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RESUMO 

O presente artigo aborda incialmente uma síntese de como a manutenção e a gestão de ativos sugiu 
no Exército Brasileiro. Diante dessa evolução levantou-se a  necessidade da implantação de um 
Sistema de Gestão da Manutenção voltado para os Batalhões de Engenharia de Combate (BECmb) 
com a utilização de software diante de uma série de fatos observados que recaem sobre a 
manutenção de viaturas e equipamentos nessa Organizações Militares (OM). Atualmente, muitas 
empresas dotadas de uma quantidade enorme de ativos, necessitam  muito mais do que simples 
planilhas para garantirem uma melhor gestão dos seus ativos. Diante disso, muitas dessas empresas 
buscaram nas melhores práticas do mercado nacional e internacional, softwares para melhor gerir 
seus recursos na manutenção de seus ativos e, assim, diminuir seus custos produtivos. Nessa 
vertente, buscou-se organizar ideias para mostrar que muitos dos erros cometidos pelos gestores da 
manutenção dos BECmb  tinham sua gênese na falta de assessoramento de ferramentas de gestão 
que trouxesse informações compiladas e de fácil acesso e entendimento que os ajudasse na tomada 
de decisão. A amostra de relatórios  veio trazer  as possíveis vantagens que se poderia ter com o 
implemento de uma boa prática de mercado, que o uso de Software de Gestão da Manutenção. O 
presente artigo aborda a necessidade da implantação de um Sistema de Gestão da Manutenção nos 
BECmb, a partir dos Tipos de Manutenção e Tendências. Essa ferramenta da Gestão, mesmo sendo 
de necessidade nas organizações, na maioria das vezes, não se implanta ou nem mesmo se pensa 
em implantar por se ter uma ideia de que só se aplica a grandes empresas, em grandes estruturas 
organizacionais, porque somente essas dispõem de capital e de organização para tal, a exemplo dos 
Batalhões de Engenharia de Construção. Essa crença precisa ser desmistificada, ou seja, mudar o 
paradigma de que só as grandes organizações, por estarem na vanguarda, podem estar organizadas, 
implantando um sistema de Gestão da Manutenção, de forma a minimizar as paradas e otimizar sua 
produtividade e, consequentemente, sua operacionalidade. 

 
Palavras-chave: Gerenciamento. Manutenção. Software. Custo. Eficiência. Ativos. 
 
ABSTRACT 

Este artículo aborda inicialmente una síntesis de cómo el mantenimiento y la gestión de activos 
comenzó en el ejército brasileño. En vista de estos desarrollos, surgió la necesidad de implementar 
un Sistema de Gestión de Mantenimiento para los Batallones de Ingeniería de Combate (BECmb) con 
el uso de software en vista de una serie de hechos observados que se refieren al mantenimiento de 
vehículos y equipos en estas Organizaciones militares (OM). Muchas empresas ricas en activos hoy 
necesitan mucho más que simples hojas de cálculo para administrar mejor sus activos. Ante esto, 
muchas de estas compañías buscaron en las mejores prácticas del mercado nacional e internacional, 
software para administrar mejor sus recursos en el mantenimiento de sus activos y así reducir sus 
costos de producción. En este sentido, buscamos organizar ideas para demostrar que muchos de los 
errores cometidos por los gerentes de mantenimiento de BECmb tuvieron su origen en la falta de 
asesoramiento sobre herramientas de gestión que aportaron información compilada y un fácil acceso 
y comprensión para ayudarlos en la toma de decisiones. La muestra de informes trajo las posibles 
ventajas que se podrían tener con la implementación de una buena práctica de mercado, que el uso 
del Software de Gestión de Mantenimiento. Este artículo aborda la necesidad de implementar un 
Sistema de Gestión de Mantenimiento en el BECmb, basado en Tipos y Tendencias de 
Mantenimiento. Si bien esta herramienta de administración es una necesidad en las organizaciones, 
la mayoría de las veces no se implementa ni se piensa que se implemente porque tiene la idea de 
que solo se aplica a grandes empresas, en grandes estructuras organizativas, porque solo estas 
empresas tienen capital y organización, como los Batallones de Ingeniería de la Construcción. Esta 
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creencia necesita ser desmitificada, es decir, para cambiar el paradigma de que solo las grandes 
organizaciones, estando a la vanguardia, pueden organizarse, implementando un sistema de Gestión 
de Mantenimiento, para minimizar el tiempo de inactividad y optimizar su productividad y, en 
consecuencia, su operatividad. 

  
Palabras clave: Gestión. Mantenimiento. Software. Costo. Eficiencia. Activos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A manutenção de viaturas e equipamentos de engenharia no Exército Brasileiro (EB) 

vem se normatizando e aprimorando seus procedimentos, fruto da evolução industrial e 

as suas consequências nos conflitos dos Séculos XX. A 2ª Guerra Mundial em meados 

do Século XX, e a Guerra do Golfo, no final do mesmo século, foram marcos referenciais 

para a atividade logística. A primeira, pela sua amplitude mundial, que projetou o apoio 

logístico no cenário internacional e a segunda, pela complexidade do apoio logístico 

devidos as características especiais do ambiente operacional em que se desenvolveu. 

Nesse período, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira puderam observar de 

perto a importância de uma manutenção e suprimento bem feitos, onde, segundo 

historiadores militares, a guerra foi vencida pela capacidade dos aliados de manterem os 

blindados de Patton e as viaturas de Bradley em permanente disponibilidade 

(BRASIL,2019). Fruto de lições aprendidas com a 2ª Segunda Guerra Mundial, foi criado,  

em 1959, o Quadro de Material Bélico no intuito de ajudar no processo de manutenção 

do material utilizado pela força terrestre e, foi criada em 1952, a Diretoria de Material de 

Engenharia como órgão técnico-normativo para auxiliar o gerenciamento do material de 

engenharia. 

Com o passar dos anos, normas foram criadas para melhor controlar e manutenir os 

materiais de engenharia e as viaturas, a exemplo da Normas Administrativas Relativas à 

Manutenção (NARMNT), Normas Administrativas Relativas ao Material de Engenharia 

(NARMENG), vários boletins técnico-normativos da DME, manual de Manutenção do 

Material de Engenharia (T5-505), Normas Administrativas Relativas ao Materiais da 

Gestão da Diretoria de Material (NARMAT). Além disso, atualmente, o EB vem trazendo 

importantes conceitos aplicados nos gerenciamentos de frotas como os novos conceitos 

de gestão que estão presentes no manual de Gerenciamento de Manutenção (EB 60-

ME-22.401) e vem reestruturando sua engenharia com o Projeto Estruturante Novo 

Sistema de Engenharia (PENSE) que trouxe, em 2018, a recriação da Diretoria de 

Material de Engenharia (DME), Diretoria que foi extinta no início dos anos 2000 , 

buscando, assim, bem gerir sua frota para melhor atender as capacidades operacionais 

da Força Terrestre. 

Segundo o manual EB20-MF-10.102 – Doutrina Militar Terrestre (2014), a Força 

Terrestre, instrumento de ação do Exército Brasileiro (EB), se organiza por módulos de 

combate, baseados em capacidades a partir de fatores determinantes: Doutrina, 

Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). 
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Sendo uma das variáveis importantes para o bom andamento das missões da 

força terrestre, o Material e, consequentemente, sua manutenção  necessitam atenção 

para manter o nível de sua prontidão operativa. Esse material, nos Batalhões de 

Engenharia de Combate (BECmb), é expresso pelo Quadro de Dotação de Material 

(QDM) dos seus elementos de emprego.  

Para a manutenção da capacidade operativa, alguns Batalhões de Engenharia de 

Construção (BEC) vêm realizando, desde 2010, o controle de sua frota com o que de 

melhor existe no mercado, que é o uso de Software para gestão da manutenção da frota. 

Isso fez aumentar, consideravelmente, a disponibilidade dos seus materiais e aumentou 

um o “feedback” de relatórios que auxiliaram os gerentes de manutenção a tomar 

melhores a decisões sobre sua frota. 

Segundo o manual EB 60-ME-22.401 - Gerenciamento de Manutenção (2017), o 

“Benchmarking” é um processo contínuo e sistemático para medir, avaliar e comparar o 

que está sendo praticado na organização, comparando com as empresas líderes de 

mercado, visando melhoria dentro da organização. Diante disso, uma das ações que 

está sendo cada vez implementada pelas empresas que possuem frotas consideráveis 

de viaturas e equipamentos, ou seja, empresas que possuem um elevado número de 

ativos, é o uso de Software de Gestão para alcançar melhores custos operacionais e, 

assim, gerar economia de recursos aos processos. 

O processo necessário para o adestramento da tropa e a realização das missões 

operacionais dos Batalhões de Engenharia de Combate do Exército geram um uso cada 

vez maior de meios operacionais de engenharia. Isso que faz com que a manutenção 

desses meios seja cada vez mais integrada a um processo eficiente e eficaz de controle 

para garantir a disponibilidade dos materiais que levam ao sucesso da missão.  

E, apesar das Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro serem 

instituições públicas e não visarem à concorrência e o lucro em suas atividades, essas 

recebem do governo repasses financeiros para a realização de suas missões de cunho 

administrativo-militar e devem gerenciá-los de forma a manter a operacionalidade da 

tropa e, por consequência, da frota de viaturas e equipamentos da Força Terrestre. 

De acordo com KARDEC & NASCIF (2009, p. 11): 

“... a atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas eficiente para se 
tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou instalação tão 
rápido quanto possível, mas, principalmente, é preciso manter a função do 
equipamento disponível para operação, evitar falhas e reduzir riscos de uma 
parada não planejada.”  
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Ao verifica isso, faz-se necessária uma atenção na maneira como é gerenciada a 

manutenção e quais variáveis da manutenção são medidas para, assim, auxiliar o 

comandante nos diversos níveis a tomar a decisão correta e garantir a economia de 

gastos desnecessários e, como consequência, garantir uma correta gestão dos meios a 

serem manutenidos. 

1.1 PROBLEMA 

Um planejamento de engenharia adequado faz-se necessário, visando atender a 

todas as necessidades de gestão para garantir uma maior disponibilidade de suas 

viaturas e equipamentos. Nesse ínterim, faz-se cada vez mais importante um estudo 

adequado para viabilizar o uso de meios modernos que auxiliem os gerentes de 

manutenção e, por consequência, os Ordenadores de Despesas dos BE Cmb na tomada 

de decisões que gerem economia de custos para as OM. 

Nesse sentido, serão abordados as necessidades no âmbito da manutenção pelos 

BE Cmb e como um software de gestão de manutenção pode ajuda-los no controle de 

seus ativos.  

Observa-se que, no Exército Brasileiro, os manuais que tratavam do assunto de 

manutenção repassavam cuidados para um correto manuseio e acondicionamento o 

material de engenharia e viaturas, porém não pormenorizavam a coleta de informações 

para auxiliar na produção de indicadores que levassem o gestor a ter ferramentas que o 

fizesse tomar decisões que diminuíssem os custos dos processos de manutenção. 

Somente em 2017, surgiu o manual de ensino EB 60-ME-22.401 - Gerenciamento de 

Manutenção que trouxe informações atuais, com conceitos e indicadores que nos levam 

as atuais noções de gerenciamento de manutenção que existem no mercado 

competitivo, que é o mercado capitalista.  

Não obstante, verifica-se que, apesar de possuirmos um manual bastante amplo e 

com conceitos atualizados, falta o trabalho com as ferramentas que ele nos proporciona.  

Nesse contexto de busca por um melhor gerenciamento da frota de viaturas e 

equipamentos e, objetivando uma maior economia aos cofres públicos, como um 

software de gerenciamento de manutenção poderia auxiliar o gerente de manutenção a 

controlar os principais indicadores de manutenção a fim de alcançar uma maior 

disponibilidade dos seus ativos e, assim, levar a administração pública a utilizar de 

maneira mais eficiente os seus recursos? 
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1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral mostrar os possíveis ganhos que um software 

para gerenciamento de manutenção pode trazer para uma gestão eficiente dos ativos 

nos BE Cmb, visando economia de recursos públicos.  

1.2.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) apresentar as principais variáveis relacionadas à manutenção que ensejam maior 

atenção devido ao seu valor agregado;  

b) apresentar os principais fatores que dificultam o controle das atividades 

relacionadas à manutenção; 

c) apresentar os principais tipos de relatórios que podem ser gerados nos softwares 

de manutenção; e 

d) apresentar uma comparação entre os custos para aplicação de um software de 

manutenção e os benefícios trazidos pela economia de material e pessoal.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Hoje, no Exército Brasileiro, algumas unidades de Engenharia de Construção, já 

fazem o uso de software de controle de manutenção e controlam sua frota com as 

ferramentas necessárias para gestão dos seus ativos, como é o caso do 2º BEC.  

Além disso, é comum encontrarmos ativos que superam a casa dos 20 milhões de 

reais investidos em cada um dos 9 (nove) Batalhões de Engenharia de Combate 

existentes no EB, onde, a exemplo do 12º B E Cmb que possui 100 (cem) viaturas e 13 

equipamentos de engenharia, vemos que há um valor considerável  de ativos a serem 

gerenciados pelos B E Cmb. Para cumprir a missão de manter a capacidade operacional 

do meios de engenharia do B E Cmb, o EB tem disponibilizado, nos últimos anos, 

valores próximos a 1 (um) milhão de reais anuais para que cada OM gerencie a 

manutenção de suas viaturas e equipamentos de engenharia. 

O controle em planilhas e livros registros encontra-se defasado com o que há de 

mais moderno no campo da Tecnologia da Informação (TI). Esse controle através de 

planilhas e livros registros deixam passar despercebidos informações que se compiladas 

e tratadas, geram relatórios que trazem comparações interessantes para que a frota seja 

utilizada da melhor maneira. E, segundo Mirshawaka & Olmedo (1993), os custos 

gerados pela função manutenção são apenas a ponta do iceberg, onde o essa ponta 

corresponde aos custos de mão de obra, ferramentas, instrumentos, material aplicado 

nos reparos entre outros. Abaixo dessa ponta do iceberg estão os maiores custos da 

manutenção, que são invisíveis, que são os decorrentes da indisponibilidade do material. 
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Diante disso, vemos que a utilização de um software de gestão de manutenção pode 

ser uma ferramenta que aumentará a conscientização de uma correta gestão de 

recursos, o que pode levar a uma elevação da disponibilidade dos equipamentos e 

viaturas com uma utilização mais eficiente dos recursos públicos, visto que a engenharia 

empregada em combate requer a maior quantidade de meios disponíveis necessários 

para garantir a mobilidade, contramobilidade e proteção, além do apoio geral de 

engenharia para os apoios que garantam o sucesso das missões de apoio ao combate. 

O presente trabalho busca proporcionar um aumento da conscientização para uma 

melhor aplicação dos recursos na manutenção dos ativos. 

 

2 METODOLOGIA 

Para procurar formas de solução do problema identificado, a pesquisa englobou 

leitura analítica sobre o assunto,  questionário, entrevistas com especialistas, findando 

em argumentação e discussão de resultados.  

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

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências bibliográficas existentes abordam 

de maneira clara e concisa o problema em questão. 

Empregaram-se as modalidades exploratória e bibliográfica para a busca do objetivo 

geral e, com isso,  buscou-se adaptar as técnicas civis ao meio militar trazendo consigo 

as melhores práticas, aplicando os conhecimentos e as assertivas civis ao emprego no 

ambiente militar, porém com as alterações necessárias. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Sabe-se que para obter um melhor entendimento sobre as questões que norteiam a 

atividade de gerenciamento de manutenção, é necessária a assimilação de conceitos 

importantes para o tratar do assunto no âmbito do Exército Brasileiro (EB). 

De acordo com MONCHY (1987), “manutenção tem sua origem no vocabulário 

militar, cujo sentido era manter nas unidades de combate o efetivo e o material num nível 

constante de aceitação”.  

Segundo Kardec e Nascif (2013, p. 26), “manutenção é garantir a confiabilidade da 

função dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção 

ou de serviço, com segurança, preservando o meio ambiente e custo adequado”. 
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Com o passar dos tempos e os avanços tecnológicos a manutenção de deixou de 

ser baseada apenas na correção de materiais quebrados e, conforme Veloso (2009), 

passou a ser “técnicas e procedimentos destinados a manter os equipamentos em 

serviço durante o maior prazo possível, dentro de suas especificações de projeto, com o 

máximo rendimento, a máxima confiabilidade e os mais baixos custos”.  

E é nessa vertente que a manutenção tem, hoje, uma divisão que, para muitos 

autores, baseia-se na manutenção preventiva, corretiva, preditiva, detectiva e a 

engenharia de manutenção.   

Para trazer ao ambiente militar e operacional esse assunto, vemos que, segundo o 

manual C 5 – 7 - Batalhão de Engenharia de Combate (2001), dentro das missões 

básicas do Pelotão de Manutenção da Companhia de Comando de Apoio de um BE 

Cmb, há a responsabilidade de realizar a manutenção de 2º escalão das viaturas e de 

até 3º escalão nos equipamentos de engenharia do BE Cmb. Além disso, vemos que as 

manutenções no âmbito do EB seguem padrões existentes em muitos exércitos mundo 

afora, onde o escalonamento da manutenção se sobressai com sua realização em locais 

distintos nas operações militares.   

Esse escalonamento, segundo manual EB 60-ME-22.401 - Gerenciamento de 

Manutenção (2017), é baseado em atividades de manutenção preventiva, corretiva, 

preditiva e modificadora que se desenvolvem em categorias diferentes (orgânica, 

campanha e retaguarda) e atribuídas a diversos responsáveis, que vão desde a OM 

responsável pelo material até OM Logísticas com vários níveis de capacidade de 

manutenção. 

Também o manual T5-505 – Manutenção do Material de Engenharia (2000), traz o 

seguinte conceito: “manutenção é o conjunto de operações destinadas a manter o 

material em condições de utilização. Compreende inspeção, verificação, teste, reparação 

e recuperação”. 

Na década de 70, segundo Carreira, Silva e Caneira (2010), surgiu, no Japão, a 

TPM (Total Productive Maintenance) que consistiu em uma técnica para melhorar a 

produtividade e a qualidade levando em consideração um maior envolvimento 

organizacional (homem-máquina-empresa). E na década de 80, foi introduzido no Brasil 

pela indústria petroquímica, um novo conceito de manutenção chamado Reability-

Centred Maintenance (RCM) ou Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), onde 

surge um gerenciamento da falha, ou seja, um estudo da melhor ação da manutenção 

para manter o equipamento trabalhando o maior tempo possível passando a ser o 

escopo das medidas para reduzir os custos da produção. Sendo assim, iniciou-se um 
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entendimento de como surgiam a falhas e como trabalhar os dados coletados da 

observância dessas falhas para, enfim, ter ações mais eficientes para a economia de 

gastos da manutenção. 

Observando conceitos de manutenção e seu alinhamento bélico, sabe-se que, 

apenas, um gerenciamento eficaz da manutenção levará ao alinhamento de objetivos e 

metas para uma instituição. E, nesse contexto, mantendo a manutenção como função 

Estratégica, surge o Planejamento e Controle da Manutenção (PCM). 

O PCM é uma ferramenta importante para auxiliar o gerente de manutenção no 

processo de tomada de decisão. Souza (2008), define PCM como “ um conjunto 

estratégico de ações para preparar, programar, controlar e verificar os resultado da 

execução das atividades da manutenção contra valores pré-estabelecidos e adotar 

medidas de correção de desvios para a consecução de metas e objetivos da produção”. 

Para Kardec e Nascif (2009, p,79), até 1970 esse controle da manutenção era 

exclusivamente manual, porém com o advento do meio computacional alinhado ao 

surgimento de softwares para gestão da manutenção, cada vez mais o processo manual 

vem migrando para o processo informatizado. 

Com o advento da informatização dos sistemas, muitas empresas sistematizaram 

suas manutenções com um programa CMMS (Computerized Maintenance Management 

Systems) que incorpora módulos como: banco dos equipamentos e viaturas, controle de 

manutenções (preventiva, corretiva e detectiva), controle de estoque de peças e outros 

controles que se fizerem necessários, auxiliando com relatórios os gerentes de 

manutenção nas suas decisões. 

“As ações gerenciais tornam-se viáveis quando se utiliza ferramentas, 

programas e métodos para a qualidade, pois assim é possível a otimização 

dos processos e a identificação, compreensão e solução de problemas” 

(SILVA; FLORES, 2011). 

Ao se verificar o exposto, sabe-se que sobre Gerente de Manutenção dos BE 

Cmb, que pode ser o Comandante de Pelotão de Manutenção ou o Oficial de Logística 

da OM, recai uma elevada responsabilidade de gerenciar uma quantidade enorme de 

meios que são postos à disposição da OM para o cumprimento de sua função 

Institucional.  

As quebras dos paradigmas são diárias para melhor implantar ações que visem 

um maior controle e, como resposta, uma melhor gestão. Segundo Paccola (2017):  

“Para um completo gerenciamento da rotina, é preciso que as pessoas conheçam 
os papéis e as respectivas responsabilidades, conheçam os processos 
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padronizados e saibam executar aqueles que lhes dizem respeito, saibam quais 
são os principais indicadores e como eles estão evoluindo – se as metas estão 
sendo atingidas ou não – e quais ações corretivas devem ser tomadas em casos 
de desvios. Se não existe este gerenciamento, é de se esperar uma instabilidade 
nos processos”. 

 

Hoje, no mercado mundial, muitas são as empresas que trabalham produzindo 

softwares que auxiliam os gestores nos diversos níveis a organizacionais. E uma área 

que merece destaque dos centros de custos dos processos produtivos, é a área de 

manutenção de ativos da produção.  

Os softwares são desenvolvidos baseados em demandas dos diversos setores da 

produção preocupados em diminuir ainda mais os custos da produção e assim elevar os 

lucros das empresas.  E, segundo Rodrigues (2002), “o mercado atual exige das 

operações requisitos como a competitividade, redução de custos, alta qualidade nos 

serviços prestados, flexibilidade, pontualidade e disponibilidade”. Então, medir 

resultados, em novas técnicas de manutenção, pode ser fator decisivo para as empresas 

sobreviverem neste mercado globalizado, complexo e extremamente instável (PINTO; 

XAVIER, 2001).  E, com o uso de Software de controle de manutenção, várias 

informações poderiam ser auxiliares do gerente de manutenção para alcançar essa 

economia de recursos, como são exemplos Relatório de Causas e Efeitos de 

Ocorrências de Falhas, Controle de Custos da Manutenção, Controle dos Planos de 

Manutenção, Indicadores de Desempenho entre outros, o que facilitaria o controle dos 

gestores de manutenção dos B E Cmb. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados pelo questionário aplicado a militares que 

exerceram a função de gestor de manutenção em seus B E Cmb e entrevistas com 

militares especialistas com larga experiência na gestão de frota. 

 

2.2.1 Entrevistas 

Foram buscadas experiências junto à militares que possuem cursos e experiência 

na área de manutenção da frota de equipamentos e viaturas. As entrevistas 

exploratórias, foram executadas conforme abaixo: 
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Nome Justificativa 

YVES LOTHÁRIO NOLÊTO – Capitão de 

Engenharia do Exército Brasileiro 

REALIZOU CURSO DE EQUIPAMENTO DE 

ENGENHARIA PARA OFICIAIS  NO ANO DE 

2013; FOI INSTRUTOR DO CURSO DE 

EQUIPAMENTO 2015-2016 E COMANDOU A 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO 

3ºBATALHÃO DE ENGENHARIA DE 

CONTRUÇÃO. 

RODRIGO GIACOMIN TINTORI – Capitão de 

Engenharia do Exército Brasileiro 

REALIZOU CURSO DE EQUIPAMENTO DE 

ENGENHARIA PARA OFICIAS NO ANO DE 

2013; FOI INSTRUTOR DO CURSO DE 

EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA PARA 

OFICIAIS 2016-2018 E TRABALHOU COMO 

OFICIAL DE LOGISTICA NO 7ªBECMB. 

Quadro 1 – Quadro de militares entrevistados 

Fonte: O Autor 

 

2.2.2 Questionário 

O estudo foi limitado aos militares que exerceram a função de gestor de 

manutenção em seus B E Cmb, devido ao propósito da pesquisa estar estritamente 

ligado à gestão da frota de batalhões de combate. 

O Exército Brasileiro dispõe de 09 (nove) Batalhões de Engenharia de Combate, 

todos possuem seus gerentes de manutenção de viaturas e equipamentos. Esta 

população é diretamente ligada a pesquisa. Responderam o questionário 05 (cinco) do 

universo dos 9 (nove) militares que gerenciam a manutenção da frota de viaturas e 

equipamentos nos B E Cmb. Esta amostra é superior a 50% do universo, o que se 

traduz em um universo considerável da população. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa bibliográfica buscou identificar, selecionar e adaptar as melhores 

práticas apresentadas no acervo consultado com o intuito de condensá-las para a 

formalização do documento de referência proposto. A pesquisa de campo visou 

encontrar dados que pudessem ratificar ou retificar a necessidade da implementação de 

um software de gestão de frota que auxiliem os gerentes de manutenção a bem gerir os 
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ativos de dos Batalhões de Engenharia de Combate e, como consequência, uma atitude 

eficiente diante dos recursos públicos.   

Com o a intenção de ressaltar a importância da Gerência de Manutenção nas OM 

de Engenharia de Combate, observa-se nas três figuras abaixo o elevado valor 

patrimonial existente e o elevado número de gastos com manutenção corretiva em 

detrimento da manutenção corretiva, o que mostra que a prevenção é pouco valorizada 

e, como consequência, os gastos maiores são feitos para remediar os problemas 

encontrados, o que torna a manutenção do ativo bem  mais onerosa. 

 

 

Figura 1 – Estimativa, em reais, dos ativos (Viaturas e Equipamentos) em cada 
um dos BECmb do Exército Brasileiro 

Fonte: O Autor  

 

Ao analisar a Fig. 1, verificamos que uma parcela considerável de 60% dos ativos 

dos BEC Cmb ultrapassam os valores de 1 milhão de reais, e existem BE Cmb que 

superam a casa dos 20 milhões (20%). Com isso, cresce de importância a gestão dos 

ativos tendo em vista os altos valores agregados aos mesmos, ou seja, gerir os ativos 

para  melhor atender aos objetivos da instituição. 
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Figura 2 – Estimativa (porcentagem) de gastos totais com Manutenção 
Preventiva em cada um dos BECmb do Exército Brasileiro 

      Fonte: O Autor 

Ao analisar a Fig. 2, observa-se que, 60% dos BECmb gastam entre 10% e 30% 

com manutenção preventiva. Isso mostra um baixo investimento na prevenção das 

quebras dos materiais de engenharia. E, segundo Almeida (2000), poucas instituições 

utilizam a filosofia da verdadeira manutenção preventiva, como são as lubrificações e os 

ajustes necessários, o que pode gerar custos altíssimos, o que gera manutenções 

corretivas, com trabalhos extras, com um custo de ociosidade elevado e baixa 

produtividade, o que pode afetar a capacidade operacional da OM quando acionada. 

 

Figura 3 – Estimativa (porcentagem) de gastos totais com Manutenção Corretiva 
em cada um dos BECmb do Exército Brasileiro.  

Fonte: O autor 

Analisando o gráfico 3, observamos que há uma grande porcentagem de recursos 

voltados a manutenção que eh destinado à manutenção corretiva, cerca de 60% dos 

BECmb gastam entre 50 e 80% de seus recursos corrigindo erros que são reflexos do 

baixo investimento em  manutenção preventiva. E segundo Almeida (2000), a analise de 

custos de manutenção indica que um reparo realizado no modo corretivo terá, em média, 

um custo de cerca de 3 (três) vezes maior que quando o mesmo reparo for feito dentro 

de um modo preventivo. 

Na sequência observa-se os resultados de outros questionamentos propostos na 

pesquisa de campo: 

Viaturas                                            Equipamentos 
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Figura 4 – Capacidades de manutenção dos B E Cmb dentro dos escalões de 
manutenção 

Fonte: O Autor 

 

Ao analisar o gráfico da Fig. 4, vemos que muitos B E Cmb não realizam a 

manutenção a qual o manual C 5 – 7 Batalhão de Engenharia de Combate preconiza, ou 

seja, para as viaturas o Pelotão de Manutenção deve ser capaz de realizar a 

manutenção de 2º escalão e, para os equipamentos de engenharia, o mesmo pelotão 

deve ser capaz de realizar a manutenção até o 3º escalão.  

 

Figura 5 – Principais meios utilizados para controlar a manutenção nos B E 
Cmb. 

Fonte: O Autor 

Verifica-se, ao analisar a Fig. 4, que diferentemente do que acontece  nas empresas 

que possuem um valor de ativos milionário e que buscam um melhor planejamento, 

controle e acompanhamento dos serviços de manutenção, muitos BECmb apresentam 

ainda uma maneira de controlar em planilhas e, se não trabalhado os dados, não servem 

para padronizar procedimento e técnicas para a gestão da manutenção. Já o uso de 

software, através da inteligência computacional, trazem, com seus relatórios, a 

comodidade e a segurança para o gestor agir na causa do problema e o principal, a 

otimização de recursos. 
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Figura 6 – Quantidade de gestores que conhecem os softwares de controle de 
manutenção de frota. 

Fonte: O autor 

Analisando a Fig. 6, verificamos que muitos militares (cerca de 60%) que estão 

desempenhando funções de gestão da manutenção não conhecem o uso de software, o 

que dificulta a gestão da frota, já que não possuem ferramentas atuais e com boas 

prática de mercado (benchmarking). 

 

Figura 7 – Quantidade de B E Cmb que realizaram estudo de anual para se 
verificar a confiabilidade do material a ser manutenido. 

Fonte: O Autor 

Analisando a Fig. 7, observa-se que há uma estreita ligação entre a Fig. 7 e as 

figuras antes mostradas, onde o dado analisado na Fig. 7 mostra uma total falta de 

estudo de confiabilidade dos ativos gerenciados e mostra, ainda, que essa falta de 

estudo faz os gastos aumentarem desnecessariamente em meios que já não são mais 

confiáveis ao processo produtivo. Além disso, quando não se possui relatórios ou 

estudos das variáveis da manutenção pela falta de um software que mostre ferramentas 

de gestão para o responsável por gerir a frota, os gastos com manutenção corretiva 

tendem ser maiores se comparados à manutenção preventiva.  
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Figura 8 - Variáveis controladas pelos Gestores de manutenção dos BECmb. 

 Fonte: O autor 

 

Ao analisar essa Fig. 8, verificamos as variáveis: Estudo de consumo de 

combustível, desgaste de peças, juntamente ao rodizio de pneus, como sendo as 

variáveis que mais se destacam no gráfico.  

A variável “consumo de combustível” é uma variável que pode ser um indicador 

alarmante de manutenção sobre necessidade de manutenção preventiva, como por 

exemplo a limpeza de bico injetores ou a própria variável “calibragem de pneus” que 

gera, conforme  Soeiro (2018) um aumento de até 25% de consumo de combustível. 

Outra observação feita é que, nos custos variáveis do transporte os pricipais vilões 

são os pneus que representam 23% desses custos e o combustível que representa 42% 

desse total de custos (SETCESP,2019). 

Ainda, caso a variável “Calibragem de Pneus” esteja fora dos padrões aceitáveis 

pode haver uma redução de até 30% da quilometragem útil dos pneus (FOCO, 2019). 

A variável “controle dos desgastes das peças” está intimamente ligada ao que se 

chama Manutenção Preditiva, que segundo  Otani & Machado (2008), é a manutenção 

que acompanha as variáveis e parâmetros de desempenho de máquinas e 

equipamentos, visando definir o instante correto da intervenção, com o máximo de 

aproveitamento do ativo. E, ao negligenciar a análise esse parâmetro, os gestores não 

conseguirão reduzir os custos dos equipamentos e os custos da mão de obra, além um 

elevado tempo de produção perdido. 



17 

 

 

 

Figura 9 – Fatores que dificultam a gestão da manutenção dos ativos  BECmb. 

 Fonte: O autor 

 

Verificando a Fig.10, os gestores apontaram os “processos licitatórios” como o 

principal fator que dificulta a gestão da manutenção das viaturas e equipamentos dos 

BECmb. Após esse fator, seguem-se a “mão de obra” e a “logística das peças”.  

Isso mostra uma dificuldade que os BECmb estão tendo para gerenciar suas 

aquisições, a iniciar pelos processos licitatórios e culminando com a entrega das peças, 

o que faz aumentar ainda mais o tempo de indisponibilidade das máquinas paradas e 

diminuindo a capacidade operacional dos BECmb. 

 

Figura 10 – Estudo de BackLog para ajudar na gestão da manutenção dos ativos  
BECmb. 

 Fonte: O autor 

 

A Fig. 10 nos mostra que a quantidade de Ordem de Serviços nos BECmb está 

equilibrada em sua maioria, o que é reflexo de uma mão de obra eficiente aliada à outros 

fatores como ferramental e instalações adequadas. 
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Nas das entrevistas feitas com especialistas na Área de Manutenção, vemos alguns 

tipos de relatórios que os Softwares de Gestão de manutenção, a exemplo do 

ENGEMAN, eManut, SIGMA, entre outros, que trazem, em suas plataformas, várias 

ferramentas de apoio ao gestor da frota de viaturas e equipamentos para atuar nas 

estratégias e nas decisões   institucionais. 

Para os dois entrevistados, o conhecimento de ferramentas, a exemplo dos Software 

de Gestão, que auxiliem o oficial gestor dos ativos de um BECmb a gerenciar e tomar 

decisões acertadas para bem cumprir a finalidade a que se destina é de fundamental 

importância. 

Além disso, os dois entrevistados trouxeram, à tona, alguns relatórios que os 

auxiliaram bastante na tomada de decisão para bem aplicar os recursos da manutenção 

nos ativos que mereciam os cuidados necessários para manter a capacidade do 

operacional de suas OM. São exemplos de Relatórios utilizados pelos mesmos 

entrevistados:  

- Relatório de Custo de Manutenção:  importante pra saber os custos mensais e 

anuais dos principais equipamentos e, assim, facilitar um possível estudo de 

confiabilidade dos ativos. 

- Relatório de vida útil dos pneus: importante para verificar quais militares estavam 

cuidando da calibragem dos pneus e utilizando os pneus de forma mais eficiente e 

eficaz. 

- Cronograma de previsão anual de manutenção periódica: importante para sabem 

quando os ativos iriam parar para manutenção, bem como serve para ajudar na 

confecção da memória de cálculo para pedidos de material de manutenção preventiva. 

- Relatório de Disponibilidade e análise de ocorrências: importante para análise de 

viaturas e equipamentos que eram julgadas indisponíveis  e suas principais ocorrências 

para facilitar o estudo das possíveis causas, analisando grupos de ativos  comuns.  

Por fim, é importante salientar que economias feitas, como no caso de controle de 

pneus, já justifica e muito o gasto com aquisições de Softwares de Gestão de 

Manutenção que possuem licenças balizadas nos valores de 8 a 12 mil reais para uso 

em 3 pontos de acesso em média dentro da instituição. 

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 
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compreensão sobre a importância na identificação dos principais problemas que 

assolam os BECmb 

      A revisão de literatura possibilitou concluir a respeito da importância na identificação 

dos entraves e suas causas no intuito de sempre buscar o estado da arte, através do 

entendimento e execução dos “benchmarking”. 

       Verificou-se, ainda, que os principais problemas relacionados à gestão da frota 

estão intimamente alinhados com a falta de estudo das principais variáveis e de 

trabalhar os dados que essas incorrem.  

       Diante disso, verificou-se que os problemas de assessoramento para o gestor de 

ativos de uma Unidade de Engenharia de Combate seria minorado com a aquisição de 

softwares que lhes dessem uma consciência situacional com os diversos relatórios que 

esse item computacional tem de produto.  
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Diante do exposto no trabalho, vemos, como solução prática, para melhor  

assessorar o gestor de ativos de uma Unidade de Engenharia de Combate e , assim, 

reduzir os desperdícios de recursos da máquina publica, que o uso de Softwares de 

Controle de Manutenção de Ativos Próprios  seria a Ferramenta propícia para alavancar 

a consciência situacional com os diversos relatórios que esse item computacional tem de 

produto. 

Sabemos que existem inúmeros Softwares no mercado civil que oferecem tais 

ferramentas de apoio à gestão, porém, como sugestão, o Exército Brasileiro, como 

Instituição que requer cuidados com muitas informações que são de cunho sigiloso, 

conforme preconiza as Instruções Gerais para Salvaguardar Assuntos Sigilosos (EB10-

IG-01.011), deveria desenvolver um Software Genuíno através do Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas (CDS) pertencente ao Departamento de Ciência e 

Tecnologia. Com o CDS desenvolvendo um Software Genuíno, o mesmo poderia 

aproveitar a base de informações do SISCOFIS (Sistema de Controle Físico do 

Exército), já que o mesmo possui algumas informações como relatório de disponibilidade 

e, assim, ampliar para outras informações necessárias à gestão de equipamentos e 

viaturas. 

Acrescentando essas informações e compilando-as em Software consistente, 

como os análogos de mercado, os gestores terão ferramentas necessárias que 

amenizem as atuais dificuldades encontradas em ter a noção real da situação dos bens 

sob sua responsabilidade de gestão.  
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de 

Curso do Cap Eng Francisco Gabriel Melo Silva, cujo tema é: Emprego de novas 

tecnologias na Administração. Pretende-se, através da compilação dos dados 

coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço na 

área administrativa de que necessita o Exército Brasileiro (EB). 

A fim de aprofundar o conhecimento acerca da atual difusão das 

capacidades Administrativas e Operacionais dentro do EB, o senhor foi selecionado, 

dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao exame de situação dos 

Comandantes de Pelotão de Manutenção ou Oficial de Logística dos BECmb 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: 

Francisco Gabriel Melo Silva (Capitão de Engenharia – AMAN 

2010) Celular: (89) 99900-4322 

E-mail: fgabrielmelo@hotmail.com 

mailto:%20fgabrielmelo@hotmail.com
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1. Qual seu posto/graduação atual? 

Ten Cel ( ) Maj ( ) Cap ( ) Ten ( ) 

2. Qual (is) função (ões) exerceu na área de Mnt?    ( ) 

Cmt Cia 

( ) Cmt Pel 

( ) Cmt Pel Destacado 

( )Outras:   

 

3. Por quanto tempo o Sr. exerceu funções dentro da Mnt?                 ( ) 

Menos de 6 meses 

( ) Entre 6 meses e 12 meses 

( ) Mais de 1 ano 

( ) Mais de 2 anos 

 

4. Qual(is) curso(s) ou estágio(s) na área de manutenção o senhor possui? ( ) Curso 

de Equipamento de Engenharia 

( ) Estágio de Gerenciamento de Frota 

( ) Curso de Especialização de Manutenção de Material Bélico  

( ) Curso de Gerenciamento de Manutenção 

( ) MBA em Gerenciamento de Ativos 

( ) MBA em Gerenciamento de Projetos 

( ) Curso de Planejamento, Programação e Controle da Manutenção 

( ) Curso de Indicadores e Custos de Manutenção 

( ) Curso de Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos - Lei nr 

8.666/93, Pregão e Registro de Preços 

(  ) Outros:    

IDENTIFICAÇÃO 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5. Em quais OM o Sr. serviu exercendo funções na Área de  Mnt? 

 

 

 

Perguntas aos Gerentes de Manutenção 

1. Qual o valor em ativos que você gerencia em sua OM? 

2. Você possui algum curso na área de Manutenção? Qual? 

3. Existe equilíbrio entre OS abertas e fechadas/ ou há mais OS abertas que as 

fechadas? 

4. Quais variáveis se julga mais importantes para o andamento dos trabalhos de 

manutenção ( mão de obra, ferramental, estrutura da oficina, logística de aplicação 

do material ou outros) 

5. Sua OM tem capacidade de realizar a manutenção de viaturas até qual Escalão 

manutenção? 

6. Sua OM tem capacidade de realizar a manutenção de equipamentos de 

engenharia até qual Escalão de manutenção? 

7. Onde se encontra o esforço da manutenção? Mnt preventa ou corretiva 

(porcentagem) 

8. Existe algum estudo anual para se verificar a confiabilidade do material a ser 

manutenido? 

9. Como gerencia a manutenção de suas viaturas e equipamentos? (planilhas, livro 

registro, software de manutenção). 

10. Com suas planilhas, livro registro ou software de manutenção, vc controla que 

tipos de variáveis da manutenção (peças, pneus, lubrificante, baterias, filtros,  

outros) 
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FECHAMENTO 

11. Há controle de calibragem de pneus e regulagem de material rodante? 

12. Existe algum controle de rodizio de pneus na OM? 

13. Vc já conhece algum software de controle de manutenção? Sim ou não.  

14. A OM gera algum relatório mensal para ajudar na gestão da frota? (Ex: qnt de 

pneus furados no mês/ qnt de óleo 15w40 consumido no mês/ Qnt de baterias de 

100 A trocadas no mês). 

 

1. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO C – ENTREVISTA 

 

 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 
 

Entrevista sobre Utilização de Software  

 

 O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de 

Curso do Cap Eng Francisco Gabriel Melo Silva, cujo tema é: Emprego de novas 

tecnologias na Administração. Pretende-se, através da compilação dos dados 

coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço na 

área administrativa de que necessita o Exército Brasileiro (EB). 

 Grato desde já pelo tempo dispensado. Sua contribuição é de extrema 

importância.  

 

1) Qual seu Posto/Grad/A/Q/S/Nome/Turma de formação? 

 

2) Quais experiências ou cursos na área de manutenção você possui? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Você utilizou algum software de gestão de manutenção? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) Você acha importante o gerente de manutenção dos BECmb possuírem 

ferramentas como esses software para auxiliá-los no controle da manutenção de sua 

frota de ativos? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4) Quais os produtos o software de gestão de manutenção ofereceu (ou oferece) e 

que você tomou conhecimento  para que possa auxiliar na gestão da manutenção? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

_________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

 

 


