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BR e seus reflexos para os Regimentos de Carros de Combate do Exército 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta um estudo sobre o atual contrato da Krauss-Maffei Wegmann (KMW) do Brasil 
para a manutenção das VBC Leopard 1 A5 BR e seus reflexos para os Regimentos de Carros de 
Combate do Exército Brasileiro. Em 16 de maio de 2017 um novo contrato entre o Exército Brasileiro 
(EB) e a empresa Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.KG foi assinado, com o objetivo de regular, 
dentre outras coisas, a manutenção das VBC. Para verificar se o atual contrato atende as necessidades 
dos Regimentos de Carros de Combate, detentores do material, foi realizado um questionário com os 
militares dos Regimentos diretamente envolvidos com a manutenção dos carros. Esse modelo de 
pesquisa foi usado visando levantar as carências e deficiências do atual contrato, bem como oferecer 
uma solução prática para esta problemática, de forma a melhorar o processo de manutenção do 
Leopard. Como resultado da pesquisa, verificou-se que o contrato vigente não atende às demandas 
dos Regimentos, visto que prioriza as manutenções preventivas, enquanto as principais dificuldades 
enfrentadas pelas OM repousam sobre a manutenção corretiva dessas viaturas. 
 
Palavras-chave: Manutenção preventiva. Leopard. Regimentos de Carros de Combate. Manutenção 
corretiva. 

 
ABSTRACT 
This paper presents a study on the current Krauss-Maffei Wegmann (KMW) do Brasil contract for the 
maintenance of the Armored Fighting Vehicle Leopard 1 A5 BR and its reflexes to the Brazilian Army 
Tanks Regiments. On May 16, 2017, a new contract between the Brazilian Army and the company 
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.KG was signed with the purpose of regulating, among other 
things, the maintenance of VBC. In order to verify if the current contract meets the needs of the 
Combat Car Regiments that hold the material, a questionnaire was conducted with the Regiment 
military personnel directly involved in car maintenance. This research model was used to address the 
shortcomings of the current contract, as well as to provide a practical solution to this issue in order to 
improve the Leopard maintenance process. As a result of the research, it was found that the current 
contract does not meet the demands of the Regiments, as it prioritizes preventive maintenance, while 
the main difficulties faced by Military Organizations rest on the corrective maintenance of these 
vehicles. 
 
Keywords: Preventive maintenance. Leopard. Tanks Regiments. Corrective maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em 2006, os principais carros de combate utilizados pelo Exército Brasileiro 

ainda eram os Leopard 1A1, produzidos na década de 1970, e empregados no Brasil 

desde o ano de 1997. Porém naquele ano, verificou-se que seria necessário substituí-

los, uma vez que já se encontravam com a tecnologia bastante defasada e com altos 

índices de indisponibilidade.  

Conforme KRAUSS, após pesquisas no mercado internacional, chegou-se à 

conclusão de que a melhor opção para sua substituição seria um lote de Leopard 1A5, 

usado, recentemente desativado pelo Exército Alemão, e que utilizava o mesmo 

conjunto de força (mecânico) dos A1, em uso no Brasil, o que facilitaria a adaptação 

das guarnições e a própria manutenção das VBC. 

Em 2009, chegaram ao Brasil as primeiras unidades das Viaturas Blindadas de 

Combate Carro de Combate (VBC CC) Leopard 1 A5 BR, porém, somente a partir de 

2011, com a assinatura do contrato entre o Exército Brasileiro (EB) e a empresa 

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.KG (KMW), em 1º de setembro, é que os 

Regimentos de Carros de Combate (RCC) do EB puderam começar a operá-las. Esse 

contrato foi firmado para regular a:  

“Prestação de serviços de assistência técnica para a execução da 

manutenção preventiva e corretiva em veículos blindados e em equipamentos 

adquiridos junto ao governo alemão, dentro do Projeto Leopard 1, bem como 

a manutenção de itens reparáveis e o fornecimento de todos os materiais 

necessários à execução desses serviços.” (BRASIL, 2011, p. 1). 

O Contrato Nº 096/2011 – COLOG/DMat compreendia o “Suporte Logístico 

Integrado (Assessoramento, Gerenciamento, Treinamento, Desmontagem de 

Viaturas, Fornecimento de Suprimento e Execução de Manutenção Corretiva) para as 

Viaturas Blindadas da Família Leopard 1 BR e equipamentos correlatos [...]” e 

estabelecia a forma como cada um desses campos do Sistema Logístico Integrado 

(SLI) seria executado. Porém, sua vigência era até 31 de agosto de 2016, e a partir 

dessa data um novo desafio começaria, e a necessidade de se firmar um novo 

contrato com a empresa tornava-se latente, já que sem o apoio dela, a manutenção 

e, principalmente, a aquisição de suprimentos e conjuntos de reparação seria bastante 

dificultada. 

Após alguns meses, com as relações entre o Exército Brasileiro e a KMW sendo 

regidas por um termo aditivo ao contrato ora encerrado, em 16 de maio de 2017 foi 
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assinado um novo compromisso entre as partes, o qual permanecerá em vigor até 15 

de maio de 2027 e que possui como objeto:  

“Serviço de manutenção de forma continuada com aplicação de material, 

modificações ou modernizações, retoques de pintura, calibração de 

ferramentas especiais, reparação de componentes e assistência técnica e 

logística e aquisição de materiais para veículos militares modelos [..] VBC CC 

Leopard 1 A5 BR, [...].” (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

1.1 PROBLEMA  

Os Regimentos de Carros de Combate (RCC) do Exército Brasileiro (EB) vêm 

encontrando uma considerável dificuldade em manterem elevados os níveis de 

disponibilidade de suas Viaturas Blindadas de Combate Carros de Combate (VBC CC) 

Leopard 1 A5 BR, e muito disso se deve ao contrato firmado com a KMW, em 2017, 

que não atende na plenitude as necessidades das referidas Organizações Militares 

(OM). 

Atualmente, os grandes entraves encontrados pelos RCC no que tange a 

manutenção e consequente disponibilidade das VBC CC estão nas manutenções 

corretivas e na falta de peças e conjuntos para substituição, que embora sejam 

abrangidas pelo Contrato Nº 024/2017 – COLOG/D Mat, possuem valores bastante 

elevados e dependem de aprovação de orçamento a ser emitido pela empresa.  

As manutenções preventivas das VBC CC LEOPARD 1A5 BR se dividem em F1, 

F2, F3, F4 e F5, do idioma alemão Fristenarbeiten (serviços periódicos), sendo as 

duas primeiras de responsabilidade das guarnições dos carros, e, portanto, não se 

encontram abrangidas pelo atual contrato com a KMW.  

Das 54 (cinquenta e quatro) VBC que cada RCC possui, e devem passar por 

alguma das etapas de manutenção preventiva (F3, F4 ou F5) anualmente, a empresa 

é responsável por executar, em média, 8 (oito) VBC (aproximadamente 15%), 

restando ainda 46 (quarenta e seis) para que Exército Brasileiro, por meio dos próprios 

RCC, apoiados por Batalhões Logísticos (B Log) e pelos Parques Regionais de 

Manutenção (Pq R Mnt), execute. 

Como, então, adequar o contrato de manutenção às reais necessidades dos 

RCC de forma a permiti-los contar com um índice de disponibilidade elevado e que 

mantenham as OM verdadeiramente operacionais? 
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1.2  OBJETIVOS  

A fim de determinar se o atual contrato para a manutenção das VBC CC Leopard 

1 A5 BR, firmado entre o Exército Brasileiro e a empresa Krauss-Maffei Wegmann 

GmbH & Co.KG (KMW), atende às demandas dos Regimentos de Carros de Combate, 

o presente estudo pretende verificar os reflexos para os RCC do EB do atual contrato 

com a KMW. 

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 nesse estudo: 

a) Verificar as reais necessidades dos RCC no que diz respeito a manutenção 

das VBC Leopard 1 A5 BR; 

b) Verificar se o atual contrato da KMW do Brasil com o EB supre as demandas 

dos RCC; 

c) Verificar se a estrutura de manutenção dos RCC (pessoal e material) suprem 

as necessidades da OM; e 

d) Verificar se os recursos investidos no atual contrato poderiam ser aplicados 

de forma a se adequar melhor às necessidades dos RCC. 

 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÔES 

Os valores pagos à empresa KMW do Brasil têm se mostrado bastante elevados, 

sendo que os serviços executados podem ser realizados pelos RCC, com apoio das 

OM de manutenção, resultando em menores custos ao Exército. 

Além disso, o tempo gasto nas conferências de entrega e recebimento das VBC 

na empresa KMW do Brasil afetam diretamente na produtividade das OM, uma vez 

que elas têm de deslocar militares, muitas das vezes os próprios mecânicos que 

estariam trabalhando na OM, para acompanhar o processo, deixando de fazer a 

manutenção nas demais VBC de sua respectiva OM, sendo que as manutenções 

realizadas nas OM (RCC ou OM de manutenção) correspondem a grande maioria dos 

serviços a serem executados (cerca de 85%), ao passo que a empresa realiza apenas 

cerca de 15%. 

A grande dificuldade que os RCC possuem hoje habita na aquisição e reparo de 

peças e conjuntos de reposição. Dessa forma, os recursos destinados ao atual 

contrato para a manutenção preventiva poderiam ser revertidos para a compra de 

peças e para serviços de manutenção corretiva de maior complexidade, uma vez que 
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as preventivas e corretivas de menor complexidade poderiam ser executadas pelos 

próprios militares. 

 

2. METODOLOGIA 

 Visando buscar uma possível solução para o problema apresentado esta 

pesquisa baseou-se na leitura de fontes e manuais acerca do tema em questão, além 

de questionário enviado aos militares envolvidos com o processo de manutenção nos 

Regimentos de Carros de Combate. 

 Tanto os dados numéricos quanto as informações obtidas por meio do 

questionário aplicado, conduziram a abordagem do problema de forma ampla e 

elucidativa sendo de fundamental importância para compreender os reflexos para os 

RCC do atual contrato de manutenção das VBC CC Leopard. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA  

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

de forma a viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma 

revisão de literatura no período de set/2011 a jul/2019. Essa delimitação baseou-se 

na necessidade de aprofundamento no tema, através da captação de dados e 

informações relativas ao Carro de Combate em questão. 

O limite anterior foi determinado com a intenção de incluir todas as situações 

contratuais relativas à utilização e, principalmente, à manutenção do blindado pelo 

Exército Brasileiro. Buscou-se ainda integrar os contratos e os manuais técnicos com 

os dados obtidos por meio do questionário aplicado. 

Foram utilizadas as palavras-chave Leopard, blindado, carro de combate, 

manutenção preventiva e Krauss-Maffei Wegmann (KMW), juntamente com seus 

correlatos em inglês e espanhol, na base de dados Rede BIE e em sítios eletrônicos 

de procura na internet, sendo selecionados apenas os artigos em português. A busca 

foi complementada pela coleta de dados, indicadores e experiências, junto ao Pelotão 

de Manutenção do 1º Regimento de Carros de Combate, bem como de manuais 

técnicos relativos à manutenção da viatura em estudo. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português relacionados à manutenção, carros de 

combate e tipos de contratos logísticos; e 
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- Estudos qualitativos e quantitativos sobre a manutenção das VBC CC Leopard 

1 A5 BR. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego das viaturas blindadas; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição do 

material desconsiderando sua manutenção. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta da realização de um questionário. 

 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir da análise das Organizações 

Militares de Cavalaria do Exército Brasileiro que possuem e utilizam as viaturas 

blindadas Carro de Combate Leopard 1 A5 BR, e que consequentemente são 

diretamente afetadas pela manutenção do carro. 

 A amostra selecionada para responder o questionário foi restrita aos militares 

ligados à atividade de manutenção das VBC dos 4 (quatro) Regimentos de Carros de 

Combate, existentes no Exército Brasileiro, de forma que não houvesse interferência 

de respostas em massa ou influenciadas por situações específicas. A sistemática de 

distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (e-mail). Contemplou um 

universo composto por Comandantes de Pelotão de Manutenção, Gerentes de Frota 

de Blindados, Encarregados de Garagem, Mecânicos de Chassi e Torre das VBC, 

tudo com o propósito de colher conhecimentos e experiências dos militares envolvidos 

com a atividade de manutenção dos Leopard nos diversos níveis. 

 Analisando as informações obtidas no questionário, busca-se consolidar os 

pontos fortes e as oportunidades de melhorias apontadas por aqueles que são 

diretamente influenciados pelo atual contrato de manutenção dos carros de combate, 

de modo a concluir sobre os reflexos desse contrato para a operacionalidade dos 

RCC. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Um exército pode passar um grande período sem ser empregado no combate, 

mas deve sempre estar preparado para quando a situação o exigir, e tal preparo 

refere-se tanto ao pessoal, no que tange à instrução dos militares que compõem a 

Força, quanto ao material a ser empregado nos casos de necessidade.  

 Nesse escopo verificamos a importância de a frota de VBC Leopard 1 A5 BR 

estar sempre em condições de ser empregada, o que se traduz pela manutenção de 

altos índices de disponibilidade, tendo em vista tratar-se maior poder de fogo e o que 

há de mais avançado tecnologicamente, na Cavalaria do Exército Brasileiro. 

 Para que a disponibilidade dessas viaturas esteja sempre em bom nível há que 

se preocupar com o preparo dos usuários (guarnições dos carros), já que são eles os 

responsáveis pelos níveis mais básicos da manutenção preventiva do material.  

 É necessário também que o restante da estrutura de manutenção (Pelotões de 

Manutenção dos Regimentos, Batalhões Logísticos e Parques Regionais de 

Manutenção) esteja corretamente mobiliada tanto em pessoal quanto em material, de 

forma a cumprirem suas etapas no processo sem influenciar negativamente na 

operacionalidade (disponibilidade) das VBC. 

 No meio militar, assim como no meio civil, a atividade de manutenção é dividida 

por tipos, quais sejam: 

“I- manutenção preventiva - é a base do sistema de manutenção. 

Normalmente, engloba procedimentos periódicos de pouca complexidade 

técnica, destinados a evitar a queda ou degradação no desempenho, e a falha 

dos materiais. Inclui, entre outras ações, as inspeções, testes, ajustes ou 

substituições. As ações de manutenção preventiva deverão compor um plano 

de manutenção, escalonadas no tempo sob a forma de uma diagonal de 

manutenção.  

II - manutenção corretiva - destina-se à reparação ou recuperação do material 

avariado para repô-lo em condições de uso.  Um dos aspectos importantes 

da manutenção corretiva é a identificação das causas das avarias que podem 

ser por uso normal, por uso indevido, por acidentes ou incidentes ou por ação 

da natureza (intempéries).  

III - manutenção preditiva - compreende um conjunto de controles 

diagnósticos baseados em parâmetros técnicos e estatísticos de 

confiabilidade. A sua aplicação visa a prever e executar as ações de 

manutenção no momento em que forem efetivamente necessárias, de modo 

a permitir a operação contínua de sistemas e equipamentos pelo maior tempo 

possível.  
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IV - manutenção modificadora - consiste nas ações para implementar uma 

melhoria nas características do material que são a disponibilidade, 

confiabilidade, manutenibilidade, testabilidade e capacidade.” (BRASIL, 

2016, p. 4-1). 

 A manutenção preventiva executada nas VBC CC Leopard 1 A5 BR segue a 

sistemática alemã, país do qual as VBC são oriundas. 

De acordo com o Manual Técnico 2350/008-22 BRA, Parte 22, guia de prazos 

de manutenção (2009, p. VI), os trabalhos de manutenção (chamados de “F”) devem 

obedecer a certos intervalos (de tempo ou de consumo de combustível), quais sejam: 

F1 – Trimestral (para chassi e mensal para torre) ou a cada 1250 dm³ de combustível 

consumidos, F2 – Semestral ou a cada 2500 dm³ de combustível consumidos, F3 – 

Anual ou a cada 5000 dm³ de combustível consumidos e F4 – Bianual ou a cada 9000 

dm³ de combustível consumidos. Porém, como as VBC rodam pouco, no Brasil, e, 

portanto, consomem pouco combustível, logo, raras são as situações em que se 

atinge o consumo antes do tempo para se realizarem as manutenções preventivas. 

No Exército Brasileiro, as manutenções F1 e F2, que consistem basicamente em 

verificações e ajustes, são de responsabilidade das próprias guarnições dos carros, 

por isso, não são objetos do contrato firmado junto à KMW do Brasil. Já as 

manutenções F3, F4 e F5, demandam uma mão de obra um tanto quanto 

especializada, uma vez que envolvem substituições de componentes e 

recompletamentos de níveis de óleos e fluidos, e são executadas nos Pelotões de 

Manutenção (Pel Mnt) dos RCC, nas OM de manutenção ou ainda, cerca de 15% das 

VBC de cada RCC, nas instalações da KMW do Brasil, por força de contrato. 

O grande entrave desse sistema é que grande parte das vezes, durante uma 

manutenção preventiva (F3, F4 e F5), surge a demanda de uma manutenção corretiva 

em algum componente que impede o prosseguimento da “F” em execução. Para as 

VBC que se encontram na KMW do Brasil, é realizado um orçamento e repassado à 

Diretoria de Material (D Mat), que analisa e autoriza ou não a substituição/reparação 

do (s) componente (s) em pane. Já para as VBC que se encontram realizando as 

manutenções preventivas nas OM, esta substituição se torna muito mais difícil, uma 

vez que hoje as peças/conjuntos com maior mortalidade (maior ocorrência de panes) 

já não se encontram disponíveis na cadeia de suprimento. 

A pesquisa de campo acerca da manutenção das VBC CC Leopard 1 A5 BR se 

deu através de um questionário distribuído a militares, diretamente envolvidos com a 
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atividade de manutenção dessas viaturas blindadas, do 1º RCC, 3º RCC, 4º RCC e 5º 

RCC, unidades detentoras do material. 

Com relação a quantidade de VBC, cada uma das quatro unidades possui 54 

VBC CC, totalizando 216 no âmbito do EB. No período verificado, aproximadamente: 

33% encontravam-se disponíveis, 35% encontravam-se indisponíveis e 32% 

disponíveis com alguma restrição (ou seja, apresentavam alguma deficiência que as 

impediam ou de se comunicar ou de atirar, tornando-as inaptas ao emprego 

operacional a que se destinam). 

No que se refere às principais causas de restrição/indisponibilidade, as mais 

frequentes estão relacionadas aos componentes eletrônicos da torre, baterias 

desgastadas (não seguram mais carga e não atingem a amperagem correta para 

acionar os componentes eletrônicos), extintores do sistema de combate a incêndio e 

bomba injetora. Atualmente, os Pelotões de Manutenção e as OM logísticas, ainda 

não possuem conhecimento técnico para o reparo em nenhum dos componentes 

acima citados, sendo necessária a substituição dos conjuntos para que a VBC tenha 

sua pane sanada, fato comprovado pelo questionário, em que a totalidade da amostra 

apontou que a maior parte das panes poderiam ser sanadas na própria OM, desde 

que recebessem as peças ou conjuntos de reparação para executarem as trocas. 

Quanto aos efetivos de mecânicos existentes nos Regimentos, de modo geral, 

encontram-se aquém dos efetivos previstos, e por vezes são empregados em funções 

fora da manutenção, o que acaba por diminuir a força de trabalho e, 

consequentemente, aumenta o tempo para a realização das diversas etapas da 

manutenção. 

Outro importante dado levantado por meio do questionário, diz respeito ao 

ferramental específico necessário para a realização das manutenções preventivas: 

nenhum dos RCC possui o conjunto completo, havendo a necessidade de se realizar 

um “rodízio” com as OM de manutenção. A falta desse ferramental prejudica de forma 

mais acentuada a execução das manutenções do tipo F4. 

Foi verificado também, por intermédio da pesquisa, os tempos médios para a 

execução das F3, F4 e F5 nas próprias OM, nas OM de manutenção e na KMW, quais 

sejam: F3, 20 (vinte) dias; F4 e F5, 30 (trinta) dias. Os tempos para manutenção, 

propriamente ditos, são os mesmos tanto nas OM quanto na KMW, porém há que se 

considera os tempos de deslocamento, já que a única OM que se encontra em Santa 

Maria - RS (sede da KMW do Brasil) é o 1º RCC. Logo o tempo de deslocamento deve 
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ser acrescentado na conta em: 2 (dois) dias, um de ida e um de volta, para o 4º RCC, 

Localizado em Rosário do Sul-RS, e 4 (quatro) dias, dois de ida e dois de volta, para 

os 3º e 5º RCC, localizados em Ponta Grossa e Rio Negro, no Paraná, 

respectivamente. 

Ao verificar os valores médios das manutenções preventivas realizadas na KMW 

do Brasil, o questionário nos revela que giram em torno de R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais) para as F3, e cerca de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) 

para as F4 e F5, sendo que toda a parte de óleos lubrificantes e combustível é 

fornecida à empresa pelo próprio EB. Ao passo que, os valores dos kits utilizados para 

a realização dessas mesmas manutenções nas OM saem ao custo de R$ 1.800,00 

(mil e oitocentos) para as F3, e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para as F4 

e F5. 

Por intermédio da pesquisa, foi possível averiguar que, caso os RCC possuíssem 

seus efetivos de mecânicos completos, bem como todo o ferramental específico 

necessário à realização das preventivas, além de seus militares de manutenção 

empregados, de fato, nas atividades de manutenção, a própria OM conseguiria 

aumentar a quantidade de carros manutenidos por elas próprias, diminuindo a 

demanda pelos serviços de manutenção preventiva executados na KMW do Brasil. 

Por fim ao serem questionados sobre mudanças ou adaptações sugeridas para 

aperfeiçoar o contrato e melhor atender às necessidades das OM, de um modo geral, 

a amostra respondeu que seria mais importante os valores empenhados junto à KMW 

serem mais voltados para a manutenção corretiva, visto que os próprios RCC, 

apoiados pelos respectivos Batalhões Logísticos e Parques Regionais de 

Manutenção, possuem condições de realizar as manutenções preventivas F3, F4 e 

F5. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

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

compreensão sobre a sistemática da manutenção preventiva das VBC CC Leopard 1 

A5 BR bem como as implicações e reflexos do atual contrato com a KMW do Brasil. 

 A revisão da literatura, confrontada com o questionário realizado junto aos 

militares envolvidos com a manutenção das VBC nos RCC, possibilitou concluir que o 

atual contrato não atende às necessidades dos Regimentos em relação à manutenção 
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das VBC, tendo em vista que a principal dificuldade apontada se refere à manutenção 

corretiva, ao passo que o contrato, como está funcionando, prioriza a execução de 

manutenções preventivas de forma terceirizada. 

 Conclui-se também, que as manutenções preventivas executadas no âmbito 

das OM são monetariamente muito mais vantajosas ao EB, tendo em vista que 

equivalem a aproximadamente 10% do valor daquelas realizadas pela empresa. 

 Além disso, o tempo gasto nas manutenções preventivas realizadas pela 

empresa é maior, pois temos que considerar que três dos quatro Regimentos do EB 

não se encontram na mesma cidade da empresa e, portanto, dispendem tempo e 

recursos para transportar seus blindados.  

 Conclui-se, portanto, que a manutenção preventiva das VBC CC Leopard 1 A5 

BR, quando realizada pelas próprias OM do Exército (sejam os RCC, sejam os B Log 

e Pq Rg Mnt) são muito mais vantajosas para a força, tanto pela questão financeira, 

quanto pelo tempo que as viaturas passam sem estarem prontas para o emprego.  

 Além disso, os recursos economizados ao se realizar esse tipo de manutenção 

na própria Força, poderiam ser empregados para a aquisição de peças/conjuntos de 

reparação e serviços de manutenção corretivas, principais carências e causas de 

indisponibilidade do material. 
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SOLUÇÂO PRÁTICA 

  

 Para adequar o contrato de manutenção atualmente vigente às reais 

necessidades dos RCC de forma a permiti-los contar com um elevado índice de 

disponibilidade para que estejam verdadeiramente operacionais, ou seja, em 

condições de serem empregados, o ferramental específico deveria ser completado, e 

os claros de mecânicos de chassi e torre nessas OM deveriam ser preenchidos, bem 

como nos B Log e Pq Rg Mnt que fazem parte da cadeia de manutenção dos Leopard 

1 A5 BR.  

 Dessa forma, o número de carros manutenidos preventivamente pelo próprio 

EB, aumentaria e a dependência da KMW para este tipo de manutenção iria diminuir. 

Gastando menos com a terceirização da manutenção preventiva, mais recursos 

poderiam ser investidos na compra de peças/conjuntos de reparação e serviços de 

manutenção corretiva, consequentemente, os índices se elevariam e os RCC estariam 

em melhores condições de serem empregados. 
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