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RESUMO 

O Presente artigo tem como finalidade apresentar um panorama da 
implantação e utilização do sistema logístico de gerenciamento de 
frota/manutenção (SisLogMnt) para Viaturas não blindadas no âmbito da 5a 
Brigada de Cavalaria Blindada. O aumento considerável da frota de viaturas 
nos anos 2012 e 2013 criou uma demanda considerável para melhor gerir a 
frota. Seguindo o exemplo das Viaturas Blindadas da família Leopard, foi 
implantado o sistema no controle das Viaturas não blindadas. Após analisar a 
implantação, emprego e funcionalidades da ferramenta, pode-se concluir a 
grande utilidade e a sua capacidade de melhorar o planejamento da 
manutenção, sendo altamente positiva sua utilização.  

 

Palavras-chave: Gestão, Gerenciamento, Sistema Logístico de Manutenção, 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este artículo es presentar una descripción general del 
despliegue y uso del sistema de logística de gestión / mantenimiento de flota 
(SisLogMnt) para vehículos sin blindaje dentro de la 5ta Brigada de Caballería 
Blindada. El considerable aumento de la flota de automóviles en 2012 y 2013 
creó una demanda considerable para gestionar mejor la flota. Siguiendo el 
ejemplo de los vehículos blindados Leopard, el sistema se implementó para 
controlar vehículos sin blindaje. Después de analizar la implementación, el uso 
y las funcionalidades de la herramienta, se puede concluir la gran utilidad y su 
capacidad para mejorar la planificación del mantenimiento, siendo muy positivo 
su uso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Batalhões Logísticos têm como uma das missões, prestar o apoio de 

manutenção aos Produtos de Defesa (PRODE) das Unidades de uma Brigada. 

Diante disso existem várias demandas a serem supridas. 

Na última década o Exército Brasileiro recebeu investimentos sem 

precedentes, gerando uma necessidade gerenciamento mais eficiente que o 

simples controle por meio de planilhas e ordem de serviços. A evolução dos 

PRODE exige cada vez mais dos gestores de manutenção, de forma a manter 

o funcionamento perfeito do material 

Diante da nova situação veio a necessidade de um sistema para facilitar e 

melhorar a gestão de uma frota tão numerosa.  

O controle e o gerenciamento da atividade de manutenção estavam 

sendo realizados no 5º Batalhão Logístico através de anotações, ou seja, por 

meio de físico, arquivos e planilhas, enquanto a tendência é passar tudo para o 

meio eletrônico, através de sistemas online e “nuvens”.   

Quando era necessário fazer levantamentos logísticos de peças ou de 

serviços executados em cada ano, por tipo de viatura, a missão era lenta, uma 

vez que os militares verificavam uma a uma as OS executadas. Com um 

sistema integrado e atualizado seria uma tarefa rápida e eficiente, agilizando as 

compras de peças e auxiliando na tomada de decisão do Centro de Operações 

Logístico ( COAL). Uma forma também de melhorar o a capacidade do COAL 

seria a disponibilização de um curso de gerenciamento de frotas, a fim de 

preparar o militar para essa atividade. 

O gerenciamento da Frota de Blindados Serie “ALFA” (LEOPARD e 

GEPARD) já utiliza um sistema criado pelo 2° Ten Cícero Volnei Jesus Ribeiro, 

e mostrou-se eficiente. O Sistema Logístico de Manutenção (Sis Log Mnt) 

acompanha o ciclo de mnt de cada Viatura blindada e apresenta de forma 

online a situação de disponibilidade e próximas mnt. 

  

1.1 PROBLEMA  

Diante dessa grande demanda faz-se necessário um sistema de 

manutenção capaz de gerir e manter atualizado a situação de cada Viatura da 

unidade apoiada, para que se possa fazer um planejamento de aquisições 

eficiente e coerente. 



Seria possível sistematizar ou informatizar as oficinas de manutenção 

como na Família de Blindados Leopard, uma vez que a diversidade de Vtr e 

características de manutenção não são as mesmas? E ainda será que a 

informatizando a área de oficinas obteremos um aumento na produção? Será 

que a aquisição e peças será mais eficiente sendo que teremos em tempo real 

o tipo e modelo de cada item utilizado? 

Sendo assim, verificamos que é imprescindível a adoção do Sistema 

Logístico de Manutenção para o gerenciamento da atividade de manutenção,  

no entanto, vale ressaltar que para a implantação de um sistema informatizado, 

haverá grandes reflexos dentro da Organização Militar (OM) que vai desde a 

mudança de mentalidade dos seus militares até a reestruturação física do 

quartel tendo como qualquer outro sistema informatizado, vantagens e 

desvantagens que só o tempo e a utilização maciça poderá determinar sua 

efetividade, e esse será o objetivo deste artigo. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

A fim de estudar o emprego da Tecnologia da Informação no 

gerenciamento do emprego do Material Bélico nas OM, mais especificamente 

na manutenção de Viaturas Sobre Rodas não Blindadas e Vtr Administrativas 

no âmbito da 5ª Bda C Bld, o presente trabalho pretende analisar a 

implantação do para gerenciamento supracitado. 

 

OBJETIVO GERAL 

- Verificar os resultados da informatização de uma oficina pode gerar 

aumento de produção. 

-  Verificar a melhoria no planejamento da manutenção preventiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar se a informatização das Ordem serviço conseguem melhorar e 

acelerar os processos de aquisição de peças. 

- Verificar se a informatização auxilia na resolução de problemas que 

surgem durante a manutenção. 

- Verificar se a peculiaridades de cada tipo de Vtr pode tornar a 

implantação difícil. 

 



1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

 A manutenção da capacidade operacional de uma Força Armada é 

medida pela disponibilidade dos seus meios e tropa, e para se obter resultados 

com rapidez e eficiência é necessário um controle e planejamento muito 

próximo as OM apoiadas. Desta forma podemos nos antecipar a problemas 

que possam estar por surgir. Também será possível observar que o Sis Log 

Mnt auxilia para a obtenção da “logística na medida certa”, conceito 

preconizado no Manual de Campanha de Logística (EB20- MC-10.238). 

O controle para que os PRODE estejam em plenas condições de uso em 

combate é imprescindível. 

- Melhorar os processos de recebimento de Vtr para manutenção; 

- Coordenar de maneira mais eficaz a manutenção; 

- Proporcionar um melhor banco de dados para aquisição de peças; e 

- Padronizar processos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para colher os subsídios que permitissem formular uma solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, entrevistas com militares que já possuem experiência 

na utilização de sistemas informatizados, questionários, argumentação e 

discussão de resultados. 

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

principalmente, os conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências 

numéricas obtidas por meio dos questionários foram fundamentais para a 

compreensão das necessidades dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca 

do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas 

exploratórias e seguida de questionário para uma amostra com vivência 

profissional relevante sobre o assunto. Por ser uma pesquisa muito específica, 

ela será realizada através de um estudo de caso. 

 
2.1. REVISÃO DE LITERATURA: 
 



Delineamos o estudo com a explanação do histórico da Quantidade de viaturas 
existente no 5° Batalhão Logístico em 2011, e a sua evolução com o 
recebimento de novas Viaturas entre 2012 e 2015. Esta mudança no panorama 
geral de todas as OM demonstrou a da importância da TIC como ferramenta de 
otimização de gerenciamento de manutenção. Como funciona o sistema 
informatizado que gerencia esta Mnt e o emprego das referidas Vtr (Sis Log 
Mnt). 

Para realizar essa pesquisa bibliográfica foram utilizadas as palavras-

chaves, controle de manutenção, sistemas informatizados, sistemas de 

gerenciamento, gerenciamento de manutenção, sistema logísticos e software 

de manutenção, juntamente com suas traduções em inglês, em sítios 

eletrônicos de procura na internet e biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO) sendo selecionados os trabalhos que tinham maior 

similaridade com o assunto deste artigo. Para completar a pesquisa 

bibliográfica foi buscado manuais militares referentes ao tema no EB  

 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados à logística, gerenciamento 

da manutenção e programas de modernização;  

-Estudos de empresas que possuem conhecimento na área de 

gerenciamento informatizado da logística; 

-Estudos que mostram como ocorrem as implantações de novas ferramentas 

em empresas; e 

- Manuais Técnicos do Exército Brasileiro. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à utilização de 

sistema informatizado, com finalidade distinta da manutenção. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

 Para aprofundar mais ainda esta pesquisa sobre o assunto, o 

delineamento contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: questionário. 

 
Questionário 
 
O universo para seleção do questionário foi estimado a partir do efetivo 

de militares do 5º Batalhão Logístico que participaram do Processo de 

Implantação do Sistema Logístico de Manutenção na 5ª Brigada de Cavalaria 

Blindada para as Viaturas não blindadas. O estudo foi limitado a esses militares, 



pois foram quem participou ativamente das fases de implantação desse 

sistema e que podem contribuir para enriquecer e alimentar de dados dessa 

pesquisa. Existem mais militares das OM apoiadas envolvidos na alimentação 

de dados do sistema, porém esses militares não têm uma visão geral do 

sistema. O universo parte dos mecânicos que participaram da implantação até 

o Comandante do 5º Batalhão Logístico, Organização Militar responsável pela 

implantação. 

A amostra selecionada para responder aos questionários foi restrita a 

militares que trabalharam na manutenção de viaturas sobre rodas no 5º 

Batalhão Logístico, durante os anos de 2017 e 2018. No ano de 2017 ainda 

não havia sido implantado, porém já havia uma discussão da possibilidade de 

utilização. 

O grupo selecionado para o questionário baseou-se nos militares 

mecânicos participaram da implantação dos sistema e alguns militares que já 

utilizavam o Sis Log Mnt na VBC Leopard. 

A amostra foi selecionada contemplou um universo pequeno de apenas 

09 militares. A distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 09 militares que 

atendiam os requisitos. A amostra é pequena, porém envolvida diretamente no 

sistema, trazendo credibilidade. 

Foi realizado um pré-teste com 01 capitão aluno da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendia ao pré-requisito para integrar 

a amostra proposta no estudo, e 2 militares do 5° B Log, com a finalidade de 

identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-

teste, não foram observados erros que justificassem alterações no questionário 

e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

 



 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
 
 O controle de manutenção sempre foi algo muito documentado e 

amparado em diversos manuais e sistemas do Exército Brasileiro. Todos os 

meios têm o acompanhamento cerrado da sua disponibilidade, pois é uma das 

missões do próprio Comandante de Companhia, conforme o Regulamento 

interno dos Serviços Gerais. 

 
Art. 113. Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação, 
execução e avaliação dos encargos que lhe são atribuídos em outros 
regulamentos, incumbe:(...) 
XX - zelar pela conservação do material distribuído à SU e 
providenciar, de acordo com as disposições vigentes, as reparações 
e substituições necessárias;(...)  
XXVII - realizar, semanalmente, inspeção para determinar as 
condições das viaturas da SU e assegurar, de acordo com as 
instruções do O Mnt Vtr, a manutenção preventiva; (...) 
XLVI - verificar, pelo menos semestralmente, a escrituração, a 
existência e o estado do material da carga da SU e tornar efetiva a 
responsabilidade dos seus detentores pelas faltas ou irregularidades 
encontradas, participando ao fiscal administrativo a situação do 
material. (RISG, 2003, p. 40,41 e 42). Grifo do autor. 

 

 A Preocupação em registrar o histórico do ciclo de vida dos PRODE é 

algo já executado. Podendo-se averiguar quais as panes mais frequentes 

fazendo uma busca nos livros de manutenção que acompanham as viaturas, 

algo que sempre foi feito antes da informatização 

 Com evolução da informática e necessidade cada vez maior de rapidez 

em se obter dados reais do que realmente era necessário empregar para 

manter disponível os materiais militares, começou a ser executadas planilhas a 

fim de se obter um histórico das viaturas. 

 O chamado controle por planilha até certo ponto era muito útil diante de 

um monte de papel, pois era de fácil levantamento de dados quando executado 

por somente um miliar. 

 No meio civil o uso de programas para gestão de manutenção cresceu 

rapidamente, sendo que hoje temos diversos tipos e versões. O Exército 

Brasileiro diante do que já ocorria no meio civil buscou incluir-se nesse novo 

panorama. 

 Com a chegada da frota da família Blindada da VBC Leopard 1A5 

cresceu a necessidade de um gerenciamento de frota eficiente. O 2° Ten 



Cícero Volnei Jesus Ribeiro desenvolveu um sistema de gerenciamento de 

frota, que início o uso nas Vtr Blindadas Leopard a partir de junho 2013. 

Como pode-se observar na colocação do Site FrotaFacil, ter um sistema de 

controle gera economia e vantagens em diversas áreas: 

1- Controle de gastos 

2- Economia manutenção da frota 

3- Aumento da produtividade 

4- Economia com EPI, despacho e almoxarifado 

5- Maior agilidade na tomada de decisão 

6- Automatização de processos 

7- Mudança na cultura da empresa 

8- Maior segurança das informações 

9- Alterações de forma rápida. 

 Com o sucesso obtido na implantação do Sis Log Mnt na frota Blindada, 

e diante da aquisição em 2013 e 2014 de uma quantidade elevada de Viaturas 

não blindadas, surgiu a oportunidade de expandir o programa para outras 

Viaturas. (Figura 1 -Tela inicial do SIsLogMnt) 

 

 

Figura 1: Tela inicial do SisLogMnt 

Fonte: Autor 

 

Há vários níveis de acesso neste sistema, configurados conforme a 

hierarquia e responsabilidades funcionais dos militares do EB. É possível 



cadastrar diversos tipos de oficinas (e seus respectivos mecânicos), 

possibilitando um melhor gerenciamento dentre as várias atividades de Mnt, 

como pintura e solda fazendo um trabalho semelhante ao que um Grupo de 

Recebimento e Controle da Produção (GRCP) de um Batalhão Logístico (B Log) 

realiza junto à um Pelotão Pesado de Manutenção  

O 5° Batalhão Logístico presta apoio a 5a Bda Cavalaria Blindada e 

algumas OM em apoio por área, o número de viaturas enquadradas é grande 

como pode ser visto na tela do próprio Sis Log Mnt implantado. (Figura 2-Lista 

de OM/vtr apoiadas. 

  

 
Figura 2: Lista de Viaturas/OM apoiadas 
Fonte: Autor  

. 

 O sistema é bem completo, podendo cadastrar os cursos dos militares 

mecânicos, de forma que o gerente do sistema saiba a capacitação técnica de 

cada um. Pode ser lançado detalhadamente o uso dos Produtos de Defesa 

(PRODE), da manutenção preventiva, manutenção corretiva e do suprimento 

necessário para estas atividades. Permite também registrar o suprimento 

aplicado nas diversas manutenções, permite consultas e relatórios de diversos 

PRODE. 

 Outras funções do programa é poder registrar os abastecimentos das Vtr, 

assim como o respectivo hodômetro, aberturas e encerramento de fichas de 

serviço de viatura, componentes aplicados nas diversas manutenções 

realizadas e registrar recompletamentos de óleos lubrificantes. 



 Diante de tantas ferramentas apresentadas por este programa, para 

gerir uma frota de veículos blindados da mesma família, cabe investigar se elas 

serão eficientes ao aplicá-las em outro tipo de frota, com veículos de diversas 

marcas, modelos e especialidades. Uma vez que teremos um aumento 

considerável de peças e acessórios, e até mesmo de usuários. Sendo assim 

será o sistema terá capacidade de operar sem que haja “bugs” ou lentidão de 

processamento? Pois a frota de viaturas não blindadas passa de 1000 mil 

veículos e de Vtr blindadas chega a um terço dessa quantia. 

 Além de implantar no próprio 5° B Log, deveria orientar todas as 

unidades apoiadas a operar o sistema, pois sem que as OM alimentassem 

frequentemente o sistema, de nada serviria essas funcionalidades para o B Log 

gerir a frota. 

 Os dados colhidos nos questionários mostraram que a dificuldade 

enfrentada na implantação foi a falta de meios e a mudança na mentalidade de 

lançar. Apresentar para o mecânico a importância das solicitações e todas as 

atividades realizadas lançadas, pois em uma situação real, será necessário de 

dados de planejamento com rapidez, como panes comuns, erros mais 

encontrados. (Figura 3 e 4) 

 

Figura 3: relatório de panes 
Fonte: Autor 

O sistema ainda não possui um catálogo completo de suprimento online 

para todas as viaturas, uma vez que também exige uma numeração e 

descrição muito clara de cada item e tipo. Mesmo assim conseguimos emitir 

relatórios de panes e levantar rapidamente as panes mais comuns de cada tipo 

de vtr. 



 O emprego de um sistema de gerenciamento para acompanhar e 

auxiliar o processo de manutenção já usado no meio civil em larga escala, pois 

quanto mais bem feito o acompanhamento e gestão de uma frota menos custos 

de manutenção e paradas para manutenção se faz necessária, ou seja, 

gerando economia. 

 

Figura 4: relatório de panes 
Fonte: Autor 

 

 Também podemos acompanhar e planejar a diagonal de manutenção de 

cada viatura, assim ao abrir o sistema podemos saber quando é a previsão de 

entrada da Vtr em Mnt, ajudando no planejamento. (Figura 5) 

 

Figura 5: diagonal de manutenção 
Fonte: Autor 

 



 O Exército Brasileiro por encontrar-se hoje com uma frota de viaturas 

não blindadas em número elevado, devido a uma aquisição maciça nos anos 

2012/13 pelo Governo Federal, tem que primar o máximo pela eficiência na 

gestão, pois segundo COSTA,2013 (Apud CAMPOS JUNIOR,2006) os gastos 

com manutenções corretivas são mais elevados que as da manutenção 

preventiva. 

 O Sis Log Mnt permite ver a disponibilidade de viaturas de cada OM por 

tipo, é um programa paralelo de controle de disponibilidade, pois ainda sim 

deve-se atentar para o fato de que o SISCOFIS deve estar corretamente 

preenchido. O intuito do sistema é integrá-lo para eu não gere duplicidade de 

lançamento, porém ainda está sendo desenvolvido. Podemos ver na figura que 

no SISCOFIS vtr disponível com restrição é considerada indisponível. (Figura 6) 

 

 
Figura 5: disponibilidade de viaturas 
Fonte: Autor 

 
Uma das capacidades do sistema é acompanhar a situação de cada 

Ordem de Serviço (OS), aberta, em andamento e encerrada. Assim o gerente 

da frota pode ter uma ideia do fluxo da manutenção, e se for caso intervir para 

não gerar atrasos. 

O sistema foi considerado muito eficiente por 88,88% dos participantes, 

somente um achou regular. Por ser ainda um sistema em implantação ainda 

apresenta algumas panes que se não for acompanhada gera desinformação. 

Os gestores do 5° B Log informaram que isso ocorreu poucas vezes e no início 

da implantação. Exemplo a não ser execução de pedido e material por falta de 

acionar o sistema. 



Os militares que participaram da pesquisa em geral, e principalmente o 

Centro de Operações Logística (COAL) confirmaram que o sistema realmente 

ajuda de sobremaneira nos trabalhos tanto de exceção da manutenção, quanto 

no planejamento de onde investir os recursos disponibilizados para aquisição 

de peças e serviço. Pois é simples levantar o histórico de panes, peças e 

serviços utilizados por tipo de Viatura, sendo assim diminuindo a aquisição de 

matérias que poderiam ficar parados no estoque. 

Mesmo com as facilidades do sistema ainda poderiam ocorrer algumas 

melhorias, como unir o SISCOFIS ao SisLogMnt, a fim de agilizar as 

informações. Existir um catálogo de peças de cada modelo de viatura, de forma 

a ficar padronizado o pedido e também uma ligação com estoque da OM. 

Por fim pode-se dizer que otimizou o controle da produção e o exercício 

da gestão da manutenção, deixando mais transparente e organizado o apoio 

para OMs da 5a Bda C Bld. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

demonstrando a importância de um sistema de gerenciamento de frota, como 

uma necessidade crescente em diversas áreas. 

A revisão de literatura apresentou um cenário onde em sua esmagadora 

maioria no meio civil usa sistema de gerenciamento, inclusive com frotas 

menos, e nós recém iniciamos este tipo de implantação. 

O sistema mostrou-se muito útil, pois fica fácil obter qualquer informação 

da situação da Vtr em mnt, porém exige uma disciplina e treinamento dos 

militares que estão operando, pois deve-se manter os dados sempre 

atualizados 

Durante a pesquisa foi observado um certo receio dos militares, pois 

ainda, em alguns existe a necessidade de colocar tudo no papel. Porém o 

ganho tecnológico, e o controle ficou muito mais fácil. Algo que precisa de 

melhorias apontadas é a questão dos diversos modelos e tipos de Vtr, que 

atrapalha muito o planejamento de mnt preventiva, uma vez que necessita 

conhecer no detalhe cada viatura. 



O Exército Brasileiro carecia de um sistema de gestão de manutenção 

adequado a fim de garantir a continuidade e disponibilidade dos Produtos de 

Defesa, desta forma o trabalho desenvolvido pelo 2° Ten Cícero Volnei Jesus 

Ribeiro foi de muita importância trazendo para o EB uma capacidade tão 

necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



REFERÊNCIAS 

 
BARBOSA, R.E.; GASPAROTTO, A.M.S. Desenvolvimento de um software 
para gerenciamento da manutenção de acordo com o método TPM. In: III 
IMTEC – Simpósio de Tecnologia da FATEC Taquaritinga 
 
BRASIL. Exército. R1: Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) 
Brasília, DF, 2003. 
 
______. ______..EB20-MC-10.238: Manual de Campanha de Logística. 1. 
ed. .Brasília, DF, 2018. 
 
 
______. ______.. C 9-1: Emprego do Material Bélico. 1. ed. Brasília, DF, 
1986. 
 
______. ______. C 29-15: Batalhões Logístico. 1. ed. Brasília, DF, 1984. 
 
______. ______. EB 60-ME-22.401  Manual DE Ensino Gerenciamento da 
Manutenção. 1. ed. Brasília, DF, 2017. 
 
______. ______. NCD Nr 01/2015. Nota de Coordenação Doutrinária. 1. ed. 
Brasília, DF, 2015. 
 
CAMPOS JÚNIOR, E. E. Reestruturação da área de planejamento, programação e 

controle na Gerência de manutenção Portuária – CVRD. 2006. 74f. Monografia 

(Graduação em Engenharia Mecânica). Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 

2006. Disponível em: . Acesso em: 11 out. 2011 
 
SILVA, V. M.; SANTOS M. R. Sistema de Informação Aplicado à Gestão de 
Manutenção: Um Estudo de Caso Sobre os Impactos da Implantação do 
SAP/R3 – Módulo PM. 23 de setembro 2009 São Paulo-SP. 

 
COSTA, Mariana de Almeida. Gestão Estratégica Da Manutenção: Uma 

Oportunidade Para Melhorar O Resultado Operacional. Juiz de Fora, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

 O estudo apresentou que o Sistema Logístico de Manutenção tem uma 

gama de utilidades, podendo ser migrado, desde que com orientação técnica 

para os diversos setores do Exército Brasileiro que não possuem uma 

ferramenta de gestão de material. 

 Podemos verificar que a base do sistema é muito flexível e de fácil 
Layout, sendo intuitivo o seu uso. Como maneira de aproveitar ainda mais esta 
ferramenta a mesma poderia ser adaptada para uso no controle de matérias 
como: armamentos, comunicações e nas diversas áreas da Força, pois seria 
um sistema de gerenciamento que não depende de fornecimento e orientação 
civil, mas sim de um próprio militar que criou o sistema. 


