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O SISTEMA DE CONTROLE FÍSICO SOB A ÓTICA DA GESTÃO DE MATERIAIS 
  

Thiago da Silva Pinto1 
Frederico Altermann Neto² 

  
RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar o Sistema de Controle Físico do Exército Brasileiro 
(SISCOFIS) sob a ótica da gestão de materiais, identificando pontos positivos do sistema e possíveis 
pontos de aprimoramento. Para tal foi realizada pesquisa bibliográfica e entrevista com cinco militares 
operadores do SISCOFIS. Observou-se ao longo da pesquisa como as Tecnologias da Informação e 
Comunicação auxiliam as Organizações Militares nos trabalhos logísticos e na administração dos 
recursos materiais. O sistema aqui estudado traz funcionalidades importantes para os gestores 
militares, como a geração de boletins administrativos, cautela de material, depreciação contábil, entre 
outras. Porém, apesar de suas atualizações, o programa mostrou-se aquém das atuais necessidades 
do EB em termos logísticos e, entre o segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, será 
abarcado pelo Sistema Integrado de Gestão Logística – SIGELOG.  

 

Palavras-chave: Sistema. Exército. Logística. 
 
ABSTRACT 

This article aims to analyze the Brazilian Army Physical Control System (SISCOFIS) from the 
perspective of material management, identify positive points of the system and make points for 
improvement. Research of bibliographic data and interviews with the five main SISCOFIS operators. 
Counseling throughout research as Information and Communication Technologies as Military 
Organizations in logistics work and the management of material resources. The system studied here 
brings important options for military managers, such as creation of administrative bulletins, material 
caution, accounting depreciation, and others. However, prior to these updates, the program presented 
Brazilian Army's current logistical needs and, between the second half of 2019 and the first half of 2020, 
will be covered by the Integrated Logistics Management System - SIGELOG. 

 

Keywords: System. Army. Logistics.

 
1Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel e Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras da 
turma de 2010. 
²Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2005. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(EsAO) em 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país com dimensões continentais que possui uma população de 

aproximadamente 211.000.000 habitantes distribuídos em mais de 8.510.800 Km² de 

extensão territorial. Faz fronteira com dez países, sendo a maior nação da América 

do Sul. Possui vasta biodiversidade e uma das maiores reservas de água potável do 

planeta, além de petróleo e gás natural. Tamanhas riquezas precisam de proteção 

especial garantida pelo Estado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019). 

O Art. 142 da Constituição Federal de 1988 incumbe às Forças Armadas 

(Marinha, Exército e Aeronáutica) a defesa da Pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Ainda dentre as atribuições das Forças 

Armadas pode-se citar: cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil; 

apoiar a política externa do país; zelar pela segurança de autoridades nacionais e 

internacionais em missões oficiais; participar de operações internacionais de paz e de 

ajuda humanitária; participar em todo território nacional de ações de socorro e 

assistência a vítimas de desastres naturais, atuando nas fases de pronta resposta 

e/ou de recuperação e reconstrução (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012). 

O Exército Brasileiro (EB) executou diferentes missões na última década, dentre 

as quais destacam-se a segurança de grandes eventos como os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio 2016, a Copa do Mundo da Fifa de 2014, a VI Cúpula do BRICS 

em 2014, Cúpula do Mercosul em 2015. Também participou e ainda participa de 

Missões de Paz no Haiti (MINUSTAH), Chipre (UNFICYP), Colômbia (Grupo de 

Monitores Interamericanos), Equador e Peru (MARMINAS), Libéria (UNMIL), Costa do 

Marfim (UNOCI), entre outros países, e operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

tais como a Operação Arcanjo. Um dos fatores determinantes para o sucesso destas 

operações é a logística. 

Pode-se tomar como exemplo a MINUSTAH. Ao longo de treze anos foram vinte 

e seis contingentes e mais de trinta e sete mil soldados enviados para o Haiti (BRASIL, 

2019). Manter a tropa operacional a quilômetros de distância não foi uma tarefa fácil. 

O apoio logístico às tropas brasileiras foi vital para o cumprimento das diferentes fases 

da missão, em especial no ano de 2010, quando um grande terremoto devastou o país 

caribenho, sendo necessário o envio de um volume substancial de suprimentos 

(ARECO, 2018).  
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É sabido que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tornaram-se 

essenciais do ponto de vista logístico. No Manual de Fundamentos de Doutrina Militar 

Terrestre (EB20-MF-10.102) é possível observar que um dos aspectos do apoio 

logístico é a ampla utilização de recursos de TIC para auxiliar à tomada de decisão. 

Já FARIAS (2016) cita a execução dos processos logísticos de forma ágil e atrelados 

às TIC como um dos objetivos do EB no século XXI. 

O SIMATEX (Sistema de Controle de Material do Exército) foi o sistema adotado 

oficialmente pela força terrestre para gerir seu material, auxiliando no planejamento, 

coordenação e controle de suprimento, manutenção, recuperação e administração de 

materiais diversos. É composto por três subsistemas: Sistema de Catalogação – 

SISCAT, Sistema de Dotação – SISDOT e Sistema de Controle Físico – SISCOFIS, 

sendo este último objeto central de estudo deste artigo.   

  

1.1 PROBLEMA 

Fazer registros de material ou controle de estoque utilizando fichas de papel 

pode parecer antiquado, mas até a publicação da Portaria nº 30 da Secretaria de 

Economia e Finanças, de 9 de novembro de 2009, ainda era permitido utilizar estes 

meios para gerir o material das Organizações Militares do Exército. 

O SIMATEx foi criado em resposta a uma determinação da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), que utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI) como ferramenta base para o controle do patrimônio da 

União. O SIAFI, porém, possui limitações, ao realizar o detalhamento do patrimônio 

apenas em nível de valores em conta corrente. A STN determinou que cada órgão 

possuísse um “sistema próprio de controle e gerenciamento de seu patrimônio, com 

os detalhamentos julgados necessários, mantendo a conformidade financeira com o 

SIAFI” (BRASIL. EXÉRCITO.  COLOG, 2016). 

A Portaria Nº 083 do Estado-Maior do Exército, de 07 de agosto de 2000, 

aprovou a diretriz para a implantação do SIMATEx em todas as OM do Exército. Desde 

a sua concepção até hoje o sistema passou por diversas atualizações, visando ao 

constante aprimoramento da gestão de materiais. 

O objeto de estudo deste trabalho, o Sistema de Controle Físico do Exército 

(SISCOFIS) é um subsistema do SIMATEx. Foi desenvolvido com a finalidade de 

“controlar todo o material existente nas Organizações Militares e Organizações 

Provedoras do Exército, respondendo às perguntas: quantidade existente, situação e 
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localização” (BRASIL. EXÉRCITO. EME, 2014). Sua primeira versão foi lançada em 

setembro de 2001. Atualmente encontra-se na versão denominada 4.0.  

Diante do exposto, a questão norteadora desta pesquisa é: como o SISCOFIS 

auxilia no gerenciamento de material das Organizações Militares? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender o SISCOFIS sob a 

ótica da gestão de materiais. Para tal intento foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Analisar o SISCOFIS como instrumento de gestão; 

b) Identificar pontos positivos do sistema; 

c) Identificar possíveis pontos de aprimoramento sob a ótica dos operadores do 

sistema. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de tornar os processos logísticos nas 

instituições públicas mais eficazes e eficientes, reduzindo gastos sem perda da 

produtividade, em especial após a aprovação da EC 95/2016 que impõe limite aos 

gastos públicos do governo federal por vinte anos. 

Além disso, sendo o SISCOFIS o único sistema para controle patrimonial e 

contábil do Exército, segundo a Portaria nº 30, de 9 de novembro de 2009 da 

Secretaria de Economia e Finanças, faz-se necessária a difusão de conhecimentos e 

análise do mesmo sob a ótica de quem o opera para possíveis aprimoramentos. 

 
2  METODOLOGIA 

Sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa 

desenvolvida caracteriza-se como qualitativa. Segundo Freitas e Pradanov (2013), 

este modelo de pesquisa tem no ambiente natural sua fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Os autores ainda dizem que “o 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem”. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica (levantamento e análise de dados obtidos 

em materiais já publicados, como livros, periódicos, artigos, entre outros) e, 
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posteriormente, realização de entrevista estruturada com cinco operadores do 

SISCOFIS de diferentes OM. 

 
2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura deste artigo, num primeiro momento, preocupa-se em 

situar os conceitos de gestão de materiais. 

 

2.1.1 Logística 

Segundo Ballou (2001), a logística pode ser definida como “o processo de 

planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na 

qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade 

nos serviços”. Já a logística militar é definida como um “conjunto de atividades 

relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos serviços necessários à execução 

das missões das Forças Armadas” (BRASIL. EXÉRCITO. EME, 2014). 

Dentre as funções logísticas do EB, este artigo tratará especialmente da função 

de suprimento, que possui a gestão de materiais como foco. 

 

2.1.2 Organização pública ou privada 

Segundo Fenili (2015), a existência de uma organização pública ou privada 

envolve quatro fatores: indivíduos, recursos, tarefas coordenadas e objetivos em 

comum. Dentro desta perspectiva, a gestão de materiais preocupa-se primordialmente 

com os recursos utilizados pelas organizações. 

 

2.1.3 Recursos 

Entende-se por recurso os “meios empregados por uma organização para a 

consecução de seus objetivos. São ferramentas que servem de base para o 

desempenho organizacional” (FENILI, 2015). 

Para Chiavenato (2005), os principais recursos de uma instituição são: materiais, 

financeiros, humanos, mercadológicos e administrativos. Pode-se entender por 

recursos materiais todo bem tangível de natureza não permanente empregado em 

uma organização. Comumente tratam-se de objetos passíveis de serem estocados. 

 

 

 



8 
 

2.1.4 Princípios norteadores da administração pública 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, estabelece cinco princípios 

norteadores da administração pública do país: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Fenili (2015) aproxima o conceito de eficiência ao conceito de economicidade. 

Enquanto eficiência, para o autor, pode ser entendida como a “melhor utilização 

possível dos recursos públicos”, a economicidade é a busca contínua do melhor custo-

benefício. 

 

2.1.5 Gestão de Materiais 

O objetivo central da gestão de materiais é “maximizar o uso dos recursos 

materiais na organização pública, ou seja, evitar desperdícios” (FENILI, 2015).  

Também são objetivos da gestão de materiais: 

 

Suprir a organização dos materiais necessários ao seu desempenho, 
no momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços 
econômicos, recebendo e armazenando os bens de modo apropriado, 
distribuindo-os aos setores demandantes, evitando estoques 
desnecessários e mantendo rotinas de controle efetivas (FENILI, 
2015. p. 17) 

 

Biazon & Valença (2013) definem a gestão de materiais moderna como um 

sistema integrado em que variados subsistemas próprios interagem para constituir um 

todo organizado. Os autores ainda complementam descrevendo sua funcionalidade: 

 

Destina-se a dotar a administração dos meios necessários ao 
suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da 
organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, a 
qualidade requerida e pelo menor custo” (BIAZON & VALENÇA, 2013. 
p. 18). 

 

Os órgãos públicos uniram as premissas da gestão de materiais às Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) e criaram ferramentas inteligentes para facilitar 

o processo da administração dos bens públicos. 

 

 

 

 



9 
 

2.1.6 Sistema de Controle Físico 

O SISCOFIS (Sistema de Controle Físico), juntamente com o SICATEx (Sistema 

de Catalogação do Exército) e o SISDOT (Sistema de Dotação), é um subsistema do 

SIMATEx – Sistema de Material do Exército.  

A Portaria Nº 017 do EME, de 8 de março de 2007, definiu o SIMATEx da 

seguinte forma: 

“[...] é um sistema corporativo de  desenvolvimento contínuo e 
evolutivo, integrante do Sistema de Informações Organizacionais do 
Exército (SINFORGEx), que busca, por meio da utilização de recursos 
de tecnologia da informação (TI), integrar processos, procedimentos, 
métodos, rotinas e técnicas, destinadas à produção de conhecimentos 
com qualidade e oportunidade, necessários ao controle automatizado 
e ao gerenciamento de todos os materiais no âmbito do Exército 
Brasileiro (BRASIL. EXÉRCITO. EME, 2007)” 

 

  O SISCOFIS, objeto aqui investigado, tem por finalidade o controle físico e o 

gerenciamento de todo o material existente no Exército. É administrado pelo 

Departamento de Logística com o assessoramento de uma Comissão Coordenadora 

do Sistema (BRASIL. EXÉRCITO. EME, 2007).  

 O sistema é dividido em três aplicativos: SISCOFIS OM, utilizado por todas as 

organizações militares do exército; o SISCOFIS OP, que é utilizado pelos órgãos 

provedores e o SISCOFIS WEB, que é um aplicativo para a intranet que permite a 

consulta consolidada de todas as informações das organizações militares e órgãos 

provedores. Semanalmente é gerado pela OM um estoque que é carregado utilizando-

se o SISCOFIS WEB para atualizar as informações disponíveis no SIN WEB, banco 

de dados corporativo hospedado no CITEx – Centro Integrado de Telemática do 

Exército (BRASIL. EXÉRCITO. COLOG, 2019). 

 Entre suas funcionalidades estão: identificação patrimonial; geração de boletim 

administrativo; parametrização de cotas de materiais de consumo por dependência; 

pedidos de material online; controle de fardamento por tempo de uso; cautela de 

material; depreciação contábil; geração de relatórios estatísticos e de controle; 

geração de informações automatizadas para os escalões superiores (BRASIL. 

EXÉRCITO. COLOG, 2019). 

 
2.2 COLETA DE DADOS 

 A seguir será descrito o instrumento escolhido para a coleta de dados desta 

pesquisa.   
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2.2.1 Entrevista 

Para compreender o SISCOFIS sob a ótica de seus operadores foram 

entrevistados cinco militares de diferentes OM que operam ou já operaram o sistema 

em estudo. São eles: Maj. de Intendência Frederico Geisen, Cap. de Intendência 

Ricardo dos Santos Sales, Cap. de Infantaria Vinícius André Camilo dos Santos, S. 

Tenente de Infantaria Maurício Goulart e S. Tenente de Cavalaria Moises Shalon. 

Os entrevistados responderam aos seguintes questionamentos: 

 

1- Posto/graduação e nome-de-guerra, experiências profissionais relevantes, 

cursos e estágios inerentes à área de estudo. 

2- Qual sua OM atual e sua função? 

3- Na sua opinião, como o SISCOFIS auxilia no controle de material da OM? 

4- Cite aspectos de possíveis aprimoramentos do SISCOFIS. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A primeira e segunda pergunta da entrevista tinha por objetivo coletar dados 

referentes à identificação dos militares e suas experiências como operadores do 

SISCOFIS. Os dados obtidos foram compilados no quadro abaixo. 

 

Identificação do Militar Experiência com o Sistema de Controle 
Físico 

Maj. de Intendência Frederico Geisen – 
Fiscal Administrativo do 2º Batalhão de 

Polícia do Exército. 

Treinamentos na área realizados na Inspetoria 
de Contabilidade e Finanças do Exército 

(ICFEx) 

Cap. de Intendência Ricardo dos 
Santos Sales – Fiscal Administrativo da 

Base de Aviação de Taubaté 

Foi chefe do Almoxarifado de Aviação de 
Taubaté. Possui curso de Gerência 

Administrativa de Aviação do Exército. 

Cap. de Infantaria Vinícius André 
Camilo dos Santos – Comandante do 

11º Pelotão de Polícia do Exército. 

Operador do sistema. Participou de simpósios 
e VOT realizados por militares do Comando 
Logístico e da Diretoria de Abastecimento no 
Comando Militar de Área (Comando Militar do 

Sudeste) 

QUADRO 1 – Quadro de Identificação dos Operadores do Sistema entrevistados (a continuar) 
Fonte: O autor. 
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Identificação do Militar 
Experiência com o Sistema de Controle 

Físico 

S Ten. de Infantaria Maurício Goulart – 
Adjunto de Fiscal Administrativo e 
Operador do SISCOFIS OM do 2º 

Batalhão de Infantaria Blindado. 

Realizou os estágios de atualização do 
SISCOFIS e diversas Visitas de Orientação 

Técnica (VOT) dirigidas pelo Escalão Logístico 
da 5ª Região Militar. Opera o Sistema desde 

2006, quando ocupava o posto de 
Sargenteante de Companhia de Fuzileiros. 

S Ten. de Cavalaria Moises Shalon 
Gonçalves de Almeida – Adjunto da 
Seção de Controle de Material da 
Divisão de Sistemas de Material e 

Mobilização do Centro de Coordenação 
de Operações Logísticas do COLOG. 

Trabalha na gerência do SISCOFIS desde 
2009. Realizou o Estágio Básico de 

Catalogação na Aeronáutica; Curso de Análise 
e Melhoria de processos e Estágio de 
Mobilização de Material do Exército. 

QUADRO 1 – Quadro de Identificação dos Operadores do Sistema entrevistados 
Fonte: O autor 

 

 Quando questionados sobre como o SISCOFIS auxilia no controle de material 

da OM, os militares deram as seguintes respostas: 

 

Militar Resposta da pergunta 3 da entrevista: “Na sua opinião, como o 
SISCOFIS auxilia no controle de material da OM?” 

Maj. de 
Intendência Geisen 

“Permite um gerenciamento e controle dos bens da OM, mostrando o 
que é previsto na carga de cada dependência/depósito do batalhão”. 

Cap. de 
Intendência 

Ricardo Sales 

“Embora o SISCOFIS forneça relatórios da situação do material da OM 
e possibilite registrar a dependência em que ele se encontra, para OM 
complexas como as de Aviação do Exército, ele não passa de uma 
formalidade administrativa que acarreta mais ônus do que controle para 
a administração de materiais”. 

Cap. de Infantaria 
Camilo 

“Ele estabelece todo o controle de material existente dentro de uma 
OM. Desde um simples material de expediente recém implantado no 
sistema, como também todo o patrimônio na OM existente. Na 

expressão popular, do alfinete ao foguete”. 

S Ten. de 
Infantaria Goulart 

“Sistema de vital importância para o controle físico, financeiro, contábil 
e patrimonial da Unidade e do patrimônio público. Sua funcionalidade 
no controle físico permite que tenha um controle de toda vida útil dos 
materiais permanentes, desde sua aquisição e entrada até as suas 
manutenções e posterior descarga. Há também a funcionalidade de 
acompanhamento da depreciação, obrigatória a toda administração 
pública desde sua entrada permitindo um maior planejamento da vida 
útil do material permanente.” 

QUADRO 2 – Quadro de Respostas da pergunta de número 3 da entrevista realizada com os 
operadores do SISCOFIS (a continuar) 
Fonte: O autor 
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Militar 
Resposta da pergunta 3 da entrevista: “Na sua opinião, como o 

SISCOFIS auxilia no controle de material da OM?” 

S Ten. de 
Cavalaria Shalon 

“O SISCOFIS é um sistema que foi criado com a principal finalidade de 
controlar o quantitativo e qualitativo dos materiais de interesse dos 
diversos níveis da gestão de material. Na OM é possível realizar o 
controle referente a entrada e saída dos materiais por intermédio do 
registro e cruzamento das informações físicas e contábeis. O relatório 
de reposição de estoque permite a elaboração de um planejamento 
para aquisição baseado no consumo médio e existência em estoque. 
O relatório de consumo permite analisar os maiores gastos de material 
quanto ao tipo e valor dos itens permitindo implementar mudanças na 
aquisição de material que permitam uma maior economia de recursos, 
como por exemplo, no COLOG foi identificado que o gasto anual com 
copos descartáveis poderia ser substituído pela aquisição de um copo 
inoxidável para cada militar, gerando uma economia de metade do 
custo anual. O Mapa de Existência do material de consumo permite o 
planejamento do consumo dos materiais que possuem data de 
validade. O registro das informações dos números de referência (Nr de 
série, placa, etc.) dos materiais permite a  rastreabilidade do material 
quando as informações são exportadas para o banco de dados 
centralizado do SISCOFIS WEB”. 

QUADRO 2 – Quadro de Respostas da pergunta de número 3 da entrevista realizada com os 
operadores do SISCOFIS 
Fonte: O autor 

 

Diante dos dados coletados acima, pode-se compreender o SISCOFIS como 

uma Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) sendo empregada na gestão de 

materiais. 

O conceito de TIC é amplo. Oliveira & Moura (2015) definiram-nas da seguinte 

forma: 

 

“TIC consistem em Tecnologia da Informação bem como quaisquer 
formas de transmissão de informações e correspondem a todas as 
tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e 
comunicativos dos seres. Ainda, podem ser entendidas como um 
conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 
proporcionam por meio das funções de software e telecomunicações, 
a automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa 
científica e de ensino e aprendizagem” (OLIVEIRA & MOURA, 2015. 
p. 78). 

 

As novas tecnologias demandaram das organizações, privadas e públicas, uma 

adaptação inevitável, uma vez que mudaram a forma como o ser humano se relaciona 

com o conhecimento. Pode-se citar, por exemplo, o registro de estoque de material 

nos batalhões do exército, que, antes do advento dos sistemas informatizados, como 
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o SIMATEX, era feito a mão nas chamadas “fichas de papel”. Agora o acesso a 

informação pode ser realizado em tempo real.  

Segundo o Ministério da Defesa (2016), na Logística Militar destacam-se três 

fases relacionadas entre si: determinação das necessidades, obtenção e distribuição. 

O SISCOFIS, com suas funcionalidades atuais, dentre elas emissão de relatórios de 

consumo e saldos de depósito, inventários de material permanente em tempo real, 

inclusão de material em carga, auxilia os gestores das OM nas três fazes acima 

citadas. 

Outro ponto relevante é o fato de, muitas vezes, os créditos para licitações 

serem concedidos com um curto prazo de empenho. Conhecer qual material, em que 

quantidade e estado se encontra auxilia na tomada de decisão, possibilitando um 

emprego mais eficiente dos recursos disponíveis (BATISTA, 2017). 

A última pergunta da entrevista tinha por objetivo coletar informações sobre 

possíveis pontos de aprimoramento do sistema em estudo. Os dados obtidos foram 

compilados, como mostra o quadro abaixo: 

 

Militar Resposta da pergunta 4 da entrevista: “Cite aspectos de 
possíveis aprimoramentos do SISCOFIS” 

Maj. de 
Intendência Geisen 

• “Inserção de imagem dos materiais para melhor identificação 
dos itens.”  

• “Aprimoramento das transições das janelas para melhor 
visualização.” 

• “A inclusão de tabelas nas matérias dos boletins para melhor 
organização dos documentos.” 

Cap. de 
Intendência 

Ricardo Sales 

• “Acesso a localização dos materiais em estoque de outras OM”.  

• “Controle do ciclo de reparáveis”.  

Cap. de Infantaria 
Camilo 

• “Melhora no controle de backups e armazenamento de 
arquivos.” 

• “Criação de ferramentas e dispositivos para verificação da 
existência de materiais de interesse de uma OM para outra.” 

S Ten. de 
Infantaria Goulart 

• “Tendo em vista a implantação do SISGELOG no 2º semestre 
do ano de 2019, as funcionalidades do SISCOFIS deverão ser 
encerradas até o final do 1º semestre do ano de 2020”. 

QUADRO 3 – Quadro de Respostas da pergunta de número 4 da entrevista realizada com os 
operadores do SISCOFIS (a continuar) 
Fonte: O autor 
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Militar 
Resposta da pergunta 4 da entrevista: “Cite aspectos de 

possíveis aprimoramentos do SISCOFIS” 

S Ten. de 

Cavalaria Shalon 

• “Banco de dados centralizado, evitando o retrabalho nas 
transferências de material entre as OM.” 

• “Atualização da linguagem de programação, permitindo a 
utilização em qualquer sistema operacional.” 

• “Além da fase do controle físico de material, incluir outras fases 
do ciclo de vida de material, como, por exemplo, o desfazimento 
e a aquisição”.  

QUADRO 3 – Quadro de Respostas da pergunta de número 4 da entrevista realizada com os 
operadores do SISCOFIS 
Fonte: O autor 

 

 Ante o exposto, foram analisadas as sugestões dadas pelos militares: 

 

• Inserção de imagens para melhor identificação dos itens: o programa não 

possui imagens dos materiais cadastrados; 

• Aprimoramento das transições das janelas: uma vez que a tela do 

SISCOFIS é aberta, não se pode minimizá-la para abrir outro programa, ou 

mesmo uma segunda página do mesmo sistema. 

• Inclusão de tabelas nas matérias dos boletins para melhor organização dos 

documentos: o sistema não permite a inclusão de tabelas, o que dificulta 

algumas publicações no boletim administrativo.  

• Controle do Ciclo de Reparáveis: as forças armadas possuem 

equipamentos de alto custo, que chegam a custar milhões de reais. Quando 

um destes equipamentos quebram, em geral, ocorre a manutenção e não a 

compra de um novo equipamento. Por exemplo: uma viatura Agrale Marruá 

2.8 à diesel, ano 2018, custa segundo a tabela FIPE -  Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas – o valor de R$184.631,00. Supondo que este 

veículo apresentou problema no cabo do acelerador. Em um revendedor 

autorizado a peça para substituição custa R$ 423,25 (DROSDSKY, 2019). 

É mais viável trocar a peça com defeito do que comprar uma nova viatura. 

O ciclo de reparáveis calcula o tempo de vida útil das peças de 

determinados equipamentos, o número mínimo de peças em estoque para 

possíveis substituições. Tais funcionalidades não estão disponíveis no 

SISCOFIS.  

• Utilização de um banco de dados centralizado: um banco de dados 
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centralizado permitiria que um operador de determinada OM consultasse o 

material em carga de outra OM, evitando o retrabalho na transferência de 

material e facilitando a troca de itens entre unidades, evitando a aquisição 

desnecessária de produtos diversos.  

• Atualização de linguagem de programação, permitindo a utilização em 

qualquer sistema operacional: o SISCOFIS utiliza um banco de dados local 

(firebird) e a plataforma de programação delphi 7, fazendo o servidor 

funcionar apenas em computadores com sistema operacional Windows. 

Para funcionar em outros sistemas operacionais, como o Linux, é preciso 

utilizar um emulador, como o programa Wine. 

• Ir além do controle físico do material e abranger mais fases do ciclo de vida 

dos materiais: atualmente o sistema não abrange a parte de aquisição, 

desfazimento e possui poucas ferramentas capazes de controlar a 

manutenção dos materiais em carga. 

 

Os possíveis pontos de aprimoramento citados acima serão contemplados em 

um novo sistema que já está em fase de implementação: o SIGELOG – Sistema 

Integrado de Gestão Logística. 

Um dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) presente no Plano 

Estratégico do Exército 2016-2019/3ª edição é justamente implantar um novo e efetivo 

sistema logístico militar terrestre. Para a consecução deste objetivo, uma das ações 

previstas é a implantação do SIGELOG até o final de 2019 (BRASIL. EXÉRCITO. 

SGEX, 2017). 

A Portaria nº 202-EME, de 8 de setembro de 2014, que aprovou a Diretriz de 

Modernização do Sistema de Material do Exército, já preconizava a evolução do 

SIMATEx para o SIGELOG. 

 

“A modernização tem por objetivo evoluir do atual sistema para um 
sistema logístico mais amplo, abrangendo: o Ciclo de Vida dos 
Materiais; o Planejamento da Aquisição; a Gestão de Contratos; o 
Controle Físico, Financeiro e Contábil; a Manutenção; o Transporte; e 
a Alienação, entre outras funcionalidades logísticas” (BRASIL. 
EXÉRCITO. EME, 2014. p. 28). 

 

O novo sistema abarcará o SIMATEx e seus subsistemas (SISDOT, SICATEx 

e SISCOFIS). Tem como escopo realizar a gestão de todos os processos relacionados 
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às dez classes de suprimentos previstas no EB. Sua concepção é diferenciada, pois 

não é dividido em subsistemas, mas em módulos, focados nos diversos processos 

existentes na gestão logística. 

O quadro abaixo mostra os módulos do SIGELOG e algumas funções inerentes 

a cada um deles: 

 

Módulo Exemplo de funcionalidade 

Identificação Atributos configuráveis; emite relatórios 

Planejamento de Demanda Compara a realidade versus a série 

histórica de demanda de uma OM 

Aquisição Planejamento da aquisição e aquisição de 

materiais. 

Acompanhamento de Contratos Emite alertas; mostra saldos e vigências 

Controle Físico Emite alerta de estoque mínimo; analisa a 

validade dos materiais. 

Transporte Realiza previsão de cargas, volume, 

destino 

Manutenção Configura planos de manutenção 

Desfazimento  

QUADRO 4 – Quadro comparativo dos módulos do SIGELOG e exemplo de suas funcionalidades 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações dadas pelo Gel. Div. Bráulio de Paula Machado 
em sua palestra no Fórum RNP 2016. 

 

Como é possível observar, o novo sistema trará novas funcionalidades, 

centralizando informações e permitindo que um só programa controle uma série de 

funções logísticas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
A gestão de materiais é inerente a logística e esta, por sua vez, determinante 

para a consecução dos objetivos de qualquer instituição, pública ou privada. Não se 
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pode esquecer que uma OM deve ser gerida segundo os princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

O SISCOFIS, aqui compreendido como uma Tecnologia da Informação e 

Comunicação, vem auxiliar os gestores militares na tomada de decisão para o melhor 

empenho dos recursos disponíveis. Apesar de suas funcionalidades auxiliarem no 

controle dos materiais pertencentes ao EB, por meio das entrevistas e pesquisa 

bibliográfica foi possível observar que o sistema está ficando aquém das 

necessidades gerenciais das OM.  Desde o lançamento da sua primeira versão, em 

2001, até os dias atuais, suas atualizações não contemplaram determinados recursos 

considerados relevantes pelos militares aqui entrevistados.  

A modernização do SISCOFIS e do SIMATEX como um todo já estava 

preconizada desde 2014. O sistema não passará mais por atualizações, mas será 

abarcado pelo SIGELOG entre o segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 

2020. 

Cria-se então a expectativa de que o sistema em fase de implementação possa 

contemplar as funcionalidades essenciais do SISCOFIS e ir além, fornecendo dados 

gerenciais em tempo real e auxiliando de forma mais efetiva o trabalho logístico da 

força terrestre.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

REFERÊNCIAS 
 
ARECO, Sílvio Roberto Nema. Brasil no Haiti: um caso de sucesso. Revista Verde-Oliva. 
Brasília, n. 241, ed. especial, p. 40-45, mai. 2018. Disponível em: 
<https://pt.calameo.com/read/00123820623a16827662f>. Acesso em: 31 ago. 2019.  
 
BALLOU, Ronald. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e 
logística empresarial. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
BATISTA, Bruno Fonseca. Tecnologia de sistemas de informação e controle de material 
em uma unidade do Exército Brasileiro. Orientadora: Ana Cláudia Pedrosa de Oliveira. 
2017. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Universidade Federal 
Fluminense.  Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/6360>. Acesso em: 27 mai. 
2019. 
 
BIAZON, Victor; VALENÇA, Renato. Administração de recursos materiais e patrimoniais. 
1. ed. Maringá: CESUMAR, 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 mar. 
2019. 
 
______. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm>. Acesso em: 
20 mar. 2019. 
 
______. Exército. Comando de Logística. Portaria nº 105, de 2 de dezembro de 2016. Aprova 
a Norma Administrativa Relativa aos Materiais de Gestão da Diretoria de Material – NARMAT. 
1. ed. Brasília, DF, 2016. 
 
______.______.______. Vídeo aula de apresentação do Sistema de Controle Físico – 
SISCOFIS OM. Disponível em: <dsmm.colog.eb.mil.br>. Acesso pela intranet em 20 mar. 
2019. 
 
BRASIL. Exército. Estado-Maior do Exército. Portaria nº 083, de 07 de agosto de 2000. Aprova 
a diretriz para a implantação do SIMATEx. Boletim do Exército nº 33, Brasília, 18 ago. 2000. 
p. 35-38. 
 
______. ______. ______. Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre EB20-
MF-10.102. 1. ed. Brasília: Centro de Doutrina do Exército, 2014. 
 
 
______. ______. ______. Portaria nº 017, de 8 de março de 2007. Aprova as Normas para o 
Funcionamento do Sistema de Material do Exército (SIMATEx). Disponível em: 
<http://www.dcont.eb.mil.br/images/patrimonio/Portaria_017_EME_de_08MAR2007.pdf>. 
Acesso em: 20 mar. 2019. 
 
______. ______. ______. Portaria nº 202, de 8 de setembro de 2014. Aprova a Diretriz de 
Modernização do Sistema de Material do Exército – SIMATEx. Boletim do Exército nº 37, 
Brasília, 12 set. 2014. p. 27-36. 
 
______. ______. Secretaria de Economia e Finanças. Portaria nº 30, de 09 de novembro de 
2009. Revoga a Portaria nº 012-SEF, de 13 de dezembro de 1990 e a Portaria nº 002-SEF, 

https://pt.calameo.com/read/00123820623a16827662f
https://app.uff.br/riuff/handle/1/6360


19 
 

de 17 de fevereiro de 1998, que dispõem sobre as Normas para Realização de Registros 
Contábeis no Ministério do Exército. Boletim do Exército nº 45, Brasília, 13 nov. 2009. p. 45.  
 
______.______. Secretaria de Gestão do Exército. Portaria nº 1042, de 18 de agosto de 2017. 
Aprova o Plano Estratégico do Exército 2016- 2019/3ª Edição, integrante da Sistemática de 
Planejamento Estratégico do Exército, e dá outras providências. Boletim do Exército nº 6, 
Brasília, 12 set. 2017.  
 
______. MINISTÉRIO DA DEFESA. Doutrina de Logística Militar MD42-M-02. 3 ed. Brasília: 
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, 2016. 
 
______.______. Livro Branco da Defesa Nacional. [S.l.: s.n.], 2012. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/lbdn.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2019.  
 
______. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Missão das Nações Unidas para a 
estabilização no Haiti. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/paz-e-seguranca-internacionais/142-minustah>. Acesso em: 31 ago. 2019. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
DROSDSKY. Consulta ao valor do cabo do acelerador do veículo Agrale Marruá AM 2.8 
CS TDI Diesel ano 2018. Disponível em: < https://drosdsky.com.br/produto/cabo-acelerador-
agrale-6010015007001/>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
 
FARIAS, Marco Antônio de. Logística no Exército: passado, presente e futuro. Revista do 
Exército Brasileiro: História da Logística no Exército, [S. l.], v. 152, ed. especial, p. 4-13, 
1º quadrimestre de 2016. Disponível em: <http://idd.org.br/wordpress/wp-
content/uploads/2016/07/Log%C3%ADstica-no-ex%C3%A9rcito-passado-presente-e-
futuro.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
 
FENILI, Renato Ribeiro. Gestão de Materiais. 1 ed. Brasília: ENAP, 2015. 
 
FREITAS, E. C; PRADANOV, C. C. Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnicas 
da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Nova Hamburgo: FEEVALE, 2013. 
 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. Consulta ao valor do veículo 
Agrale Marruá AM 2.8 CS TDI Diesel ano 2018. Disponível em: 
<https://veiculos.fipe.org.br?carro/agrale/8-2019/060007-5/2018/d/j9s3ny7pwpc7d>. Acesso 
em: 8 ago. 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Dados sobre o Brasil. 
Disponível em: <https://paises.ibge.gov.br/dados/brasil>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
 
MACHADO, Bráulio de Paula. Ciência, tecnologia e informação em rede no setor de 
Defesa. Palestra proferida no Fórum RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) 2016. 
Brasília, 10 nov. 2016.  

 
OLIVEIRA, Cláudio de; MOURA, Samuel Pedrosa. TIC’s na Educação: a utilização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação na aprendizagem do aluno. Pedagogia em Ação, 
[S.l.], v. 7, n. 1, p. 75-94, dez. 2015. Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/11019/8864>. Acesso 
em: 18 ago. 2019. 
 
 

https://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/lbdn.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/142-minustah
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/142-minustah
https://drosdsky.com.br/produto/cabo-acelerador-agrale-6010015007001/
https://drosdsky.com.br/produto/cabo-acelerador-agrale-6010015007001/
http://idd.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/Log%C3%ADstica-no-ex%C3%A9rcito-passado-presente-e-futuro.pdf
http://idd.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/Log%C3%ADstica-no-ex%C3%A9rcito-passado-presente-e-futuro.pdf
http://idd.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/Log%C3%ADstica-no-ex%C3%A9rcito-passado-presente-e-futuro.pdf
https://paises.ibge.gov.br/dados/brasil
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/11019/8864


20 
 

ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

A presente pesquisa concluiu que o Sistema de Controle Físico foi e ainda é de 

grande relevância nas Organizações Militares, porém, suas funcionalidades não 

acompanharam as necessidades logísticas existentes no Exército Brasileiro.  

Apesar de ter sofrido atualizações desde que foi lançada sua primeira versão, 

em setembro de 2001, suas melhorias não acompanharam as mudanças tecnológicas 

que ocorreram em ritmo acelerado neste início do século XXI. Tanto que a Portaria nº 

202-EME, de 8 de setembro de 2014, que aprovou a Diretriz de Modernização do 

Sistema de Material do Exército, já predizia sua evolução para um outro sistema, o 

SIGELOG – Sistema Integrado de Gestão Logística. 

O SIGELOG tem uma concepção diferenciada do SISCOFIS e de outros 

sistemas existentes no EB. Ele visa uma logística integrada, compreendendo 

diferentes fases da logística. 

Como o SISCOFIS cairá em desuso muito em breve, criou-se a expectativa de 

que o SIGELOG sanará as falhas do atual sistema. É sabido que ele controlará toda 

a logística das OM, dispondo de diversas funcionalidades distribuídas em oito 

módulos: identificação, planejamento de demanda, aquisição, acompanhamento de 

contratos, controle físico, transporte, manutenção e desfazimento.  

Ainda, espera-se que o SIGELOG tenha uma interface mais intuitiva e seja de 

fácil operacionalidade, possuindo imagens dos materiais, melhores transições de 

janelas, conectividade em tempo real (permitindo assim a importação e exportação de 

dados de uma OM para outra). Seria interessante que o programa fosse adaptado 

para funcionar não somente em computadores, mas também em tablets e 

smartphones, o que permitiria maior agilidade em determinadas funções, como, por 

exemplo, conferir estoques. 
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ANEXO B – MODELO DE ENTREVISTA REALIZADA COM OS OPERADORES DO 
SISCOFIS 

 
 

 
 
 

ENTREVISTA COM OPERADORES DO SISCOFIS 
 
O presente instrumento é parte integrante da confecção de artigo científico, 

requerido pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais para a conclusão da pós-
graduação lato sensu em Ciências Militares do Cap Inf. Thiago da Silva Pinto , cujo 
tema é “A utilização do Sistema de Controle Físico (SISCOFIS) na gestão de 
material”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, analisar o 
SISCOFIS sob a ótica dos operadores do sistema. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, 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 gestão de materiais no Exército 
Brasileiro. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 
desejar, com suas opiniões a respeito do tema. 

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

THIAGO DA SILVA PINTO (Capitão de Infantaria – AMAN 2010) 
Celular: (11) 98521-2048 
E-mail: thiagospinto85@gmail.com 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 

1  Posto/graduação e nome-de-guerra, experiências profissionais relevantes, cursos e 

estágios inerentes à área de estudo Sistema de Controle Físico (SISCOFIS)? 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2 Qual sua organização militar atual? 

3 Na sua opinião como o SISCOFIS auxilia no controle de material da OM? 

4 Cite três aspectos de possíveis aprimoramentos do SISCOFIS? 

 

Obrigado pela participação. 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

mailto:thiagospinto85@gmail.com

