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O impacto das limitações logísticas sobre a manutenção dos equipamentos 
empregados nas Operações de Engenharia na Amazônia 

 
Davi Martins Chagas  

 
RESUMO 
O presente artigo tem por escopo apresentar os principais óbices na Gestão da Manutenção dos 
Equipamentos e Viaturas empregados nas Operações de Engenharia na região amazônica e propor 
linhas de ações que poderão ser tomadas no intuito de mitigá-las. Como plano de fundo foram 
abordadas considerações sobre gestão eficiente dos estoques dos insumos de manutenção e a forma 
como essa é considerada uma vantagem estratégica no atingimento das metas. Para isto, buscou-se 
caracterizar a gestão à luz da doutrina de Logística Militar Terrestre e traçar um paralelo entre o que 
acontece na prática e aquilo que está contido nos manuais de logística vigente no Exército. 
A metodologia empregada foi a realização de uma pesquisa bibliográfica em publicações de autores 
de reconhecida credibilidade e importância no meio acadêmico, além de artigos veiculados na internet 
sobre o assunto. Com o objetivo de estabelecer uma ligação com o conhecimento prático dos militares 
da Força, foram realizadas pesquisas por meio de questionário para levantamento de dados.  
 
Palavras-chave: Gestão, Estoque e Manutenção. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article aims to present the main obstacles in the Maintenance Management of Equipment and 
Vehicles used in Engineering Operations in the Amazon region and propose lines of actions that can be 
taken in order to mitigate them. As a background, considerations on the efficient management of 
inventory of maintenance inputs and how this is considered a strategic advantage in meeting the goals 
were addressed. To this end, we sought to characterize the management based on the doctrine of Army 
Military Logistics and delineate a parallel between what happens in practice and what is contained in 
the logistics manuals of the Army. 
The methodology used was to conduct a bibliographic research in publications of authors of recognized 
credibility and importance in academic environment, as well as articles published on the Internet about 
the subject. In order to establish a link with the practical knowledge of the militaries, surveys were 
conducted through a questionnaire for data collection. 

 
Keywords: Management, Inventory and Maintenance 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro tem por missões contribuir para a garantia da soberania 

nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses 

nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.   

Diante do número crescente de missões sendo desenvolvidas, o Exército e sua 

Engenharia têm diversificado sobremaneira sua atuação, seja nas operações de guerra, 

em virtude do surgimento de novos multiplicadores do poder de combate, ou nas 

operações de não-guerra, em que outros atores, não-militares, determinam o tipo de 

atividade, as chamadas operações no amplo espectro. Não obstante, a Engenharia do 

exército Brasileiro, particularmente em sua vertente de construção, desenvolve um 

trabalho em conjunto com os órgãos federais, estaduais e municipais de infraestrutura 

que não só adestra o efetivo destas Organizações Militares (OM), mas também contribui 

sobremodo para o desenvolvimento nacional. Para atingir todos os objetivos, neste 

cenário que rapidamente se transforma, a Força Terrestre procura manter-se em 

permanente estado de prontidão, ou seja, deve sustentar uma logística eficiente, sendo 

capaz de operar e permanecer em cada canto do território nacional.  

Parte do desenvolvimento nacional promovido pelo Exército Brasileiro é resultado 

das obras de cooperação executadas pelas Organizações Militares (OM) do Sistema 

de Obras de Cooperação (SOC). O Departamento de Engenharia de Construção (DEC) 

gerencia por meio da Diretoria de Obras de Cooperação (DOC) trabalhos que já 

ultrapassaram a casa de bilhão de reais em serviços de engenharia nos últimos 20 

anos. O SOC conta atualmente com 11 OM nível unidade e uma OM nível subunidade, 

vocacionadas para atividade de construção. Se por um lado a nação se desenvolve 

com estes serviços, por outro, a Engenharia ganha ao adestrar seus quadros poupando 

os recursos do Ministério da Defesa.  

Na região Amazônica, foco deste estudo, o crescimento em progressão geométrica 

da produção agrícola e da exploração de minérios levou o Ministério dos Transportes, 

a alçar os Corredores Logísticos Estratégicos da região Norte ao patamar de obras de 

alta prioridade no atual governo. No entanto, o óbice Logístico na região tem sido um 

entrave para o avanço das obras de pavimentação destes eixos.   

Face ao entrave Logística da região, os Batalhões de Engenharia de Construção 

(BEC) têm encontrado grande dificuldade na realização da manutenção corretiva dos 

seus Equipamentos e Viaturas empregadas nas Operações de Engenharia em apoio 
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ao desenvolvimento nacional. Estas Organizações Militares (OM) se encontram na 

cadeia de comando, diretamente subordinadas ao 2º Grupamento de Engenharia 

(2ºGpt E), porém para fins de logística, as referidas OM são responsáveis por prover 

sua própria manutenção dos materiais da classe VI (material de Engenharia). 

1.1 PROBLEMA 

A pedra fundamental para o sucesso das atividades de uma Companhia de 

Engenharia de Equipamentos e Manutenção (Cia E Eqp Mnt) é a condição de 

funcionamento de seus ativos, indicador este medido por seus índices de 

Disponibilidade e de Confiabilidade.  

Com o passar do tempo, a metodologia empregada nos processos de manutenção 

da disponibilidade confiável das máquinas vem sendo reestruturada e aprimorada, seja 

pela criação de rotinas próprias da logística militar ou pelo acompanhamento de 

tendências mercadológicas.  

É importante frisar que para a manutenção do parâmetro disponibilidade confiável 

desejado é necessário a harmonia de um conjunto de fatores que engloba tanto a parte 

estrutural (física) como administrativa da Unidade.    

Dentre os muitos fatores, podemos elencar como alguns dos causadores do óbice 

logístico da região: A infraestrutura de transportes local, a legislação que regula a 

aquisição do material, o baixo investimento de recursos orçamentários para o 

desenvolvimento regional feito pelos órgãos concedentes das obras, além de outros 

vários eventos imprevisíveis. Todos estes aspectos sobre os quais o Exército tem 

pouca ou nenhuma influência.  

Face ao exposto, como o Sistema de Engenharia poderia reduzir as dificuldades 

encontradas pelos seus Batalhões em prover uma logística adequada a manutenção 

dos seus Equipamentos e Viaturas? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de subsidiar o processo de reestruturação do Sistema de Engenharia, o 

presente estudo pretende apresentar possíveis soluções para a melhoria do fluxo de 

insumos de manutenção para os Batalhões de Engenharia da Região Amazônica.    

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 
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a. Apontar os fatores estruturais que dificultam a logística na região; 

b. Analisar dados coletados de militares oriundos das unidades situadas na região 

em estudo, no que tange as dificuldades logísticas enfrentadas. 

c. Propor medidas de reestruturação administrativa na cadeia de suprimentos de 

manutenção do material Classe VI 

d. Avaliar a importância da padronização da frota na melhoria do processo de 

manutenção dos ativos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O presente trabalho tem como escopo contribuir no reconhecimento dos principais 

óbices relativos à Função de Combate Logística, no contexto das Ações Subsidiárias, 

mais especificamente nas obras de cooperação executadas e coordenadas pelo DEC, 

que afligem os Batalhões de Engenharia de Construção da Região Amazônica, área do 

2ºGpt E.  

Este artigo poderá servir de subsídio para a identificação e difusão de boas práticas 

e lições aprendidas, bem como seu emprego futuro em Operações de Engenharia 

assemelhadas, proporcionando a obtenção de um conhecimento prático, que possa de 

fato ser empregado, originando ensinamentos que permitam a consecução de obras 

futuras com uma função logística otimizada e contribuindo para o aprimoramento da 

gestão organizacional e administrativa da Força Terrestre.  

Os temas abordados poderão, no futuro, ser utilizados para o desenvolvimento de 

parte da base doutrinária para emprego dos BEC em Ações Subsidiárias. Atividade esta 

que, apesar de prevista na Constituição Federal vigente, encontra-se descoberta na 

Doutrina Militar Terrestre. 

2 METODOLOGIA 

A corrente pesquisa possui natureza aplicada e está focada em colher subsídios que 

permitam sugerir uma possível solução ao problema. Inicialmente foi realizada a leitura 

analítica das fontes e o seu posterior fichamento, foram enviados também questionários 

a integrantes e ex-integrantes das Cia E Epq Mnt dos BEC do 2ºGpt E, por fim foram 

discutidos os resultados. 
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Desta forma, entende-se que este Artigo é um estudo de caso e utilizou a 

metodologia indutiva, por meio de três ações: a) Observação dos fenômenos; b) 

Descoberta da relação entre eles; e c) Generalização da relação. Quanto a pesquisa, 

a principal intenção foi a utilização do critério exploratório, empregando tanto a 

abordagem qualitativa quanto a quantitativa. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

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

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

literatura no período de 1993 até o corrente ano. Essa delimitação baseou-se na 

necessidade de atualização do tema, em que pese o espaço amostral ser extenso as 

publicações mais antigas se referem principalmente a base legal do estudo, sendo os 

casos e livros analisados em sua maioria da última década. 

Analisando a missão implícita da Cia Eqp E Mnt podemos chegar a palavras-chaves 

que se bem atendidas levarão ao sucesso da companhia: disponibilidade e 

confiabilidade. Para que isso ocorra permanentemente, aparece uma terceira palavra 

essencial: manutenção. Segundo o Manual Técnico Manutenção do Material de 

Engenharia (2000), manutenção é o conjunto de operações destinadas a manter o 

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

reparação e recuperação.   

Para Norwil Veloso (2009, p. 71), “manutenção é um conjunto de 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”.  

Segundo Alan Kardec e Júlio 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.  

A missão de manter, por si só, é de grande complexidade, porém é de amplo 

conhecimento que a região Amazônica apresenta ainda outro grande obstáculo para o 

atingimento da capacidade “Manutenção”, a dificuldade logística.  

Nos BEC, os conceitos sobre a Gestão de Estoques de manutenção não são 

empregados em sua plenitude, as técnicas utilizadas se resumem à adequação das 
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quantidades dos estoques as manutenções meramente previsíveis. Em alguns casos, 

os gestores interpretam essa função como uma ação secundária e muitas vezes se 

restringem a realização de manutenções corretivas. Para se ter uma ideia, segundo 

Ballou (2005, p. 143-164), os custos médios anuais de manutenção de estoques em 

empresas de manufatura, por exemplo, são estimados ao redor de 20% a 40% do valor 

dos itens estocados no seu ciclo logístico. Apesar de esse número não traduzir de forma 

direta as estimativas da Força ele gera um demonstrativo real da importância do tema. 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística (BRASIL, 2014, p 2-2) diz que:  

O ciclo logístico é o processo permanente, contínuo e ordenado em 
fases inter-relacionadas que organiza a sistemática do apoio (Fig 1). Em 
consonância com as especificidades de cada uma das Áreas 
Funcionais, compreende três fases: determinação das necessidades, 
obtenção e distribuição.   

 

Figura 1 O Ciclo Logístico na Força Terrestre  

 Nos Grupos Funcionais Suprimento e Manutenção, os quais este estudo de caso 

está abrangendo, o ciclo acima descrito se torna mais específico, englobando as 

atividades de planejamento da demanda, obtenção, recebimento, armazenamento, 

distribuição e gerência.   

O óbice logístico vivido pela Região Amazônica influencia diretamente nesses 

grupos funcionais e por consequência na Função de Combate Logística. Tal fato fica 

evidenciado no Relatório da Operação AmazonLOG17 (2018, p.23), que traz como uma 

de suas oportunidades de melhoria a disponibilização com a máxima antecedência 

possível, dos materiais a serem empregados, em razão da grande dificuldade do 

fluxo logístico. 

 

a. Critério de inclusão: 
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1) Principais livros publicados em português, relacionados à manutenção de 

equipamentos moveis e gestão logística; 

2) Matérias jornalísticas que retratam a situação logística da Região 

Amazônica, bem como sua evolução e as ações mitigadoras; e 

3) Estudos qualitativos sobre as características da Região Norte, 

principalmente no que tange sua logística. 

b. Critério de exclusão:  

- Relatórios sobre a situação estrutural (Físicas) das Cia E Eqp Mnt dos 

BEC do 2º Gpt E. 

2.2 COLETA DE DADOS 

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

da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionários, respondidos por 

militares que integram ou já integraram as Cia E Eqp Mnt em estudo. 

2.2.1 Questionário 

O universo amostral escolhido foi o dos oficiais que exerceram a função de 

comandantes ou subalternos das Cia E Eqp Mnt dos BEC do 2º Gpt E. O estudo foi 

limitado particularmente aos oficiais da arma de Engenharia, oriundos da Academia 

Militar das Agulhas Negras, devido à sua formação mais completa e especialização nas 

áreas de Logística e Manutenção 

 A escolha por esta ferramenta de coleta de dados se deu por sua simplicidade 

e praticidade. Apesar de possuir menos profundidade nas informações recebidas, este 

tipo de pesquisa facilita a quantificação numérica dos dados e sua visualização. Outro 

aspecto julgado importante foi a possibilidade de manutenção da anonimidade, que 

possibilita ao responsável pelo preenchimento melhores condições de resposta sem o 

temer possíveis sansões.  

Para a determinação da quantidade mínima de questionários foram consultados 

dados dos relatórios dos últimos 3 Estágios de Manutenção, evento este realizado pela 

DOC com a participação dos Cmt Cia E Eqp Mnt. Dessa forma, a população a ser 

estudada foi estimada em 16 militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das 

induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

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

amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 15. 
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O efetivo acima foi obtido considerando 106,66% da amostra ideal prevista 

(nideal=15), utilizando-se como N o valor de 16 militares, sendo todos Cap/Ten 

Integrantes do universo selecionado. 

A amostra foi distribuída em diferentes Organizações Militares, de maneira a não 

haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios específicos. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente). 

Entretanto, devido a diversos fatores, somente 10 respostas foram obtidas (66,67% de 

nideal e 62,50% dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar 

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (15), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=10) foi 

inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa, haja 

vista a especialização da amostra. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de debater os resultados da pesquisa, serão explanados de 

forma sucinta a metodologia de gestão de suprimentos no Exército Brasileiro, bem 

como os conceitos do meio civil, posteriormente serão apresentadas situações e 

procedimentos adotados de forma expedita pelas OM em estudo. 

 

3.1 DOUTRINA DE LOGÍSTICA MILITAR E CIVIL 

O Manual EB20-MC-10.204 – Logística (BRASIL, 2014, p 3-5) diz que a gerência 

do suprimento se trata da atividade que engloba as técnicas e procedimentos 

destinados ao planejamento e controle do fluxo de materiais (incluindo o reverso), à 

gestão dos estoques e ao controle contábil dos itens durante seu ciclo de vida.  

Com o intuito de atender ao princípio da economicidade, o referido manual 

estabelece o dimensionamento dos seguintes níveis de estoques: Operativo, de 

Segurança, de Reserva e Máximo. Este escalonamento presa pela existência do 

estoque mínimo para que não se interrompa o fluxo de entrada e saída. Para isto devem 

ser observadas algumas condicionantes, como as estimativas logísticas, distâncias de 

apoio, infraestrutura física, capacidade de transporte do fornecedor, risco logístico 

admitido e nível de serviço desejado, características da área de operações, capacidade 
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de mobilização, capacidade de estoque etc. Estes fatores de maneira geral orientam a 

tomada de decisão de acordo com as demandas específicas da operação, mantendo, 

no mínimo, os níveis de estoque operativo e de segurança.  

No caso em estudo cabe destacar a dificuldade de mensuração destas 

estimativas. Este fato se deve a dificuldade de previsão da necessidade de manutenção 

corretiva e a grande diversificação da frota de ativos. 

O nível de estoque Operativo é a quantidade de suprimento necessária para 

manter as operações no intervalo de tempo entre a chegada de dois pedidos. É obtido 

através de estimativas feitas sobre a previsão de realização de manutenções 

periódicas/preventivas, tabuladas por meio das diagonais de manutenção.  

O estoque de Segurança é a quantidade de suprimento, além da que constitui 

o nível operativo, necessária para garantir a continuidade das operações na 

eventualidade de interrupções no fluxo. A variação deste estoque deveria ocorrer tanto 

em virtude da demanda como em função do tempo de ressuprimento, conforme cálculo 

apresentado na doutrina. 

O estoque de Reserva é a quantidade de suprimento cuja estocagem é 

determinada para atender a uma finalidade específica. Sua estimativa normalmente 

depende da previsão de um planejamento extraordinário como no caso do aumento dos 

turnos de trabalho para aproveitamento de um período de estiagem. E, por fim, o nível 

de Estoque Máximo é a quantidade máxima de suprimento que o destacamento 

deverá receber e armazenar para atendimento de suas necessidades, ou seja, a soma 

dos níveis de estoque Operativo, de Segurança e de Reserva, conforme o tipo de 

operação, as características da região de trabalho e a capacidade de armazenagem e 

transporte.   

Da tabulação dos dados coletados foi observado que no universo estudado, dos 

BEC do 2º Gpt E, os níveis de estoque de segurança, de reserva e máximo se 

confundem, não existindo uma estimativa real dos estoques necessários. Foi possível 

verificar que a estimativa da necessidade de sobressalentes é feita de forma empírica 

pelo encarregado da manutenção, muitas vezes levando em consideração apenas o 

“feeling”. Doravante adotaremos a terminologia para este procedimento de “previsão de 

demanda qualitativa”. 

Para Reid e Sanders (2005, p 42) os métodos qualitativos são conhecidos como 

métodos de julgamento, pois são previsões baseadas na experiência, conhecimento e 
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intuição do previsor, que muitas vezes pode ocorrer de forma tendenciosa pela 

motivação pessoal, disposição ou mesmo devido à convicção de um fato.   

Por outro lado, os métodos quantitativos baseiam-se em modelos estatísticos e 

matemáticos. Martins e Laugeni (2006, p 56) concordam que os métodos quantitativos 

mais utilizados baseados em médias são:   

a. Média móvel simples em que a previsão de demanda é calculada de 

acordo com média de períodos anteriores; 

b. Média móvel ponderada é referente ao cálculo da média dos períodos, 

porém com pesos diferentes para os dados; 

c. Média móvel ponderada com ajustamento exponencial é a previsão 

calculada com base na última previsão com acréscimo ou diminuição de um coeficiente 

multiplicador; 

d. Ajustamento sazonal realiza previsões de acordo com períodos de 

variações, a partir da média de consumo anual são definidos os períodos de variações, 

determinando o coeficiente médio sazonal de cada período, possibilitando a projeção 

de uma demanda anual de consumo com diferenças nos períodos. 

De acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2009, p 85), a gestão de estoque é um 

conceito imprescindível em uma empresa, por permitir o gerenciamento estratégico da 

quantidade adequada de recursos materiais estocados. Completa Vollmann et al. 

(2006, p 123), que a gestão dos estoques é importante e pode ser encontrada em 

diferentes etapas da cadeia de suprimentos de uma organização, portanto seu 

gerenciamento deve ser feito com auxílio de técnicas específicas para cada tipo de 

estoque (matéria prima, suprimentos e produtos acabados), possibilitando a tomada de 

decisões adequada quanto ao nível de estoque de acordo com a demanda de produtos 

ou serviços ofertados ao cliente. 

 

3.2 REALIDADE DAS OM EM ESTUDO 

        A identificação de empecilhos dentro de um processo é essencial, a busca pela 

solução dos entraves é o ponto principal para se alcançar a qualidade. Quanto antes 

for encontrado um problema, menor será o custo da solução. Segundo Kardek e Nascif 

(2013) a gestão da manutenção deve priorizar a eliminação de problemas, ocorridos e 

potenciais, através da análise da causa básica, acoplada ao esforço do reparo com 

qualidade, atuando de forma integrada com a operação e a engenharia na busca das 

soluções definitivas.   
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Com o objetivo de definir as principais dificuldades encontradas no universo 

pesquisado, fazia parte do questionário a escolha de quais eram os principais óbices à 

manutenção em ordem de prioridade, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

GRÁFICO 1 – Diversificação da Frota  
Fonte: O Autor  

 

Diversificação da frota apresentou-se como principal problemas em 73% do total 

da pesquisa. 

 

 

GRÁFICO 2 – Processo de Aquisição de insumos   
Fonte: O Autor  
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Os insucessos na homologação de processos licitatórios para aquisição de 

insumos foram a segunda maior dificuldade encontrada pela maioria dos entrevistados. 

 

GRÁFICO 3 – Falta de mão-de-obra especializada  
Fonte: O Autor  

 

Por fim, a falta de mão-de-obra especializada apresentou-se como o terceiro 

aspecto em relevância, mas não menos importante. 

Com o objetivo de proporcionar aos participantes a possibilidade de contribuir 

com outros aspectos críticos, o questionário comtemplava também um espaço para 

opiniões e comentários sobre o assunto, dentre as informações apuradas destaco as 

seguintes: 

a. “A região não possui suporte logístico para aquisição de insumos, o 

Batalhão não consegue fazer uma licitação exequível. Temos que recorrer a química 

todo o tempo”; 

b. “É impossível licitar todos as peças e insumos para a manutenção, a OM 

possui uma grande quantidade de máquinas de diversas marcas, muitas delas nem tem 

representantes na região”; 

c. “A aquisição de máquinas chinesas impossibilita a manutenção”; e 

d. “A demora de 30 a 60 dias para chegada de peças inviabiliza a produção”. 

Por outro lado, algumas iniciativas foram citadas como positivas, podendo estas 

serem consideradas Boas Práticas: 

a. “Criação da Seção de Controle da Companhia”; 
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b. “Existência de um escritório em Manaus para facilitar a Logística”; e  

c.  “A entrega de peças direto no destacamento”. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 Após a análise dos questionários e compreensão das maiores dificuldades 

encontradas, dois pontos chamaram mais atenção. São eles: 

 

3.3.1 Padronização da Frota. 

 A padronização é uma possibilidade prevista na Lei 8.666/93, sendo um 

procedimento já regulamentar no âmbito da Diretoria de Material de Engenharia para 

alguns materiais como motores de poupa.  

 Como observado nos resultados apresentados é citada como uma das maiores 

dificuldades encontradas, pois torna tecnicamente impossível levantar toda a gama de 

peças necessárias para a realização da manutenção.  

 Cada equipamento de engenharia pode possuir dezenas de milhares de 

componentes, que variam de acordo com suas séries e anos de fabricação. 

 A solução deste óbice se encontre na realização de estudos técnicos para a 

seleção dos melhores equipamentos, com a finalidade de conseguir um parecer jurídico 

que ampare a instituição na aquisição de equipamentos com marcas pré-estabelecidas 

em edital. Processo semelhante ao feito para aquisição de motores de polpa. Posterior 

a autorização, a frota deverá ser gradualmente renovada, com intuito de permitir a 

substituição dos ativos. 

    

3.3.2 Melhoria do fluxo de insumos para os BEC. 

 Levando em consideração que Manaus-AM é geograficamente central em 

relação as OM diretamente subordinadas ao 2º Gpt E, além de ser uma das maiores 

cidades da região Norte e grande centro comercial, fica clara sua relevância na solução 

deste problema. 

 A cidade possui revendedores de todas as grandes marcas de equipamentos de 

engenharias, sendo coberta até pelas mais novas empresas do marcado. Cabe 

destacar também a Zona Franca, que fomenta o polo industrial da Região e torna 

possível a existência de fabricantes de componentes e insumos. 

 Como falado anteriormente cabe a própria engenharia a manutenção dos 

materiais de classe VI, ficando sobre sua responsabilidade também a logística de 
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suprimentos para a realização destas manutenções. Nesta senda uma das Boas 

Práticas apresentadas nos questionários foi a criação de um escritório da 21ª Cia E 

Cnst em Manaus, com a finalidade de facilitar esse fluxo de suprimentos, uma vez que 

a guarnição que sedia a subunidade não tem suporte. 

 Aproveitando essa prática, uma possibilidade de melhoria seria a criação de uma 

estrutura central de logística de suprimentos de manutenção de material Classe VI. A 

semelhança de um depósito de suprimento, estrutura já existente na doutrina, porém 

adaptada e com dimensões menores, funcionando prioritariamente para aquisição do 

material necessário a manutenção dos ativos com entrega nos destacamentos. Além 

de eventualmente realizar o recebimento do material em Manaus e a sua distribuição.  

 A proposta não seria de criação de uma nova OM, mas apenas de a ativação de 

uma estrutura composta pelos militares das próprias OMDS, com a chefia e 

coordenação a cargo do 2º Gpt E.    

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, apresentando as 

dificuldades logísticas características da região, propôs mudanças administrativas e 

demonstrou a importância da padronização da frota. 

A revisão de literatura possibilitou entender alguns conceitos fundamentais sobre 

a manutenção e as características da região, principalmente as que causam o óbice 

logístico. 

Na discussão foram abordados os principais pontos da doutrina de logística 

militar e suas semelhanças com o meio empresarial. Foi possível apresentar a situação 

ideal a ser alcançada, no que tange a estimativa de estoque e a gestão dos recursos 

empregados na manutenção.  

A compilação de dados permitiu identificar as principais dificuldades encontradas 

pelos Cmt das Cia E Eqp Mnt dos BEC do 2º Gpt E, colocando-as em ordem de 

prioridade. Foi possível também levantar outras situações adversar encontradas e 

algumas medidas adotadas para mitigar essas adversidades, que podem ser adotadas 

como Boas Práticas. 

Como conclusão, dentro do escopo deste trabalho, é nítida a necessidade de 
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uma doutrina militar terrestre mais detalhada sobre a gerência de suprimentos. Perante 

um assunto vasto como esse, que possui teorias similares, mas com uma infinidade de 

aplicações metodológicas, faz-se necessário um estudo mais profundo, com o objetivo 

de nortear e padronizar a gestão de estoque da Organizações Militares. Levando em 

consideração a existência de diversas práticas já adotadas nas OM, sejam elas 

desenvolvidas para a Força Terrestre ou copiadas do meio empresarial, uma descrição 

mais rica de uma prática comum, seria uma garantia de criação de parâmetros, 

facilitando o controle e o acompanhamento. 
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                  APÊNDICE A 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

QUESTIONÁRIO 

              O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Eng Davi Martins Chagas, cujo tema é: O impacto das limitações 

logísticas sobre a manutenção dos equipamentos empregados nas operações de 

engenharia na Amazônia. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para um direcionamento mais preciso do avanço doutrinário de que 

necessita o Exército Brasileiro (EB).  

              A fim de aprofundar o conhecimento acerca da atual gestão da manutenção 

do Material Classe VI, 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 a situação logísticas encontrada nos 

BEC do 2º Gpt E. 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:  

              Davi Martins Chagas (Capitão de Engenharia – AMAN 2010)   

              Celular: (49) 99958-9102 

              E-mail: davimartins.chagas@eb.mil.br  

  

 IDENTIFICAÇÃO  

   

1. Qual seu posto/graduação atual?   

Ten Cel ( )       Maj ( )        Cap ( )         Ten ( )   
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2. Qual (is) função (ões) exerceu na Cia E Eqp Mnt?  

            ( ) Cmt Cia  

            ( ) Cmt Pel  

            ( ) Cmt Pel Destacado  

            ( )Outras:_____________________________________________  

3. Em qual OM o Sr Serviu?  

            ( ) 5º BEC  

            ( ) 6º BEC  

            ( ) 7º BEC  

            ( ) 8º BEC 

            ( ) 21ª Cia E Cnst 

  

 ASPECTOS DOUTRINÁRIOS    

  

4. Enumere, seguindo uma prioridade, os óbices que o Sr. julga ser um dos 
principais entraves para que a Cia E Eqp Mnt cumpra bem o papel de manter a frota 
com disponibilidade e confiabilidade. O Sr. poderá acrescentar os óbices que julgar 
necessário.  

  

(  ) Diversificação da frota  

(  ) Falta de mão-de-obra especializada (mecânicos e operadores)  

(  ) Processo de aquisição de insumos  

(  ) ____________________________________  

 

5. Na identificação de tais óbices, como o Sr. sugereria soluções para minimizar 

os efeitos desses entraves para a Cia E Eqp Mnt?        

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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6. Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

         

Obrigado pela participação.  

 

 


