: Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção (2018). 
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c) Análise do processo: levantamento das causas do problema. Aplicação do 

Diagrama de Causa-Efeito (Ishikawa ou Espinha de Peixe) 

Figura 8: Aplicação do Diagrama de Ishikawa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção (2018). 

 

d) Plano de Ação: Aplicação da ferramenta 5W1H 

Identificadas as principais causas do problema e analisadas, foi confeccionado um 

Plano de Ação, utilizando a ferramenta 5W1H, ordenando as ações necessárias para a 

realização das ações a serem tomadas. 

A aplicação Plano de Ação 5w1h possibilitou identificar todas as etapas do Processo 

de Manutenção dos Materiais de Emprego Militar (MEM) da Classe V (armamento) desde sua 

saída da Organização Militar detentora do material até o seu retorno já completamente 

manutenido. Esta ferramenta permitiu também definir todos os militares e seções envolvidas 

no processo, bem como a definição das diversas missões que cada um deveria desempenhar 

afim de melhor cumprir a missão. Desta forma, foi possível priorizar as intervenções que se 

fizessem necessárias e dinamizar a realização dos eventos.  

No Apêndice 1 é possível verificar o passo a passo do processo de Manutenção dos 

MEM da Classe V com o emprego da ferramenta de qualidade 5w1h, sendo que todo o 

processo é avaliado constantemente por meio do Ciclo PDCA. 

No Apêndice 2 é possível verificar as descrições do processo de Galvanoplastia dos 

Armamentos Leves com o emprego da ferramenta de qualidade 5w2h, além de ser 

constantemente atualizado com a ferramenta PDCA. 

Falta de 

ferramental 

especializad

o 
Salas de manutenção em 

condições ruins. 

 

Pessoal desviado da função. 

 

Demora da entrega das 

peças de reposição. 

Falta de pessoal 

habilitado. 

 

Falta de treinamento 

 

Falha na Com sobre os reais 

problemas de pane. 

 

Falta de plano de Mnt na OM 

detentora do Armto. 

 

MEDIDA 

MÁQUINAS 

PESSOAS MÉTODO 

AMBIENTE MATERIAIS 

Baixo 

índice 

de 

Dspn 

de 

fuzis 

Elevada quantidade 

de fuzis danificados. 

 
Equipamentos 

danificados ou 

impróprios para uso 

. 

 Ferramental em 

péssimo estado de 

conservação 

 
Falta de comunicação 

 

Sala de Mnt pequena 

 

Falta de treinamento 

 

Falta de peças de reposição. 
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Seguindo o estudo dos processos de Manutenção dos MEM da Classe V e de 

Galvanoplastia dos Armamentos Leves, a partir da aplicação da ferramenta fluxograma, foi 

possível entender as atividades atinentes a estes processos proporcionando a indicação de 

melhorias e o favorecimento da avaliação de desempenho dos mesmos.  

 

Figura 9: Fluxograma das atividades de Manutenção dos MEM da Classe V. 

 

 

Fonte: Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção (2018). 
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Figura 10: Continuação do Fluxograma das atividades de Manutenção dos MEM da Classe V. 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção (2018). 
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Figura 11: Fluxograma das atividades de Galvanoplastia (Fosfatização) dos Armamentos 

Leves. 

 

 

Fonte: Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção (2018). 

 

Nas etapas seguintes do Ciclo PDCA foram definidas as atividades que deveriam ser 

seguidas pelos envolvidos em todos os setores relativos ao processo manutenção. Foi posto 

em prática o Plano de Ação elaborado. 
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2. “EXECUTAR” 

• O plano de ação foi difundido para todos os envolvidos 

• Foram apresentadas claramente as tarefas e responsabilidades de cada indivíduo e 

a razão delas 

• Foi certificado se todos os envolvidos tinham o entendimento e se concordavam com 

as medidas propostas 

• Foi determinado que todas as ações e todos os resultados fossem registrados, 

mesmo sendo bons ou ruins, bem como a data em que as ações foram tomadas. 

3. “VERIFICAR” 

- Foi verificado que houve a comparação dos resultados, utilizando dados coletados 

antes e após as ações choque para verificar a efetividade das ações tomadas e o grau de 

redução dos resultados insatisfatórios. 

- Foi visto que houve uma verificação da continuidade ou não dos problemas 

levantados.  

- Foi também constatado que ocorreram intervenções efetivas para solução dos 

problemas.  

4. “AGIR” 

- As equipes envolvidas nos processos realizaram uma reavaliação dos itens 

pendentes e os organizaram para uma futura aplicação de um novo ciclo do PDCA nos 

processos. 

- Foi verificado também que a equipe envolvida analisou as etapas de execução do 

PDCA, e foram levantadas as oportunidades de melhoria para as próximas aplicações. 

Estes processos são executados pelo 9º Batalhão de Manutenção há alguns anos 

entretanto o mapeamento dele e a definição das tarefas para todos os envolvidos só teve 

início efetivamente com este formato e utilizando a ferramenta de qualidade adequada a partir 

de 2010, entretanto somente a partir de 2015 foi que iniciaram a medição de desempenho e o 

controle do processo produtivo como forma de melhorar a produção.  

Para alcançar tal objetivo foi aplicado o método de Análise e Melhoria de Processos 

com todas as ferramentas adequadas para análise, como por exemplo, o Ciclo PDCA, o 

Fluxograma, o Plano de Ação 5w1h entre outros.  

Após uma verificação na documentação existente no Batalhão foi possível verificar 

que foram utilizadas as ferramentas de qualidade adequadas e foi possível contatar nos 

indices percentuais de produção no que tange a fosfatização bem como na manutenção dos 

fuzis aumentaram ao longo dos anos. 
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No Quadro 2 a seguir é possível verificar que os índices percentuais de fosfatização e 

as quantidades de fuzis manutenidos tiveram um aumento significativo no ano de 2016 e 

principalmente 2018, que até o fechamento deste trabalho não havia se encerrado e tendo a 

perspectiva de aumento considerável na produção.  

Os resultados foram obtidos por meio de ordens de serviços emitidas e encerradas 

pela Seção de Manutenção de Armamento, sempre tomando como referência os relatórios de 

Ordens de Serviço e o Plano Regional de Fosfatização. 

  Com isso chegou-se aos seguintes resultados e melhorias do desempenho na 

produção e na manutenção conforme descrição no Quadro 2 

Quadro 2: Indicadores de desempenho entre os anos 2015 e dezembro de 2018. 

 

Indicador de Desempenho: % de fosfatização de fuzis 7,62 realizadas 

OE PROCESSO INDICADOR BOM 2015 2016 2017 2018 Obs RSPN ATUALIZAÇÃO 

 PF 

Percentual 

de 

Fosfatização 

de Fuzil 

realizada 

 12,16% 68% 20% 108% -  
Adj Ch 

COpMnt 
Até 01 Dez 18 

Fórmula:                          Nr de Fuzis manutenidos                                   X 100    

                      Nr de Fuzis previsto para fosfatização Plano Regional 

Meta: 80% 

Referencial Comparativo:  Média dos últimos dois anos = 44% 

Fonte: Relatório de Ordens de serviços encerradas e Plano Regional de Fosfatização 

Medição e atualização: A cada O Sv encerrada 

Observação: Dados atualizados até 01 Dez 18 

Indicador de Desempenho: Quantidade de Fuzis 7,62 manutenidos 

OE PROCES

SO 

INDICADOR BO

M 

2015 2016 2017 2018 Obs RSPN ATUALIZAÇÃO 

 PF 
Nr Fuzis 7,62 

Manutenidos 
 34 275 120 645 - 

Adj Ch 

COpMnt  
Até 01 Dez 18 

Meta: 80% previsto no Plano Regional de Fosfatização 

Referencial Comparativo:  Média dos últimos dois anos = 44% previsto no Plano Regional de Fosfatização 

Fonte: Relatório de Ordens de serviços encerradas e Plano Regional de Fosfatização 

Medição e atualização: A cada O Sv encerrada 

 

Fonte: Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção (2018). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste momento, após a análise de como foi realizado o emprego das ferramentas da 

qualidade e feito um estudo sobre o método de análise e melhoria de processos aplicados no 

aperfeiçoamento dos processos logísticos, em particular nos processos de manutenção de 

fuzis, aplicados pelo Centro de Operações de Manutenção do 9º Batalhão de Manutenção foi 

apurado que a aplicação das ferramentas e os conceitos da qualidade total estão bem 

alicerçados na instituição e por conseguinte foi possível constatar a eficiência dos processos. 

Demonstrou-se com isso a aplicação das ferramentas de maneira clara e objetiva, 

por meio dos detalhes descritos nas documentações e relatórios disponibilizados no 

presente artigo e das etapas das atividades dos processos analisados. A partir da 

apresentação das tabelas dos indicadores apresentando os resultados alcançados ao 

longo deste últimos anos e também por meio do acompanhamento realizado através do 

emprego do método de análise e melhoria de processos, ficou mais fácil de visualizar o 

quão foi importante a aplicação das ferramentas de qualidade mais adequadas. 

Este trabalho exige ainda um maior aprofundamento principalmente porque o 9º 

Batalhão de Manutenção é uma Organização Militar que tem por missão realizar a 

manutenção em diversos tipos de materiais e por conseguinte se faz necessário que tais 

processos estejam efetivamente sendo empregados nos processos de manutenção dos 

demais materiais além é claro nos processos relativos a atividade meio do Batalhão. 

Como sugestão, seria interessante um estudo a respeito dos processos de controle 

de suprimentos, pois o volume de recursos destinados à aquisição de suprimentos é 

relativamente alto, comparativamente aos demais recursos recebidos e portanto há a 

necessidade de se ter um processo de controle dos suprimentos bem eficaz, com a 

utilização das ferramentas de qualidade adequadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

REFERÊNCIAS 

 
AGUIAR S. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao Programa Seis 
Sigma. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2006. 
 
ALVES, F.L.P. O gerenciamento de processos como ferramenta na otimização da 
produção no setor gráfico. IX SIMPEP – Simpósio de Engenharia de Produção. 2002. 
 
ALGARTE, W.; QUINTANILHA, D. A história da qualidade e o Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade. Rio de Janeiro: Inmetro/Senai, 2000. 
 
ALSALEH, N. A. Application of quality tools by the Saudi food industry. The TQM 
Magazine, v. 19, n. 2, p. 150-161, 2007. 
 
ANDRADE, F. F. O Método de Melhorias PDCA – Dissertação apresentada à Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Mestre em 
Engenharia, São Paulo, 2003. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT_NBR 6023-2002– 
Informação e documentação - Referências - Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT_NBR 10520-2002– 
Informação e documentação – Citações em documentos - Elaboração. Rio de Janeiro, 
2002. 
 
AVELAR, José Romenique. Aplicação da ferramenta de qualidade no processo produtivo 
de iogurte em um laticínio de pequeno porte. XXXV Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção. 2015. 
 
BARRETO, J.C.N. As Ferramentas da Qualidade e seu uso no Gerenciamento Ambiental 
da Indústria no Polo Sidero-petroquímico de Cubatão. 2000. Tese (Doutorado em Saúde 
Ambiental) - Universidade de São Paulo, 2000.  
 
BAMFORD, D.R.; GREATBANKS, R.W. The use of quality management tools and techniques: 
a study of application in everyday situations. International Journal of Quality & Reliability 
Management, v. 22, n. 4, p. 376-392, 2005.   

BECKER HS. Métodos de pesquisa em ciências sociais. 2a ed. São Paulo: HUCITEC; 
1994. 

BESSANT, J., CAFFYN, S. & GALLAGHER, M. An evolucionary model of continous 
improvement behaviour. Technovation, v.21, n.2, p.67-77, February 2001. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Doutrina Militar de Defesa (MD51-M-04). 2ª Edição. Brasília, 
2007. 
 
_______. Ministério da Defesa. Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções 
Cartográficas das Forças Armadas (MD33-M-02). 3ª Edição. Brasília, 2008. 
 



31 

 

_______. Ministério da Defesa. Manual de Transportes para Uso nas Forças Armadas 
(MD34-M-04). 1ª Edição. Brasília, 2013. 
 
_______. Procuradoria Geral da República. Secretaria Jurídica e de Documentação. Manual 
de Gestão por Processos. Secretaria Jurídica e de Documentação. Escritório de Processos 
Organizacionais do MPF. - Brasília: MPF/PGR, 2013. 
 
BROCKA, B.; BROCKA M.S. Gerenciamento de Qualidade. São Paulo: Makron Books, 
1994.  
 
CAMP, R.C. Benchmarking: o caminho da qualidade total. São Paulo: Nobel: 1998.  
 
CAMPOS, V. F. Controle da qualidade total (no estilo Japonês). Belo horizonte: 
Fundação Christiano Ottoni, 1992. 
 
_______, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Belo Horizonte: 
Fundação Christiano Ottoni, 1994. 
  
_______, V.F. TQC – Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Belo Horizonte: 
Fundação Cristiano Ottoni, 2004.  
 
CARTAXO, Mac Amaral.  A Gestão de Processos no Exército Brasileiro. Brasília, 2016. 
 
CHILESHE, N. Quality management concepts, principles, tools and philosophies: A valid 
methodology for deployment within UK construction-related SMEs. Journal of 
Engineering, Design and Technology, v. 5, n. 1, p. 49–67, 2007. 
 
COUTINHO et al. Contribuição associadas à aplicação integrada das ferramentas da 
qualidade: O ciclo PDCA como base para resolução de problemas nos processos de 
produção. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 17. 2010, Bauru (SP). 
Anais... Bauru (SP): SIMPEP, 2010. 
 
CUNHA A. M. Fluxograma de Atividades. Rio de Janeira: UFRJ, 2007. Disponível em 
<<equipe.nce.ufrj.br/amauri/Textos/Fluxograma%20de%20Atividades.ppt>>. Acesso em 11 
de 
novembro de 2007. 
 
DEMING, W. E. Quality, productivity, and competitive position, 1982 sob a ótica GOMES 
P. J. A evolução do conceito de qualidade: dos bens manufacturados aos serviços de 
informação. Cadernos Bad 2, 2004. 

DEMING, W. E . Dr. Deming: o americano que ensinou a qualidade total aos japoneses. 
Rio de Janeiro, 1993. 

EXÉRCITO BRASILEIRO. Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército (C 20-
1). 4ª Edição. Brasília, 2009. 
 
______________________. Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do 
Exército (EB10-IG-01.002). 1ª Edição. Brasília, 2011. 
 



32 

 

______________________. Instruções Provisórias Análise e Melhoria de Processos (IP 
AMP – PEG). Brasília, 2006. 
 
______________________. Manual de Campanha – Logística (EB20-MC-10.204) – 3ª 
Edição. Brasília: Estado-Maior do Exército, 2014. Portaria n. 002-EME, 2 jan. 2014. 
 
______________________. Manual de Ensino (EB60-ME-22.401), Gerenciamento da 
Manutenção - 1ª Edição, 2017. 
 
______________________. Manual Técnico (EB20-MT-11.002), Gestão de Processos, 1ª 
Edição, 2016. 
 
______________________. Norma Administrativa Relativa aos Materiais de Gestão da 
Diretoria de Material – NARMAT (EB40-N-20.001). 1ª Edição, 2016. 

FEIGENBAUM, A .V. Controle da qualidade total. São Paulo: Makron Books,1994.  

FERREIRA, A. A., REIS, A. C. F. & PEREIRA, M. I. Gestão empresarial: de Taylor 
aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de empresas. São 
Paulo, Pioneira Thompson Learning, 2002. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 

GOLDENBERG M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record; 1997. 

IRANI, Z.; BESKESE, A.; LOVE, P. E. D. Total quality management and corporate culture: 
constructs of organizational excellence. Technovation. V. 24, p. 643-650, 2004. 

HAGEMEYER, C.; GERSHENSON, J. K.; JOHNSON, D. M.  Classification and application 
of problem solving quality tools: a manufacturing case study. The TQM Magazine, 2006. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09544780610685458/full/html, > Acesso 
em: 29 nov. 2018. 

HEGEDUS, C. E. Solucionando problemas – uma proposta para MASP. Mauá: Escola de 
Administração Mauá, 2003. 

ISHIKAWA, K.  Controle da qualidade total: a maneira japonesa. Rio de Janeiro, 1993.  

IVANOVIC, M., MAJSTOROVIC V., Research of the quality management’s level in the 
certified organizations of our country, Balkans Conference on Quality “THE BALKANS AS 
A 
REGION OF QUALITY”, Belgrade, 2005. 

JURAN, J. M. Quality Control Handbook. New York: Mac Graw Hill Book Company, 1988 
sob a ótica AGUIAR S. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao Programa 
Seis Sigma. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2006. 

___________. Juran na liderança pela qualidade. São Paulo: Editora Pioneira, 1990.  

___________. Juran Planejando a qualidade. São Paulo: Pioneira: 1990  
 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09544780610685458/full/html


33 

 

KHANNA, V. K. 5 “S” and TQM status in Indian organizations.The TQM Journal, v. 21, n. 5, 
p. 486-501, 2009.  
 
KUME, H. Métodos estatísticos para a melhoria da qualidade. Tradução de Dario Ikuo 
Miyake. São Paulo: Gente, 1993.  

LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração: Princípios e Tendências. São Paulo: Saraiva, 
2003. 

LEONEL, Paulo Henrique. Aplicação prática da técnica do PDCA e das ferramentas da 
Qualidade no gerenciamento de processos industriais para melhoria e manutenção de 
resultados. Juiz de fora, MG, Brasil. Junho de 2008. 
 
LIN, C. C.; LUH, D. B. A vision-oriented approach for innovative product design. 
Advanced engineering informatics, v. 23, p. 191-200, 2009.  
 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 
Atlas, 2003.  
 
MARTINS, Eliseu. O Capital Intelectual integra o Goodwill. IOB – Informações Objetivas: 
Temática Contábil e Balanços, n. 51, p. 1-6, 2003. 
 
MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 
1999. 1 v. 
 
MIGUEL, P. A. C.; SALOMI, G. E. Uma Revisão dos Modelos para Medição da Qualidade 
em Serviços. Produ- ção, v. 14, n. 1, p. 12-30, 2006.  
 
MOTTA, R. Palestra: Maximizando Resultados por Meio da Gestão Estruturada de 
Processos. MR Business Consultoria: São Paulo, 29 de Outubro de 2003. 
 
LENZ S, MYERS S, NORDLUND S et al. Benchmarking: finding ways to improve. Jt 
Comm J Qual Improv. 1994; 20:250-9. 
 
NUNES, Thaísa Granato Métodos de Melhoria de Processo e uma aplicação na MRS 
Logística S/A [Minas Gerais] 2008 XI, 67 p. 29,7 cm (Faculdade de Engenharia/UFJF, 
Graduação, Engenharia de Produção, 2008 Monografia - Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Faculdade de Engenharia. 
 
OLIVEIRA, José Augusto de. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-
Ciclo-PDCA-Fonte-adaptado-de-ISO-9001-ASSOCIACAO-2008_fig1_268421863>Acesso em: 
29 nov. 2018. 
 
PALADINI, E. P. Qualidade total na prática: implantação e avaliação de sistemas de 
qualidade total. São Paulo: Atlas, 1994.  
 
PANDE P. S. Estratégia Seis Sigma. Rio de Janeiro, 2001 sob a ótica de AGUIAR S. 
Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao Programa Seis Sigma. Nova 
Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2006. 
 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Oliveira40
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Ciclo-PDCA-Fonte-adaptado-de-ISO-9001-ASSOCIACAO-2008_fig1_268421863
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Ciclo-PDCA-Fonte-adaptado-de-ISO-9001-ASSOCIACAO-2008_fig1_268421863


34 

 

PDCA. Utilizando o PDCA. Departamento de Gestão de Processos, Minerações Brasileiras 
Reunidas. 3ª Edição. Belo Horizonte, MG, 2006. 19p. 
 
POLACINSKI, Édio.  Análise do Sistema de Gestão da Qualidade em Organizações 
Militares: um estudo de caso. 2006. 141 f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Tecnologia 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil, 2006. 
 
ROTHERY, Brian. ISO 9000. São Paulo: Makron Books, 1993. 
 
SCARTEZINI, Luís Maurício Bessa. Análise e Melhoria de Processos. Goiânia, 2009. 
 
SEGALOTE, Fernando; VIEIRA NETO, Júlio. MASP e Ferramentas da qualidade na 
melhoria de processos em uma instituição pública federal. Área temática: Gestão pela 
Qualidade Total, XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão & III INOVARSE 2016 - 
ISSN 1984-9354, Disponível em: <http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_330.pdf>. 
Acesso em: 08 jul. 2018. 
 
SHIBA, Shoji. TQM: quatro revoluções na gestão da qualidade. Porto Alegre, 1997. 
 
TOLEDO, J.C. de. Qualidade: Gestão e Métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

VALLS, Valéria Martin. A documentação na ISO 9001 : 2000. banas qualidade, São Paulo, v. 
12, n. 133, p. 100-105, jun. 2003.  

VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da Qualidade Total – Uma Abordagem Prática. 2 edição. 
Campinas: Alínea, 2007. 

VILAÇA, Luísa Lemos;  MACHADO, Marcelly Manhães; CARVALHO, Marcos Philipe Ribeiro 
de; AMOY NETTO, Thiago; PEREIRA FILHO, Zander Ribeiro; MACIEL, Gustavo da Silva 
Aplicação da ferramenta PDCA na solução de problemas de Anomalias no processo de 
Operações portuárias – atividade Pré-embarque – Perspectivas online – Volume 1 – 
número1, 2011. 
 
WATSON, G. H. – Benchmarking Estratégico – Makron Books do Brasil – São Paulo; 1994 
 
WICK, C.; LÉON, L. O desafio do aprendizado. São Paulo: Nobel, 1996 
 
YIN R. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2a ed. Porto Alegre: Bookman; 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_330.pdf


35 

 

APENDICE 1: Descrição do Processo de Manutenção dos MEM da Classe V. 
 

MINISTÉRIO DA 

DEFESA 

EXÉRCITO  

BRASILEIRO 

 CMO - 9º GPT LOG 

9º BATALHÃO DE 

MANUTENÇÃO 
Pq R Armt/9 (Pq R MB/9ª 

RM/1947) 

Visto 

 

__________________ 

Chefe do C Op Mnt 

Seção: C Op Mnt 

Data: 22/08/2018 

Elaborado por: 

1ºSgt XXXXXXXX 

Em: 22/08/2018 

Referência: Regulamento de Administração do Exército (R/3) e 

Normas Administrativas Relativas ao Armamento (NARA) 

Identificação do 

Processo 
Controle de MEM da Classe V 

Equipe do Processo Chefe do C Op Mnt, Auxiliar CL V do C Op Mnt, SMALP. 

Limite do Processo 

-Início: recebimento do MEM CL V pela Seção de Manutenção de 

Armamento Leve e Pesado (SMALP) para fins de manutenção ou 

reparação 

-Fim: Entrega do MEM manutenido à OM detentora ou recolhimento 

ao 4ºescalão. 

Objetivo do Processo Controle do MEM classe V recolhido. 

Interface com outro 

Processo 

-Sim:( X ) 

-Não:(   ) 

Com qual processo faz interface? Galvanoplastia 

Fornecedores 

-Externo: Todas as OM do CMO que possuem Material de Emprego 

Militar da Classe V 

-Interno: Seção de Suprimento 

Produto - Armamento manutenido 

Clientes - Todas as OM do CMO que possuem Material de Emprego Militar da Classe V 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

Passos Descrição 

1 Recolhimento do armamento pela OM detentora ao 9º B Mnt. 
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2 Recebimento do armamento quando da sua chegada ao 9º B Mnt. 

 3 Inclusão do MEM recebido no Mapa Cl V (digital) 

4 Envio de nota pra Boletim Interno para recebimento do material. 

5 Recebimento do material e elaborar o TREM. 

6 Despacho do TREM com Comandante do 9º B Mnt. 

7 Arquivamento de 01 (uma) via do TREM . 

8 Remessa de 01 (uma) via do TREM para a OM detentora do material. 

9 Abertura da Ordem Serviço. 

10 Despacho da Ordem de Serviço. 

11 Retirada do armt do depósito e inclusão na linha de produção. 

12 Manutenção do armamento 

13 Encerramento da OS do armamento manutenido e testado. 

14 Encerramento da OS. 

15 Confecção da Guia de Remessa. 

16 Despacho da Guia de Remessa com o Comandante do 9º B Mnt. 

17 Informar à OM detentora do material que o material encontra-se manutenido. 

18 Conferência do armt manutenido. 

19 Entrega do armamento manutenido e 03 (três) vias da Guia de Remessa quando da chegada da 
OM detentora ao 9º B Mnt. 

PLANO DE AÇÃO DO PROCESSO 

O QUÊ? QUEM? QUANDO? ONDE? POR QUÊ? COMO? 

Recolhimento do 
armamento pela OM 
detentora ao 9º B 
Mnt. 

OM apoiada 
Conforme 

data 
agendada 

9º B Mnt 
Para a mnt do 

armt 
Viatura da OM desloca o 

material ao 9º B Mnt 

Recebimento do 
armamento quando 
da sua chegada ao 
9º B Mnt. 

SMALP 

Quando da 
sua chegada 

ao 
9º B Mnt 

SMALP 

Para confrontar 
o quantitativo 

da guia de 
recolhimento, a 

quantidade 
física existente 

e a Ord Rec 

Através de contagem 
numérica 

Inclusão do MEM 
recebido no Mapa Cl 
V (digital) 

Aux C Op 
Mnt 

Classe V 

Após a 
conferência 
quantitativa 

C Op 
Mnt 

Para  controle 
do C Op Mnt 

Incluindo dados do MEM 
(Guia, Armt e Nr série) no 

Mapa Cl V (digital) 

Envio de nota pra 
Boletim Interno para 
recebimento do 
material. 

Aux C Op 
Mnt 

Classe V 

Após a 
conferência 
quantitativa 

C Op 
Mnt 

Para 
confecção do 

TREM 

Através de SISBOL, para o 
Subdiretor 

Recebimento do 
material e elaborar o 
TREM. 

Comissão 
de 

recebiment
o MEM Cl V 

Após 
publicação 
em BI dos 
nomes dos 

integrantes da 
comissão 

SMALP 

Para verificar 
se há 

alterações com 
o armamento 

De acordo com o Anexo 
F da NARA 
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Despacho do TREM 
com Comandante 
do 9º B Mnt. 

Chefe C Op 
Mnt 

Após a 
lavratura do 

TREM 

Gabinete 
do 

Comand
ante 

Para dar o 
despacho do 
Comandante 

Apresentando o termo ao 
Comandante 

Arquivamento de 01 
(uma) via do TREM . 

Aux C Op 
Mnt 

Classe V 

Após o 
despacho do 

TREM 

C Op 
Mnt 

Para  controle 
do C Op Mnt 

Arquivando na pasta de 
TREM 

Remessa de 01 
(uma) via do TREM 
para a OM detentora 
do material. 

Aux C Op 
Mnt 

Classe V 

Após o 
despacho do 

TREM 

C Op 
Mnt 

Para controle 
da OM 

detentora 

Remessa de DIEx do C Op 
Mnt 

Abertura da Ordem 
Serviço. 

Aux 
Controle 

Produção 

Após o 
recebimento 

pela 
comissão 

Controle 

Produçã

o 

Para dar início 
ao processo de 

manutenção 
Confecção da OS 

Despacho da Ordem 
de Serviço. 

Chefe C Op 
Mnt 

Confecção da 
OS 

PC 
Chefe C 
Op Mnt 

Para autorizar 
a execução da 
manutenção 

Apresentando da OS ao 
Chefe C Op Mnt 

Retirada do armt do 
depósito e inclusão 
na linha de 
produção. 

Chefe da 
SMALP 

Após a 
abertura da 

OS 
SMALP 

Para realizar a 
manutenção no 

armamento 
(FAL) 

Retirada do depósito e 
inclusão na produção 

Manutenção do 
armamento 

Auxiliares 
da SMALP 

Após o 
recebimento 

do suprimento 
SMALP 

Reparação do 
armt 

Aplicando o suprimento 
fornecido no armt em 
manutenção 

Encerramento da 
OS do armamento 
manutenido e 
testado. 

Sgt Adjunto 
da SMALP 

Após o 
loteamento e 
conferência 

SMALP 
Para encerrar 
a manutenção 

do lote 

Lançando as peças utilizadas 
e os serviços executados 
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Encerramento da 
OS. 

Aux 
Controle da 
Produção 

Após o 
encerramento 

da OS na 
SMALP 

Controle 
da 

Produçã
o 

Para 
lançamento no 

Mapa de 
Produção 

Transportando o custo para o 
Mapa de Produção. 

Confecção da Guia 
de Remessa. 

Aux 
Controle da 
Produção 

Após o 
encerramento 

OS 

 Controle 
da 

Produçã
o 

Para formalizar 
a 

disponibilidade 
do armt e a 

sua saída do 9º 
B Mnt 

Confeccionando 04 (quatro) 
vias 

Despacho da Guia 
de Remessa com o 
Comandante do 9º B 
Mnt. 

Chefe C Op 
Mnt 

Após 
confecção da 

Guia de 
Remessa 

Gabinete 
do 

Comand
ante 

Para 
documentar o 
armamento 
manutenido 

Confere e assina a Guia de 
Remessa 

Informar à OM 
detentora do 
material que o 
material encontra-se 
manutenido. 

Aux C Op 
Mnt Classe 

V 

Após 
confecção da 

Guia de 
Remessa 

C Op 
Mnt 

Para entrega 
do material 

Via DIEx 

Conferência do armt 
manutenido. 

Militares da 
OM 

detentora 
responsáve

is pela 
apanha do 

armt 

Na chegada 
ao 9º B Mnt 
dos militares 

da OM 
detentora 

responsáveis 
pela apanha 

do armt 

SMALP 
Para 

restituição do 
armt 

Confere armt e efetua o 
recebimento em 01 (uma) via 
da Guia de Remessa 

Entrega do 
armamento 
manutenido e 03 
(três) vias da Guia 
de Remessa quando 
da chegada da OM 
detentora ao 9º B 
Mnt. 

Chefe da 
SMALP 

Após a 
conferência 

do armt 
SMALP 

Para conclusão 
do processo de 
revitalização do 

armt 

Repassando os armamentos 
e Guia ao Oficial da OM 
detentora do Material. 
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APÊNDICE 2: Descrição do Processo de Galvanoplastia dos Armamentos Leves. 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO  BRASILEIRO 

 CMO - 9º GPT LOG 

9º BATALHÃO DE 

MANUTENÇÃO 
Pq R Armt/9 (Pq R MB/9ª 

RM/1947) 

Visto  
 

   ____________  
   Ch C Op Mnt 

Seção: Seção de Manutenção 
de Armamento Leve e Pesado  
Data: 22/08/2018 

Elaborado por: Asp Of XXXXXX 

Identificação do Processo: 
Galvanoplastia de armamento 
leve. 

 
Equipe do Processo  

- Ch C Op Mnt, Chefe SMALP, Sgt da Cl V do C Op Mnt, Comissão 
Recebimento de armamento, Sgt Adjunto da SMALP.  

 
Limite do Processo  

- Início: chegada do armamento.  

- Fim: retorno do armamento para a OM detentora.  

Objetivo do Processo - Garantir a revitalização do FAL.  

 
Interface com outros 

Processos 

 - Sim  ( X ) 

 - Não  (     ) 

 - Quais Processos? Planejamento da produção.  

 
Fornecedores 

- Externo: Todas as OMs do CMO.  

- Interno: S Sup.  

Produtos  - FAL revitalizado.  

Cliente  - Todas as OM do CMO.  

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

Passo Descrição  

1°  Recolhimento do FAL pela OM detentora do material ao 9º B Mnt;  

2°  Recebimento quantitativamente do armamento quando da sua chegada ao 9º B Mnt;  

3°   Envio de nota pra Boletim Interno para recebimento do material;  

4°  Recebimento do material e elaborar o TREM;  

5°  Despacho do TREM com Cmt do 9º B Mnt;  

6°  Arquivamento de 01 (uma) via do TREM no C Op Mnt;   

7°  Remessa de 01 (uma) via do TREM para a 9º Gpt Log;   

8°  Remessa de 01 (uma) via do TREM para a OM detentora do material;   

9°  Abertura da Ordem Serviço;  

10°  Despacho da OS com Chefe da C Op Mnt;  

11°  Retirada do armamento do depósito e inclusão na linha de produção;  

12°  Desmontagem do armamento;  

13°  Acondicionamento do armamento/peças nas cubas para desengraxe;  
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14°  Jateamento de todas as peças do armamento;  

15°  Aquecimento e fosfatização todas as peças do armamento;  

16°  Pintura de todas as peças do armamento;  

17°  Montagem do armamento;  

18°  Loteamento do armamento manutenido;  

19°  Realização o tiro técnico com o armamento manutenido;  

20°  Realização da manutenção de 1° escalão no armamento que atirou;  

21°  Loteamento do armamento manutenido e testado;  

22°  Conferência do armamento manutenido e testado;  

23°  Encerramento da OS do armamento manutenido e testado;  

24°  Encerramento da OS no sistema da  C Op Mnt 

25°  Confecção da Guia de Remessa  

26°  Informar à OM detentora do material que o material encontra-se manutenido  

27°  Despacho da Guia de Remessa com o Cmt do 9º B Mnt  

28°  Entrega do armamento manutenido quando da chegada da OM detentora ao 9º B Mnt.  

PLANO DE AÇÃO DO PROCESSO 

Ação 
Quem 

Executa? 
Quando? Onde? Por quê? Como? 

Recolhimento do 
FAL pela OM 
detentora do 

material ao 9º B 
Mnt; 

OM 
apoiada 

Conforme o 
calendário previsto 
no Plano Regional 

de Fosfatização 

Ao 9º B 
Mnt 

Para a 
revitalização do 

FAL 

Viatura da OM desloca o 
material ao 9º B Mnt 

Recebimento 
quantitativamente 

do armamento 
quando da sua 

chegada ao 9º B 
Mnt; 

Chefe da 
SMALP 

Quando da sua 
chegada ao 9º B 

Mnt 

Na 
SMALP 

Para confrontar 
o quantitativo 

da guia de 
recolhimento e 
a quantidade 

física existente 

Através de contagem 
numérica 

Envio de nota pra 
Boletim Interno para 

recebimento do 
material; 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após a conferência 
quantitativa 

No C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para nomear a 
comissão de 
recebimento 

Através do SisBol, para 
o S Cmt 

Recebimento do 
material e elaborar 

o TREM; 

Comissão 
de 

recebiment
o de MEM 

Cl V 

Após publicação 
em 

BI dos nomes dos 
integrantes da 

comissão 

Na 
SMALP 

Para verificar se 
há alterações 

com o 
armamento 

De acordo com o 
Anexo F da 

NARA 
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Despacho do TREM 
com Cmt do 9º B 

Mnt; 

Presidente 
da 

Comissão 
de 

recebiment
o de MEM 

Cl V 

Após a confecção 
do 

Termo de 
Recebimento e 

Exame do Material 

No 
Gabinet

e do 
Cmt 

Para dar o 
despacho do 

Cmt 

Apresentando o termo 
ao Cmt 

Arquivamento de 01 
(uma) via do TREM 

na C Op Mnt; 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após o despacho 
do 

TREM 

No C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para cumprir o 
previsto no 
Anexo F da 

NARA 

Colocando na Pasta da 
OM detentora do 

material 

Remessa de 01 
(uma) via do TREM 
para a 9º Gpt Log; 

Sgt da 
ClasseV 
da C Op 

Mnt 

Após o despacho 
do 

TREM 

Na C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para cumprir o 
previsto no 
Anexo F da 

NARA 

Remessa através DIEx 
do C Op Mnt 

Remessa de 01 
(uma) via do TREM 

para a OM 
detentora do 

material; 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após o despacho 
do 

TREM 

Na C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para cumprir o 
previsto no 
Anexo F da 

NARA 

Remessa através DIEx 
da C Op Mnt 

Despacho da OS 
com Chefe da C Op 

Mnt; 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após 
preenchimento do 

programa de OS do 
9º B Mnt 

Na C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para autorizar a 
execução da 
manutenção 

Apresentando a OS ao 
Chefe 

da C Op Mnt 

Retirada do 
armamento do 

depósito e inclusão 
na linha de 
produção; 

Chefe da 
SMALP 

Após a abertura da 
OS 

Na 
SMALP 

Para realizar a 
manutenção no 

armamento (FAL) 

Retira o armt do 
depósito e incluir na 
linha de produção 

Desmontagem do 
armamento; 

Cb/Sd da 
SMALP 

No início do 
trabalho com o lote 

de armamento 

Na 
SMALP 

Para possibilitar a 
revitalização do 

armamento 

Seguindo os passos de 
desmontagem previstos 

no manual do 
armamento 

Acondicionamento 
 do 

armamento/peças 
nas cubas para 

desengraxe; 

Cb/Sd da 
SMALP 

Após a 
desmontagem e 
separação das 

peças que irão para 
o banho de 

desengraxe alcalino 

Na 
SMALP 

Para retirada da 
graxa das peças 

Colocando do 
armamento/peças nas 
cubas de desengraxe 

Jateamento de 
todas as peças do 

armamento; 

Cb/Sd da 
SMALP 

Após o processo de 
desengraxe das 

peças 

Na 
SMALP 

Para retirada da 
camada de 
impurezas 

Jateando as peças no 
gabinete de jateamento 
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Aquecimento e 
fosfatização todas 

as peças do 
armamento; 

Cb/Sd da 
SMALP 

Após o jateamento 
das peças 

Na 
SMALP 

Para permitir 
fosfatizaç

ão 

Inserindo a peça na 
Cuba de 
Fosfato 

Pintura de todas as 
peças do 

armamento; 

Cb/Sd da 
SMALP 

Após a Fosfatização 
das peças 

Na 
SMALP 

Para dar o 
acabamento das 

Peças 

Pintando as Peças 
utilizando a pistola de 

pintura 

Montagem do 
armamento; 

Sgt/Cb da 
SMALP 

Após a pintura das 
peças 

Na 
SMALP 

Para finalizar o 
processo de 
fosfatização 

Seguindo a sequência 
prevista no T 23-200 

Loteamento do 
 armamento 
manutenido; 

Sgt Adjunto 
da SMALP 

Após a 
montagem do 
último FAL do 

Lote 

Na 
SMALP 

Para facilitar o 
controle do 
armamento 
manutenido 

Acondicionando os FAL 
em caixas de madeira. 

Realização o tiro 
técnico com o 

armamento 
manutenido; 

Todos 
militares da 

SMALP 

No dia Reservado 
pela 9ª RM 

No 
Estande 
de Tiro 
do 20º 
RCB 

Para teste do 
armamento 
manutenido 

Executando 07 (sete) 
tiros, sendo 04(quatro) 
intermitentes e 03 (três) 

rajadas 

Realização da 
manutenção de 1° 

escalão no 
armamento que 

atirou; 

Cb/Sd da 
SMALP 

Após a realização 
do Tiro 

Na 
SMALP 

Para limpeza das 
peças, que foram 
sujas por ocasião 

do tiro 

Utilizando material 
 e ferramentas 

para manutenção de 1° 
Escalão 

Loteamento do 
 armamento 

manutenido e 
testado; 

Sgt Adjunto 
da SMALP 

Após a manutenção 
final 

Na 
SMALP 

Para 
acondicionament

o seguro e 
facilitar a entrega 

Acondicionando os FAL 
em caixas de madeira, 

por OM. 

Conferência do 
 armamento 

manutenido e 
testado; 

Chefe da 
SMALP 

No momento do 
loteamento 

Na 
SMALP 

Para evitar erros 
no envio do 

material 

Confrontando os 
armamentos que estão 

sendo loteados com 
aqueles existentes na 
guia de recolhimento. 

Encerramento da 
OS do armamento 

manutenido e 
testado; 

Sgt Adjunto 
da SMALP 

Após o loteamento 
e conferência 

Na 
SMALP 

Para encerrar a 
manutenção do 

lote 

Lançando as peças 
utilizadas e os serviços 

executados 
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Encerramento da 
OS no sistema da C 

Op Mnt 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após o 
encerramento da 
OS na SMALP 

Na C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para lançamento 
no Mapa de 
Produção 

Utilizando o Sistema de 
OS existente na C Op 

Mnt 

Confecção da Guia 
de Remessa 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após o 
encerramento da 
OS no sistema 

Na C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para formalizar a 
saída do material 

do 9º B Mnt 

Conforme Anexo V da 
NARA 

Informar à OM 
detentora do 

material que o 
material encontra-

se manutenido 

Sgt da 
Classe V 
da C Op 

Mnt 

Após confecção da 
Guia de Remessa 

Na C Op 
Mnt do 9º 

B Mnt 

Para entrega do 
material 

Via 2ª Seção (Rede 
Mercúrio) 

Despacho da Guia 
de Remessa com o 

Cmt do 9º B Mnt 

Chefe da C 
Op Mnt 

Após confecção da 
Guia de Remessa 

No 
Gabinet

e do 
Cmt 

Para seguir o 
Anexo V da 

NARA 

Confere e assina a Guia 
de Remessa 

Entrega do 
armamento 
manutenido 
quando da 

chegada da OM 
detentora ao 9º B 

Mnt. 

Chefe da 
SMALP 

Na data agendada 
pelo Sgt da Classe 

V da C Op Mnt 
conforme 

disponibilidade da 
OM 

Na 
SMALP 

Para conclusão 
do processo de 

revitalização dos 
FAL 

Repassando os 
armamentos ao Oficial 
da OM detentora do 

Material 

 


