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E DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA 4a SEÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS 

VIATURAS OPERACIONAIS DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA 

David Souza de Albuquerque * 
João Fagundes Marçal" 

RESUMO 
Este estudo científico apresenta a relação das atividades e documentos produzidos pela 4a Seção de 
um Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro (EB) para a manutenção de suas viaturas operacionais. 
A finalidade é perceber a importância dos trabalhos desenvolvidos naquela seção para a 
operacionalidade das viaturas, considerando os desafios atuais da Força Terrestre, no contexto do 
Programa de Transformação do Exército, o qual envolve, dentre outros, a aquisição e emprego de 
grande quantidade de viaturas militares e, assim, apresenta-se como assunto imprescindível para o 
conhecimento do Capitão recém aperfeiçoado, visto que este será o principal assessor logístico dos 
Comandantes de Organizações Militares (OM). A fim de cumprir tal intenção, este artigo foi 
desenvolvido no período de novembro de 2017 a setembro de 2018, por intermédio de pesquisa 
bibliográfica, documental e questionário. O material coletado foi analisado mediante a experiência deste 
autor. 

Palavras-chave: Administração Militar, Logística Militar, 4a Seção, Manutenção, Viaturas 
Operacionais. 

ABSTRACT 
This scientific study presents the relation of the activities and documents produced by the 4th Section 
of an Infantry Battalion of the Brazilian Army (EB) for the maintenance of its operational vehicles. The 
purpose is to understand the importance of the work developed in that section for the operation of the 
vehicles, considering the current challenges of the Land Force in the context of the Army Transformation 
Program, which involves, among others, the acquisition and employment of large numbers of vehicles 
military, and thus presents itself as an essential subject for the knowledge of the newly perfected 
Captain, since he will be the main logistics adviser of the Commanders of Military Organizations (OM). 
To fulfill this intention, this article was developed from November 2017 to September 2018, through 
bibliographical, documentary and questionnaire research. The collected material was analyzed through 
the experience of this author. 

Keywords: Military administration, Military logistics, 4th section, maintenance, operational vehicles 
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1 INTRODUÇÃO 

o presente estudo expõe o contexto no qual a administração militar é parte 

integrante e decisiva na logística de um Batalhão de Infantaria diante do atual 

Processo de Transformação do Exército'. 

Por sua atuação na solução de complexos problemas de apoio às forças 

militares, a logística adquiriu posição de relevo no quadro das operações. Em várias 

oportunidades, a logística, mais do que outros sistemas operacionais, foi o fator 

determinante de vitórias e derrotas, evidenciando que o resultado das operações é 

claramente influenciado por ela e pela capacidade de melhor executá-Ia. (BRASIL, 

2003) 
Em uma referência rápida à história militar, podemos constatar que inúmeras 

batalhas travadas nos últimos 100 anos foram vencidas pela inviabilização da logística 

inimiga e consequente enfraquecimento das forças opositoras, quando então o fogo e 

o movimento entram em ação para subjugar um inimigo desprovido de recursos 

essenciais. Na 28 Grande Guerra, por exemplo, os aliados empreenderam uma 

intensa campanha de bombardeio às bases industriais nazistas, e estes por sua vez 

lançaram uma campanha submarina de grandes proporções contra o vital suprimento 

que trafegava através do atlântico desde os Estados Unidos da América até o Reino 

Unido. (Johnnie, 2012) 

Hoje, a dinâmica do espaço de batalha exige a constante avaliação das 

capacidades necessárias para que a Força Terrestre possa atuar nas Operações. Tal 

consideração traz implícito o desafio de conceber uma logística que seja capaz de 

ajustar-se à multiplicidade de situações de emprego, com suas nuances e 

especificidades. Essa "Iogística na medida certa" deve ser capaz de prever e prover o 
apoio em materiais e serviços necessários para assegurar a essa força, liberdade de 

ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de durar na ação. (BRASIL, 2014) 

Essa eficácia logística é conquistada por um detalhado planejamento que tem 
por finalidade criar condições para que o apoio seja realizado de forma oportuna e 

adequada. É um processo racional, metodologicamente organizado, amparado na 
Doutrina Militar e executado por pessoal capacitado . 

• Trata-se de um processo que pretende conduzir o Exército ao patamar de força armada de país 
desenvolvido e ator mundial, capaz de se fazer presente, com a prontidão necessária, em qualquer 
ponto da área de interesse estratégico do Brasil. 
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Neste contexto, este trabalho busca entender a participação da 4a Seção de um 

Batalhão de Infantaria no processo de manutenção de suas viaturas operacionais, 

apresentando as obrigações daquela seção, suas capacidades e limitações . 

. 
1.1 PROBLEMA 

A operacionalidade de um Batalhão de Infantaria, além de outros fatores, 

depende necessariamente da disponibilidade de suas viaturas, pois são meios 

essenciais para o cumprimento de qualquer missão. 
O chefe da 4a Seção, segundo BRASIL,1990 e 2003, é o oficial de logística do 

Batalhão e possui a responsabilidade de coordenar e fiscalizar as tarefas logísticas e 
gerir grande número de processos previstos na legislação militar relativos à Função 
Logística Manutenção. Para isso, precisa superar os desafios que se apresentam 

como empecilho para cumprimento da missão, tais como a escassez de recursos 

financeiros, a falta de pessoal especializado, o acúmulo de missões complementares 

pelos militares e a inexperiência na função. 

Diante de tal problemática, quais seriam os reflexos das atividades e documentos 

produzidos pela 4a Seção na manutenção das viaturas operacionais de um Batalhão 

de Infantaria? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de compreender a relação do trabalho desenvolvido pela 4a Seção e a 

disponibilidade de viaturas, o presente trabalho pretende analisar a importância das 

atividades e documentos produzidos pela 4a Seção para a manutenção das viaturas 

operacionais de um Batalhão de Infantaria. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo. foram formulados os 
objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 
raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Descrever as etapas do planejamento logístico executadas pela 4a Seção de 

um Batalhão de Infantaria e que envolvam a manutenção de suas viaturas 
operacionais; 

b) Descrever as principais atividades e documentos produzidos pela 4a Seção 

de um Batalhão de Infantaria envolvidos no processo de manutenção de viaturas 
operacionais; 

c) Identificar, a partir da opinião de militares que já ocuparam funções na 4a 

Seção, as maiores dificuldades encontradas no processo de manutenção de viaturas; 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES 

O planejamento e a padronização são as bases para melhorar o gerenciamento 

da manutenção. Bem aplicados, eles garantem a confiabilidade das ações preventivas 

e corretivas, a previsibilidade dos recursos necessários, mão de obra e peças de 

reposição. Como resultado desta maior previsibilidade, torna-se possível gerenciar o 

orçamento da manutenção com maior precisão e sem grandes surpresas, ao contrário 

do que acontece atualmente em muitas organizações. (BRASIL, 2017) 

Da mesma forma, as atividades de manutenção guardam estreito 

relacionamento com as atividades de suprimento. A manutenção inadequada reduz a 
vida útil do material e impõe um aumento das necessidades de suprimento. 

Inversamente, as deficiências de suprimento exigem maior esforço de manutenção e 

aumentam o tempo de reparo - e consequentemente a indisponibilidade - dos 
equipamentos. (BRASIL, 2017) 

Além disso, procedimentos inadequados no tocante à operação e ao apoio aos 
equipamentos têm como consequências uma baixa confiabilidade e disponibilidade, 

reduzindo a operacionalidade, além de gerarem riscos. (BRASIL, 2017) 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e necessário a todos os escalões da Força Terrestre e para 

a consecução dos objetivos de um Batalhão de Infantaria. 

O trabalho pretende, ainda, contribuir para a administração militar para a 

melhoria dos processos de manutenção de viaturas conduzidos pela 48 Seção, de 
maneira a servir de fonte de pesquisa futuras. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a pesquisa bibliográfica, 
documental e o uso de questionário. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois procurou-se compreender o funcionamento 

de um processo, apresentando resultados através de percepções e análises. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, tendo em 
vista que buscou descrever as características de um fenômeno. 
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2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com uma revisão de literatura pertinente 

aos assuntos de logística no EB que envolviam a manutenção de viaturas e 
responsabilidades da 48 Seção. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: o estudo das leis, portarias, decretos, 

documentos, regulamentos e sites oficiais acerca da Função Logística Manutenção, 

enquadrada na realidade da 48 Seção de Batalhão de Infantaria; 

Os critérios de exclusão utilizados foram: a documentação revogada por leis, 
decretos e portarias mais recentes; e os levantamentos que fujam ao objetivo geral de 

estudo. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário, o 

qual foi destinado aos militares que ocuparam ou ocupam a função de Ch da 48 Seção, 

a fim de aumentar a percepção sobre o assunto e levantar possíveis oportunidades 

de melhorias no referido processo. Essa delimitação baseou-se na necessidade do 

profundo conhecimento sobre tema pelo Capitão recém aperfeiçoado, visto que este 

será o principal assessor logístico dos Comandantes de Organizações Militares (OM), 

e suas decisões repercutirão diretamente na vida administrativa e operacional da OM. 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que exercem 

ou exerceram a função de chefe da 48 Seção de um Batalhão de Infantaria do EB. 

Dessa forma, conforme Exército Brasileiro, 2018a, a população a ser estudada 
foi estimada em 140 militares, o que corresponde à quantidade aproximada do número 
de militares na referida função. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções 

realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o 

nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi de 46. Valor que serve de base para alcançar a 

amostra ideal, considerando 150% da amostra dimensionada: 69 questionários. 

A amostra foi obtida de diferentes Batalhões de Infantaria do Brasil, de maneira 
a não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 
específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta, 
sendo enviado formulários digitais para 69 militares que atendiam os requisitos. 
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Entretanto, devido a diversos fatores, somente 41 respostas foram obtidas (89,13% 

de nideal e 59,42% dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar 

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

3 RESUL lADOS E DISCUSSÃO 

Segundo BRASIL, 2002a e 2002b, foi possível observar que o envolvimento da 

4a Seção de um Batalhão de Infantaria na manutenção das viaturas operacionais 

ocorre de várias maneiras. Seja diretamente, na condução ou coordenação 

manutenções de 1° e 2° escalões ou nos relatórios produzidos, seja indiretamente, 
quando integra o processo para a manutenção dos escalões superiores, do 3° ao 5°, 
ou nas inspeções realizadas, por exemplo. 

Dessa forma, ainda tendo como base as referências citadas acima, a 4a Seção 

está ligada aos processos de manutenção das viaturas operacionais de cinco formas: 
no levantamento das necessidades em suprimento e em serviços de manutenção; na 

obtenção de recursos para suprimento e serviços; na distribuição; no controle; e na 

determinação de necessidades de capacitação. 

O levantamento das necessidades em suprimento obtém-se com a elaboração 

dos seguintes documentos ou atividades: 

a) Relatórios de níveis atingidos; 

b) Relatórios de visitas técnicas; 

c) Dotações, tabelas de distribuição ou equivalentes; 

d) Relações de itens críticos informados pelos Cmdo RM; 

e) Acompanhamento das taxas ou índices de mortalidade dos MEM; 

f) Controle da data de inclusão em carga ou a data de fabricação; 

g) Relatórios de execução da manutenção; 

h) Relatórios de informações técnicas; 

i) Quadros de disponibilidade do material; 

j) Atualização do SIMATEX; e 

k) Mapas de Indisponibilidade das viaturas do EB. 

A obtenção do suprimento de manutenção se faz, normalmente, por intermédio 
da aquisição centralizada ou descentralizada, observando a origem, a facilidade de 
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aquisição, o volume e a dificuldade do transporte. Em ambas as situações deverão 

ser cumpridos os procedimentos administrativos conforme BRASIL, 1990: 

a) Aquisição centralizada: planejada pela DMnt para obtenção de peças e 

serviços na área externa e, eventualmente no mercado interno quando assim se 

justifique, de acordo com as necessidades de manutenção; e 

b) aquisição descentralizada: efetuada diretamente pelos OP, OM Mnt ou, em 

caráter excepcional, pelas OM, a qual deve adotar os seguintes procedimentos: 

1) Confeccionar empenho, enviando cópia à DMnt; e, 

2) No prazo máximo de 48 h, a contar da entrega do material, enviar à Diretoria 
de Manutenção radiograma ou mensagem (via fax, e-mail) informando o seu 

recebimento. 

Já a Distribuição inicia com o próprio recebimento do material na unidade, com 

verificação do prazo previsto e possíveis alterações no material. A partir daí é 

realizada a inclusão no patrimônio, feito de acordo com os preceitos expressos por 

BRASIL, 1990, e por fim, destinado ao seu local final. 

O controle do material visa levantar os dados que servirão de base ao 

planejamento das atividades de manutenção e do suprimento de manutenção e 

possui, dentre outros, os seguintes documentos para o controle do suprimento de 

manutenção, conforme BRASIL, 2002a: 

a) Termo de Recebimento e Exame de Material; 

b) Inquérito Técnico; 

c) Parecer Técnico; 

d) Termo de Exame e Averiguação de Material; 

e) Mapa de Controle de Suprimento de Manutenção; 

f) Relatórios do SIMATEX; 

g) Sindicância; 

h) Relatório de Inspeção de Manutenção Orgânica (An K); 

i) Quadro de Disponibilidade de Material (An O) 

j) Ordens de serviço 

A determinação de necessidades de capacitação divide-se em: determinação 
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de necessidades para início das operações; determinação de necessidades para 

sustentar a capacidade operativa; determinação de necessidades para constituir as 

reservas; e determinação de necessidades para fins específicos. Estas são remetidas 

ao escalão superior, o qual, por intermédio da D Mat, participa do processo na 

condução dos cursos de capacitação. (BRASIL, 2016b) 

Prosseguindo nos estudos, mas agora avaliando as pesquisas realizadas, foi 

possível identificar que a totalidade dos militares que exercem ou exerceram a função 

de chefe da 4a Seção ocupavam o posto de capitão, em sua maioria (63,4%) com o 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, conforme gráfico 1, demonstrando a 

preocupação, por parte dos comandantes de OM, em proporcionar melhores 
condições em recursos humanos para o funcionamento da seção responsável pela 
logística do Batalhão. 

Sim 
• Não 
• Estou cursando 

GRÁFICO 1 - Levantamento do quantitativo de militares com o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
Fonte: o autor 

Tal decisão mostra-se bastante oportuna, visto que a experiência profissional e 

o conhecimento doutrinário apresentam-se como indispensáveis ao militar 
componente daquela seção, em virtude dos inúmeros processos a serem 
coordenados e a extensa legislação sobre o tema de Logística, as quais podem ser 

encontradas em cartilhas, documentos internos e manuais, tais como as Normas 

Administrativas Relativas à Manutenção (NARMNT) e o Manual de Doutrina de Militar 
Logística. 

Outro aspecto relevante quanto as características dos militares que ocupam ou 

ocuparam a função de chefe da 4a Seção é que a maioria dos entrevistados (73,2%) 
possuía até 01 (um) ano de experiência na função, isto é, era o primeiro contato na 
função, como se vê no gráfico 2: 



• 
• Até 01 (um) ano 
• Até 02 (dois) anos 
• Até 03 (três) anos 
• Mais de 03 (três) anos 

GRÁFICO 2 - Tempo de experiência na função de Chefe da 4a Seção. 
Fonte: o autor 

Tais dados revelam uma grande rotatividade na função e trazem 
consequências diretas para o dia a dia da referida seção, seja positiva, como a 

renovação dos recursos humanos, seja negativa, como a ocorrência de soluções de 
continuidade. 

Além disso, a maioria dos militares entrevistados indicam, conforme gráfico 3, 

que obtiveram conhecimentos referentes às atividades e documentos produzidos pela 

4a Seção, por meio de estudo independente ou no próprio dia a dia do quartel, 

afirmando, ainda, que as escolas de formação colaboraram pouco ou nada: 

30 
_ Nenhuma _ Alguma MUita 

20 

10 

o 
Escolas de formação Estudo Independente Dia a dia do quartel Estágios e sunpõsios 

GRÁFICO 3 - Opinião dos militares sobre a contribuição dos meios utilizados para a aquisição de 
conhecimentos referentes às atividades e documentos produzidos pela 4a Seção. 

Fonte: o autor 

Percebe-se, assim, que apesar das escolas, em especial a ESAO, transmitirem 

conhecimentos doutrinários referentes à logística, elas não fornecem todo o 
arcabouço de conhecimento necessário para a condução das tarefas coordenadas 

pelo chefe da 4a Seção. Assim, esse conhecimento necessita ser complementado de 

maneira independente, considerando as características e peculiaridades da OM. 

Dentro dessas características, pode-se observar no gráfico 4 aquelas que 
influem nos fatores da manutenção, os quais são previstos na Norma Administrativa 

8 
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Relativa aos Materiais de Gestão da Diretoria de Material - NARMAT: pessoal 

capacitado; ferramental; infraestrutura; documentação técnica; e insumos. Estes, de 

acordo com as características de cada unidade, foram avaliados da seguinte maneira 

pelos entrevistados: 

30 
_ MUito defiaente _ Pouco deficiente Sem deficiência 

20 

10 

o 
Pessoal capacitado Ferramental Infraestrutura Documentação 

técnica 
Insumos 

GRÁFICO 4 - Opinião dos militares sobre o nível dos aspectos que influem na manutenção em seus 
quartéis. 

Fonte: o autor 

o resultado acima apresentado, mostra uma opinião majoritária de que haveria 

pouca deficiência nos referidos fatores. Cabe ressaltar o item Documentação Técnica, 

o qual foi avaliado pela maioria como um fator sem deficiência em sua unidade. Em 

contra partida , como item mais avaliado como muito deficiente, destaca-se a 
Infraestrutura. 

o item seguinte cor 

robora com os dados do 

gráfico anterior, onde, aqui, 

é possível observar que a 

grande maioria dos con 
sultados avaliam que 
qualidade da manutenção 

• Boa pOIS fOI possível executar todas 
as atrvidades previstas 

• Regular. pOIS apesar das limrtações. 
fOi possível executar a rnaiona das 
atividades previstas 
Insuficiente pois comprometeu 
sobremaneira as atIVidades do BtI 

orgânica das 

operacionais de 
viaturas GRÁFICO 5 - Opinião sobre a qualidade da manutenção orgânica 
sua OM das viaturas operacionais das OM. 

apresenta nível regular, onde, apesar de limitações, como as apresentadas no item 

anterior, não comprometem a execução da maioria das atividades previstas da OM. 

Além disso, aos militares que consideraram a manutenção orgânica das 

viaturas operacionais regular ou insuficiente, foi-Ihes perguntado onde poderia ter 
havido problemas no planejamento da manutenção, conforme as NARMNT: 
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Levantamento das 
necessidades em supnm 8(296~o) 

Dismbtnção 

19 (70 4~o) Obtenção de recursos para 
suprimento e 

Controle 14 (51 900) 

15 20 o 5 10 

GRÁFICO 6 - Identificação pelos militares da(s) fase(s) que teriam ocorrido falhas. 
Fonte: o autor 

Nesse item, havia a possibilidade de escolher mais de uma opção, dais quais 

se destacaram a Obtenção de recursos para o suprimento e serviços e o Controle. 

As referidas opções, juntas com as demais apresentadas no gráfico, compõem 

as subatividades do planejamento da manutenção, como prevê as NARMNT. 

A Distribuição, uma dessas subatividades, é executada mediante Ordem de 

Fornecimento e deve seguir a cadeia de suprimento prevista nas NARMNT. A cadeia 

~ - -- -- -- - -- . - ~.____,ftJ~..---J~ - - -- -- - -- - - -- - - : . - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- . -- - - 
, I 

Fornecedor 
eMI 

•• I 
, 

I ~~~da ~ •• I 
j • OM Mnt ~ 

: ~ , 

....• 1 OM Sup I •• I R M 't----tl--t-' O Mnt I I L--_....J I 
I A1tn ,_ - - 1-, 
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FIGURA 1 - Cadeia de suprimento de manutenção. 
Fonte: Normas Administrativas Relativas à Manutenção (NARMNT) 

de suprimento de peças, componentes e ferramental para manutenção dos MEM é 

composta pela OM Apoiada, OM Mnt, OM Sup, RM e DMnt de acordo com a figura 1, 
acima. 

Nesse contexto, foi levantada a opinião dos militares consultados quanto a 
execução do fluxograma presente na figura acima, sendo obtido o seguinte resultado: 
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• Sempre participou do processo 
conforme descrito acuna 

• Quase sempre participou do processo 
conforme descnto acnna 
Normalmente participou do processo 
conforme descnto acima 

• Poucas vezes partiopou do processo 
conforme descnto acima 

• Nunca participou do processo 
conforme descnto acrrna 

Nesse aspecto, a maioria (53,7%) afirmou que sua OM quase sempre participou 
do processo de suprimento apresentado no fluxograma. Destaca-se, também, o 

percentual de 7,3% de militares que afirmaram que suas OM poucas vezes 

participaram do processo conforme apresentado. Trata-se de um dado preocupante, 

visto que a não observância da cadeia de suprimento de peças, componentes e 

ferramental, pode gerar graves problemas de controle e fornecimento, podendo 

causar danos à administração e à operacionalidade das viaturas. 

Uma ferramenta importante para a logística no Btl é o Sistema de Material do 

Exército (SIMATEX). Trata-se um sistema corporativo de desenvolvimento contínuo e 

evolutivo, integrante do Sistema de Informações Organizacionais do exército 

(SINFORGEx), que busca, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, integrar processos, procedimentos, métodos, rotinas e técnicas, 

destinadas à produção de conhecimentos com qualidade e oportunidade necessários 

ao controle automatizado e ao gerenciamento de todos materiais no âmbito do 

Exército Brasileiro, conforme BRASIL, 2007. 

GRÁFICO 7 - Opinião sobre participação da OM na cadeia de suprimento conforme figura 1 
Fonte: o autor 

Dentro deste 
assunto, buscando 
entender a importância 

dessa ferramenta, foi 

levantada a opinião dos 

militares quanto a 

participação do referido 

• É essenoat e msubsuu» el para as 
a I dades de manutenção 
coordenadas pela 4- eç o 

• É rrportante para as ali Idades de 
manutenção coordenadas pela 4' 
S çao 
Pouco colabora para as alI idades de 
ma nu enção coordenadas pela 4' 

• Dificulta as ali Idades de manutenção 
cooroenaoas pela 4~ ação 

sistema para a GRÁFICO 8 - Opinião dos militares sobre o SIMATEX. 

manutenção das viaturas Fonte: o autor 

operacionais do Btl: 
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Nesse item, há uma opinião dominante que entende que o sistema é importante 

(61%) ou até essencial e insubstituível (34,1%), restando uma parcela de 4,9% que o 

considera pouco colaborativo para as atividades de manutenção coordenadas pela 4a 

Seção. A esse grupo, buscando esclarecer tal opinião, foi-Ihes questionado o motivo 

dessa consideração: 

• o Sistema é complexo e difíCil de 
operar 

• O Sistema apresenta erros 
necessitando de atualIzações 
O Sistema não abrange por 
completo. as necessidades da Seção 

• Outro 

GRÁFICO 9 - Opinião dos militares sobre o motivo do SIMATEX ser pouco produtivo. 
Fonte: o autor 

Neste item, caso o militar considerasse, na questão anterior, que o referido 

sistema pouco colabora ou dificulta as atividades de manutenção, ele deveria indicar 

o motivo pelo qual possui tal opinião. Assim, do universo de militares, 02 (dois) 

responderam o item, sendo que 01 (um) militar considera o Sistema complexo e difícil 

de operar e o outro considera que o Sistema não abrange, por completo, as 

necessidades da Seção. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 
conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, tendo sido possível 
entender e analisar a relação da 4a Seção de um Batalhão de Infantaria com a 

manutenção das viaturas operacionais da OM. 

A revisão da literatura possibilitou concluir que a Função Logística Manutenção 

num Batalhão de Infantaria tem importância significativa, sendo a disponibilidade de 

seus meios um forte indicativo de operacionalidade da tropa. 

Um extrato dessa operacionalidade é apresentado no padrão de manutenção de 

suas viaturas. Nesse contexto, foi possível identificar sua intrínseca relação com a 4a 
Seção. Esta, agindo principalmente no planejamento e administração, dá as 
condições, coordena e fiscaliza todo o processo de manutenção, além de ser o elo 
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entre o operador e o escalão superior, agindo de maneira decisiva como fiscalizador, 

participante do processo, ou mesmo como assessor do comando. 

Parte importante desse trabalho foi a identificação das etapas do planejamento 

logístico executadas pela 4a Seção, pois foi possível dar a capacidade de 

entendimento do processo ao qual está exposto os materiais de emprego militar e 

seus suprimentos em peças, componentes e ferramental para manutenção. 

Da mesma forma, foi fundamental apresentar os documentos e atividades 

conduzidos pela Seção, pois possibilita a condução de um trabalho eficiente, o qual 
repercute diretamente nos padrões de manutenção das viaturas. 

No que se refere as dificuldades encontradas no processo de manutenção, foi 
possível identificar a grande rotatividade dos militares na função de chefe de seção; o 

não fornecimento de conhecimento específico ou prático nas escolas de formação; e 

a necessidade de melhorias em infraestrutura nas garagens e oficinas. 

Recomenda-se, assim, que as OM busquem fazer gerências para a manutenção 

do militar pelo máximo de tempo possível na função; que intensifiquem os simpósios 

de administração ou estágios, envidando esforços para capacitar seus recursos 

humanos; e invistam em infraestrutura para a melhoria das condições de manutenção 
de suas viaturas. 

Conclui-se, portanto, que é de fundamental importância os documentos e 

atividades produzidos pela 4a Seção de um Batalhão de Infantaria para manutenção 

de suas viaturas operacionais, em virtude de sua participação ativa em todo o 

. complexo e detalhado processo de manutenção. 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO 

o presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf David Souza de Albuquerque, cujo tema é ADMINISTRAÇÃO 
MILITAR: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES E DOCUMENTOS 
PRODUZIDOS PELA 4a SEÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 
OPERACIONAIS DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 
preciso acerca das atividades e documentos produzidos pela 4a seção de um Estado 
Maior, quanto a manutenção das viaturas operacionais de um Batalhão de Infantaria, 
bem como identificar limitações nos processos que envolvem manutenção de viaturas. 

A fim de conhecer as características da função de Oficial Logístico de um 
Batalhão de Infantaria, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-Io o 
mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e distribuição de 
materiais de emprego militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB. 
Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

David Souza de Albuquerque (Capitão de Infantaria - AMAN 2008) 
Celular: (65) 99296-5455 
E-mail: david.s.albuquerque@hotmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Qual seu posto durante a ocupação da função de Chefe da 4a Seção? 
( ) Cel () T en Cel () Maj () Cap () T en 

2. Possui o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais? 
a ( ) Sim 
b ( ) Não 
c ( ) Estou cursando 

3. Quanto tempo de experiência possui na função de Ch da 4a Seção? 
a ( ) Até 01 (um) ano 
b ( ) Até 02 (dois) anos 
c ( ) Até 03 (três) anos 
d ( ) Mais de 03 (três) anos 
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4. Com base nos meios utilizados para a aquisição de conhecimentos referentes 
às atividades e documentos produzidos pela 48 Seção, classifique o grau de 
contribuição dos itens abaixo: 

Nenhuma Alguma Muita 
Contribuição Contribuição Contribuição 

Escolas de formação O O O 
Estágios ou simpósios O O O 
Estudo independente O O O 
Dia a dia do quartel O O O 

5. Com base nos aspectos que podem dificultar a condução das atividades que 
envolvem a manutenção das viaturas operacionais em sua OM, classifique os itens 
abaixo: 

__.. Pedido 

Muito Pouco Sem 
deficiente deficiente deficiência 

Pessoal capacitado O O O 
Ferramental O O O 
Infraestrutura O O O 
Documentação técnica O O O 
Insumos O O O 

6. Como o Sr avalia a qualidade da manutenção orgânica das viaturas 
operacionais de sua OM? 

a ( ) 8oa, sendo possível executar todas as atividades do 8tl, conforme previsto. 
b ( ) Regular, pois apesar das limitações, foi possível executar a maioria das 

atividades previstas do 8tl 
c ( ) Insuficiente, pois comprometeu sobremaneira as atividades do Btl. 

7. Caso o Sr tenha escolhido, no item anterior, as opções "b" ou "c", identifique 
em qual(is) fase(s) do processo de manutenção pode ter havido falha: 

a O Levantamento das necessidades em suprimento e em serviços de 
manutenção. 

b O Obtenção de recursos para suprimento e serviços. 
c O Distribuição 
dO Controle 

8. Considerando a cadeia de manutenção dos MEM abaixo, prevista nas 
NARMNT, o Sr considera que sua OM: 

• OM Mnt = B Loq, Pq R Mnt e AG ;··· ··1 AJtn , ••.••••.•••..•• : .•.•.•.••.•.•••.••.••.•••..• Fornecedor 
: : CMI . . • OM Sup = B Sup e O Sup 

~ = AltematIVa 

-... AqUISição ou Repassf 

. ..••• Fornecimento 
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a ( ) Sempre participou do processo conforme descrito acima 
b ( ) Quase sempre participou do processo conforme descrito acima 
c ( ) Normalmente participou do processo conforme descrito acima 
d ( ) Poucas vezes participou do processo conforme descrito acima 
e ( ) Nunca participou do processo conforme descrito acima 

9. Quanto ao Sistema de Material do Exército (SIMATEX), o Sr considera que 
ele: 

a ( ) É essencial e insubstituível para as atividades de manutenção coordenadas 
pela 4a Seção 

b ( ) É importante para as atividades de manutenção coordenadas pela 4a 
Seção. 

c ( ) Pouco colabora para as atividades de manutenção coordenadas pela 4a 
Seção. 

d ( ) Dificulta as atividades de manutenção coordenadas pela 4a Seção. 

10. Caso o Sr tenha escolhido, no item anterior, as opções "c" ou "d", identifique o 
motivo pelo qual tem essa opinião: 

a ( ) O Sistema é complexo e difícil de operar. 
b ( ) O Sistema apresenta erros, necessitando de atualizações. 
c ( ) O Sistema não abrange, por completo, as necessidades da Seção. 
d ( ) Outro: _ 

FECHAMENTO 

11. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

Obrigado pela participação. 


