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RESUMO 

 

 Este trabalho descreve a gestão do Material Classe VII, Comunicações 

Táticas (Com Tat) e Tecnologia da Informação Operacional (TI Op), no Exército 

Brasileiro (EB). Essa investigação passou pela inserção da logística no meio militar, 

pela gestão de materiais, pela gestão do material Classe VII quando estava sob à 

égide do Comando Logístico (COLOG) e por fim na assunção dessa gestão pelo 

Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (Cmdo Com GE Ex).  

Foi realizada abordagem e descrição dos fatos a respeito da implantação do Centro 

Logístico no Cmdo Com GE Ex, menciona quais serão os benefícios da implantação 

do Centro Logístico de Comunicações e Guerra Eletrônica (CLog Com GE) nessa 

GU e ressalta que em função do incremento das funções logísticas no Cmdo Com 

GE Ex é desejável a criação dessa nova Organização Militar (OM). Tal intenção se 

justifica pelo incremento das funções logísticas a serem desenvolvidas nesse 

Grande Comando de Comunicações e pela busca da eficiência e da eficácia nas 

ações realizadas pelo gestor de material Classe VII na aquisição, no 

armazenamento, no controle, no desembaraço e na manutenção do Material de 

Emprego Militar (MEM) de Com Tat TI Op do EB. Os objetivos desse estudo são 

identificar os atores integrantes da gestão do material Classe VII no EB, identificar 

as OM que participam da gestão do material Classe VII, investigar documentos que 

tratem da gestão de materiais na Força Terrestre (F Ter), identificar como era a 

gestão do material Classe VII antes da realização dos Grandes Eventos e estudar a 

estrutura da gestão do material Classe VII no EB. Esses propósitos foram 

alcançados por meio de investigação documental nos manuais do Exército e do 

Ministério da Defesa (MD). Aproveitou-se aspectos levantados por ocasião da visita 

ao Centro de Logística de Mísseis e Foguetes (CLog Msl Fgt), adicionou-se os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no desempenho de funções logísticas. 

Por fim, registra-se que a gestão do material Classe VII no âmbito do EB será 

facilitada por meio da implantação oficial do CLog Com GE, ao otimizar os pedidos 

de material, instituir maior controle sobre os processos de compra, tornar a sua 

aquisição mais dinâmica, agilizar o seu processo de manutenção, adquirir melhores 

métodos de armazenamento e dar maior celeridade ao processo de distribuição do 

material de Classe VII do EB. 
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SUMMARY 

 This paper describes the management of Class VII Material, Tactical 

Communications (With Tat) and Operational Information Technology (TI Op), in the 

Brazilian Army (EB). This investigation included the insertion of logistics in the 

military, the management of materials, the management of Class VII material under 

the aegis of the Logistics Command (COLOG) and finally the assumption of this 

management by the Army Communications and Electronic Warfare Command ( With 

GE Ex). An approach and description of the facts about the implementation of the 

Logistic Center in Cmdo Com GE Ex was made, mentioning what will be the benefits 

of the implementation of the Logistic Center for Electronic Communications and War 

(CLog Com GE) in this GU and emphasizes that due to the increase of the Logistic 

Functions in Cmdo With the GE Ex it is desirable to create this new Military 

Organization (OM). Such intention is justified by the increase of the logistic functions 

to be developed in this Great Communications Command and the search for 

efficiency and effectiveness in the actions performed by the Class VII material 

manager in the acquisition, storage, control, clearance and maintenance of the 

Material. Tat TI Op Military Employment Service (MEM). The objectives of this study 

are to identify the actors involved in the management of Class VII material in the EB, 

to identify the OMs that participate in the management of Class VII material, to 

investigate documents dealing with material management in the Ground Force (F 

Ter), to identify how the Class VII material management prior to Major Events and 

study the structure of Class VII material management at EB. These purposes were 

achieved through desk research in the Army and Ministry of Defense (MD) manuals. 

It took advantage of aspects raised during the visit to the Center for Missile and 

Rocket Logistics (CLog Msl Fgt), and added the theoretical and practical knowledge 

acquired in the performance of logistics functions. Finally, it is noted that the 

management of Class VII material within the scope of EB will be facilitated through 

the official implementation of CLog Com GE, by optimizing material orders, 

establishing greater control over purchasing processes, making their purchase more 
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efficient. streamline its maintenance process, acquire better storage methods and 

speed up the process of distributing EB Class VII material. 

Keywords: MANAGEMEN. MILITARY EMPLOYMENT MATERIAL. 

COMMUNICATIONS. CLASS MATERIAL VII. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho descreve a gestão do Material Classe VII, Comunicações 

Táticas e Tecnologia da Informação Operacional (TI Op), no Exército Brasileiro (EB). 

Essa investigação passou de forma rápida pela inserção da logística no meio militar, 

pela gestão de materiais e pela gestão do Material Classe VII quando estava sob à 

égide do Comando Logístico (COLOG). 

 Em seguida, foi iniciada uma descrição de fatos que levaram o Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (Cmdo Com GE Ex) a assumir a 

gestão do Material Classe VII no âmbito do EB.  Foi realizada abordagem e 

descrição dos fatos a respeito da implantação do Centro Logístico no Cmdo Com GE 

Ex, menciona quais serão os benefícios da implantação do Centro Logístico de 

Comunicações e Guerra Eletrônica (CLog Com GE) nessa GU e ressalta que em 

função do incremento das funções logísticas no Cmdo Com GE Ex é desejável a 

criação de nova Organização Militar a partir da unificação da Divisão Logística (Div 

Log) e da Divisão de Engenharia e Manutenção (Div Eng Mnt) do Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. 

Tal abordagem foi realizada por meio de investigação documental nos 

manuais do EB e do MD para se identificar as melhores alternativas para os 

problemas rotineiros encontrados pelo Cmdo Com GE Ex na gestão do Material de 

Classe VII. Assim como, aproveitar a experiência profissional adquirida ao longo 

da década de 2010, no desempenho de funções ligadas à logística e também de 

observações colhidas a partir da experiência vivida por militares do C Log Msl Fgt 

e apresentar sugestões que possam otimizar o gerenciamento do Material de 

Classe VII. 

Outrossim, destaca-se que o assunto pode influenciar no incremento da 

eficiência e da eficácia da gestão do Material de Classe VII ao facilitar o pedido de 

novos equipamentos, ao promover o maior controle do processo de compra, ao 

tornar o seu processo de aquisição mais dinâmico, ao agilizar seu processo de 

manutenção, ao melhorar a sua metodologia de armazenamento e ao dar 

celeridade a sua distribuição pelas Organizações Militares do EB e das Forças 

Armadas. 
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Além disso, ressalta-se que a realização desse estudo permitiu reunir os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no desempenho de funções 

logísticas exercidas junto ao Comando Logístico (COLOG), ao CONTBRAS Haiti 

(missão sob à égide da Organização das Nações Unidas – ONU) e da Divisão 

Logística do Cmdo Com GE Ex. 

Assim, evidencia-se que a presente pesquisa tem como objetivos analisar a 

gestão do material Classe VII no EB, apresentar linhas de ação para a implantação 

de uma nova Organização Militar (OM) na Grande Unidade (GU) de Comunicações 

do EB, contribuir para o meio acadêmico militar como fonte de futuros trabalhos. 

Ademais, permitir que o emprego dos recursos destinados à gestão do Material de 

Classe VII do Exército sejam eficientes, corretos e oportunos, potencializando os 

meios da sociedade brasileira. Por fim, o presente trabalho apresenta uma proposta 

de processo para solicitação de materiais Classe VII no âmbito das Organizações 

Militares do Exército Brasileiro. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A estrutura da Gestão do Material de Classe VII do Exército Brasileiro sofreu 

evolução rápida desde a época em que era de responsabilidade do Comando 

Logístico (COLOG) até o momento em que passou a ser gerida pelo Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX). Registra-se que a 

mudança dessa responsabilidade foi necessária e fundamental para permitir a 

celeridade das etapas de aquisição, armazenamento, controle, distribuição e 

utilização dos equipamentos de comunicações pelas diversas Organizações 

Militares do Exército na coordenação e controle das ações durante a sequência 

de Grandes Eventos realizados no Brasil a partir dos Jogos Mundiais Militares 

2007.  

 

1.2 OBJETIVOS 
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Segundo Creswell, a declaração do objetivo é a parte mais importante de todo 

o estudo. Assim, ela precisa ser apresentada de maneira clara e específica. Além 

disso, ele ressalta que devido a essa importância, a declaração desse propósito 

deve ser estabelecida de forma separada de outros aspectos do estudo, sendo 

estruturada num tópico exclusivo (CRESWELL, 2010). Dessa forma, a presente 

análise apresenta a seguir o objetivo geral e seus cinco objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Estudar a estrutura da Gestão do Material de Classe VII do Exército 

Brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Identificar os atores integrantes da Gestão do Material Classe VII no 

Exército Brasileiro; 

b. Identificar as Organizações Militares (OM) que participam da Gestão do 

Material de Comunicações Táticas e de Tecnologia da Informação Operacional do 

EB;  

c. Investigar os manuais e as legislações que regulam a gestão de materiais 

na FT; 

d.  Identificar como era realizada a gestão do material de Classe VII antes da 

realização dos Grandes Eventos no Brasil; e 

e. Estudar como está a estrutura da gestão do material de comunicações. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente investigação reunirá informações acerca da gestão do material 

Classe VII – Comunicações Tática e Tecnologia da Informação Operacional- sob à 

égide do COLOG, passará pela gestão desse material no âmbito do Departamento 

de Ciência e Tecnologia (DCT), mais especificamente, do Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (Cmdo Com GE Ex) e registrará as 
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ações desenvolvidas pelas Organizações Militares Diretamente Subordinadas 

(OMDS) ao Cmdo Com GE Ex. Assim, o estudo verificará como está o estado da 

gestão do material Classe VII no Exército Brasileiro. 

 

1.4  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Esta seção discorrerá sobre a gestão do material de comunicações táticas e 

de TI Op do Exército, perpassando pelos seguintes tópicos: 

a. Identificação dos atores integrantes da Gestão do Material Classe VII no 

Exército Brasileiro; 

b. Identificar as OM que participam da Gestão do Material de Comunicações 

do EB;  

c. Investigar os manuais e as legislações que regulam a gestão de materiais 

na FT; e 

d. estudar como está a estrutura da gestão do material de comunicações. 

  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção aborda os principais termos acerca da gestão logística no 

âmbito das Forças Armadas (FA) e do Exército Brasileiro. Essa ação visa 

permitir que o leitor tenha uma ambientação sobre o assunto, proporcionando-lhe 

melhores condições de acompanhar a narrativa sobre a gestão do material 

Classe VII, Comunicações Táticas e Tecnologia da Informação Operacional (TI 

Op) no EB.  

 

2.1 A INSERÇÃO DA LOGÍSTICA NO MEIO MILITAR 

 

Segundo o Manual de Logística Militar Terrestre, a logística foi responsável 

por determinar vitórias e derrotas em diversos ambientes operacionais ao longo da 

história. Tal característica demonstra que o resultado final das operações é 

diretamente influenciado por ela e pela capacidade de melhor planejá-la (ESTADO-

MAIOR DO EXÉRCITO, 2003). 
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Atualmente, acredita-se que a logística tenha que ser necessária e suficiente 

para prestar o apoio imediato às tropas para operarem em situações emergenciais. 

A partir daí, por meio de mobilização de meios, ela reunirá condições de permitir que 

a tropa atue em exercícios e/ou operações de maior duração. 

Segundo o Manual de Logística, o dinamismo do campo de batalha exige 

avaliação constante das capacidades necessárias para que Exército possa atuar nas 

Operações de Amplo Espectro. Tal abordagem evidencia a intenção de se ter uma 

logística com capacidade de adaptar-se à multiplicidade de situações de emprego, 

com suas nuances e especificidades. Isso é o que se chama de “logística na medida 

certa”, sendo capaz de prover e prever o apoio de materiais e serviços necessários 

para assegurar a liberdade de ação, a amplitude do alcance operativo e sobretudo a 

capacidade de durar na ação (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014). 

Pode-se dizer que logística é a ciência responsável por prever e prover os 

meios necessários a qualquer empreendimento. Historicamente, encontra-se 3 

significados para a denominação desse termo. O primeiro deles é creditado aos 

gregos onde o termo logistikos significava habilidade em calcular. Já os impérios 

romanos e bizantinos utilizavam o termo em latim logista como significado da palavra 

administrador. Por último, os franceses por meio da expressão mar chal des logis 

denominavam a pessoa responsável por estabelecer os alojamentos, os 

fardamentos e a alimentação para a tropa (ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2003). 

 

2.2 GESTÃO DE MATERIAIS 

 

 Após investigar alguns autores, como Chiavenato, e sites, como os citados na 

referência, pode-se afirmar que a Administração de Materiais (Adm Mat) é um dos 

principais subsistemas de uma organização. Ela é fortemente ligada à logística, seu 

foco principal é determinar o que, quando, como e quanto comprar, ao menor custo, 

desde a compra junto ao fornecedor até a entrega ao cliente final. Em termos de 

material Classe VII – Comunicações, o fornecedor de comunicações táticas e de TI 

Op é o Cmdo Com GE Ex. Os clientes dessa GU podem ser qualquer uma das mais 

de 250 (duzentos e cinqüenta) Organizações Militares da Força Terrestre ou 
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qualquer Órgão de Direção Setorial (ODS) do Exército ou seu Órgão de Direção 

Geral (ODG), o Estado-Maior do Exército (EME). 

 A administração de materiais pode ser definida também como o conjunto de 

atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, 

destinadas a suprir/prover as diversas unidades, com os itens necessários ao 

desempenho normal das respectivas atribuições (CHIAVENATO, 2005). Essa 

administração possui atividades como o reaprovisionamento, a aquisição, o 

recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos mesmos aos 

órgãos requisitantes, o controle de estoque, a catalogação dos itens adquiridos, 

dentre outras ações.  

 Atualmente, acredita-se que a Adm Mat deve dotar a estrutura de uma 

instituição com os meios necessários ao suprimento de itens imprescindíveis ao 

funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na 

qualidade requerida e pelo menor custo. 

 

Os materiais não ficam parados – e nem devem ficar 

– estáticos ou parados nas empresas. Eles seguem 

um movimento incessante que vai desde o 

recebimento do fornecedor, passando pelas diversas 

etapas do processo produtivo, até chegarem ao 

depósito de produtos acabados (CHIAVENATO, 

2005, p.31). 

 

 

Nesse contexto, é comum utilizar o termo ativo imobilizado para descrever 

todos os bens e direitos existentes em uma organização, que são essenciais ao 

funcionamento dessa empresa. Registra-se que para ser considerado como ativo 

imobilizado de uma instituição o item necessita ser utilizado por ela por mais de 12 

meses. Dessa forma, benfeitorias em edificações, terrenos, ferramentas e 

maquinários podem ser considerados como exemplos de ativo imobilizado. 
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Ademais, segundo Dias 2012, evidencia-se que a gestão de materiais pode 

ser resumida por 3 (três) servidões: Planejar, Organizar e Controlar. Nesse sentido, 

o planejar significa identificar quais os materiais são necessários e suficientes para o 

desempenho de determinada tarefa, o organizar prevê a distribuição da quantidade 

de materiais necessária a cada organização e o controlar requer o gerenciamento 

dos itens no estoque, mantendo o ciclo de consumo de operações alimentado. 

 

2.3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Seguindo o que foi tratado na introdução, foi realizada uma investigação nos 

manuais do Exército e do MD para se ampliar o conhecimento sobre as funções 

logísticas trabalhadas no âmbito das Forças Armadas. Tal trabalho foi realizado, as 

informações foram inseridas nas sessões desse registro com o intuito de permitir 

que em futuras pesquisas o trabalho de investigação seja mais facilitado.  

 A gestão do Material Classe VII do EB foi outro ponto que mereceu atenção 

especial. Foram analisados os processos quando essa responsabilidade cabia ao 

Comando Logístico. Tal análise permitiu que fosse descrito, de forma sumária, o 

método utilizado por àquele ODS na condução de suas funções logísticas. 

Ainda dentro desse contexto, foi feita uma investigação nos processos 

logísticos no âmbito do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. 

Essas ações favoreceram o conhecimento dos processos no universo dessa GU. 

Sendo assim, os dados foram obtidos, as idéias foram sendo incrementadas, 

possibilitando a comparação das informações para subsidiar melhores condições 

para se tomar decisões quanto à sugestão e propostas a serem realizadas. 

Ademais, registra-se que a presente pesquisa possui as seguintes 

classificações, adaptadas a partir de Silva 2004. 

a. Quanto à finalidade, é aplicada por ter como objetivo gerar 

conhecimentos para a aplicação e conseqüências práticas imediatas, sendo dirigida 

a solução de problemas específicos (GIL, 1999). 

b. Quanto ao objetivo, é exploratória por descobrir idéias, possuir amostra 

pequena, não ter representatividade estatística e seus resultados serem hipóteses. 
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c. Quanto ao procedimento, é documental por utilizar informações 

retiradas de material impresso que não foi objeto de tratamento analítico anterior. 

d. Quanto à natureza, é do tipo qualitativo por reunir aspectos que não 

podem ser mesurados. Os fenômenos são descritos e analisados por meio de seu 

significado simbólico, semântico e contextual. 

Além disso, foi realizada visita ao Centro de Logística de Mísseis e Foguetes. 

Essa ação visou aproveitar as experiências positivas implantadas pelo CLog Msl Fgt 

e tentar evitar que as deficiências observadas na implantação daquela Unidade 

sejam repetidas na criação do CLog Com GE. Esse órgão está ativo internamente 

dentro do Cmdo Com GE Ex. Porém, como OM, o Ministério da Defesa e o Exército, 

necessitam de maiores informações.  

Assim, o estudo do processo de gestão do material requer ações de gestão 

do material Classe VII no âmbito do Cmdo Com GE Ex. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Nessa seção, é apresentada a metodologia que será utilizada para 

desenvolver o trabalho, evidenciando-se os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, 

universo e amostra, coleta de dados, tratamento de dados e limitações do método. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa possui as seguintes classificações, adaptadas a partir de 

Silva 2004. 

a. Quanto à finalidade, é aplicada por ter como objetivo gerar conhecimentos 

para a aplicação e conseqüências práticas imediatas, sendo dirigida a 

solução de problemas específicos (GIL, 1999); 

b. quanto ao objetivo, é exploratória por descobrir idéias, possuir amostra 

pequena, não ter representatividade estatística e seus resultados serem hipóteses; 

c. quanto ao procedimento, é documental por utilizar informações 

retiradas de material impresso que não foi objeto de tratamento analítico anterior; e 
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d. quanto à natureza, é do tipo qualitativo por reunir aspectos que não 

podem ser mesurados. Os fenômenos são descritos e analisados por meio de seu 

significado simbólico, semântico e contextual. 

 

3.2  UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo será composto pelo Cmdo Com GE Ex, por suas Organizações 

Diretamente Subordinadas (OMDS) e pelo DCT como atores principais.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A presente investigação iniciar-se-á com pesquisa bibliográfica na literatura 

(livros, manuais, militares, Normas Internacionais, artigos, internet, trabalhos 

acadêmicos) com dados pertinentes ao assunto. Nesta oportunidade, será feita a 

seleção de toda a documentação que será utilizada no trabalho.  

Em seguida, utilizar-se-á, a pesquisa documental, via digital, nos arquivos do 

Estado-Maior do Exército e Centro de Doutrina do Exército, onde se buscará 

documentação que porventura exista sobre a gestão de materiais 

Por fim, os produtos desse estudo permitirão estabelecer os atores 

integrantes da Gestão do Material Classe VII no Exército Brasileiro; as Organizações 

Militares (OM) que participam da Gestão do Material de Comunicações do EB; os 

manuais e as legislações que regulam a gestão de materiais na FTer; como era 

realizada a gestão do material de Classe VII antes da realização dos Grandes 

Eventos no Brasil; e como está a estrutura da gestão do material de comunicações.  

 

3.4 TRATAMENTO  DOS DADOS 

 

A abordagem escolhida para o tratamento dos dados privilegia procedimentos 

qualitativos de pesquisa. Segundo Vergara (2009), os dados serão tratados pela 

análise do conteúdo, é “uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar 

o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Isto ocorrerá durante toda a 

investigação, tanto na pesquisa bibliográfica quanto na documental.  
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3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

No presente estudo, há limitações por conta da investigação bibliográfica 

limitar-se às consultas procedidas pelo autor. Esse buscará a maior variação 

possível. Entretanto, é de suma importância que na seleção das fontes sejam 

evitadas análises subjetivas ou tendenciosas. Assim, a metodologia utilizada 

buscará evidenciar de forma objetiva e clara, os seus tipos, universo e amostra, 

tratamento de dados e as limitações dos métodos elencados. Por fim, julga-se que o 

método escolhido subsidiará que os objetivos do trabalho sejam conquistados. 

 

4 A GESTÃO DO MATERIAL CLASSE VII SOB À EGIDE DO COMANDO 

LOGÍSTICO (COLOG) 

 

 O Departamento Logístico (DLog) é o embrião do COLOG. Esse 

Departamento foi criado por intermédio do Decreto Presidencial Nº 3.649, de 30 de 

outubro de 2000, dentro da Estruturação do Órgão de Direção Setorial de Logística, 

por meio da fusão do Departamento Geral de Serviços (DGS) com o Departamento 

de Material Bélico (DMB), que pode ser melhor entendido por meio da figura 1. 

Figura 1 - evolução da estrutura da Logística Militar Terrestre 

 

Fonte: Site COLOG – 2019 
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No período de 1998 a 2008, existiu a Diretoria de Material de Comunicações, 

Eletrônica e Informática (DMCEI). Essa Diretoria era o órgão máximo de 

Comunicações, Eletrônica e Informática do Exército Brasileiro e era chefiada por um 

Oficial General. Nessa época, a estrutura da Logística Militar Terrestre passou por 

modificações que também podem ser esclarecidas visualizando-se a figura 1. 

Cabe destacar que o D Log passou a seguir a estrutura organizacional 

descriminada na figura 2. 

Figura 2 - Organograma D Log 

 

Fonte: Site COLOG – 2019 

 

Como pode ser identificado por meio da visualização da Figura 3, a DMCEI 

era subordinada ao então DLog, 1 (um) dos 7 (sete) Órgãos de Direção Setorial 

(ODS) do Exército Brasileiro. Nesse contexto, a Diretoria de Material de 

Comunicações e Informática estava sob à égide do órgão que recebia a 

responsabilidade de gerir todas as classes de material da F Ter. Dessa forma, o 

material de Classe VII, tinha uma gestão homogênea em relação às outras classes. 
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Já o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE) permaneceu subordinado ao 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).  

Com o intuito de facilitar o entendimento do leitor, tanto a DMCEI quanto o 

CIGE, foram destacados com uma seta azul no organograma do EB, exposto na 

figura 3.  

Figura 3 - Organograma do Exército Brasileiro até 2000. 

 

Fonte: Site Exército Brasileiro – 2019 

 

Ademais, convém ressaltar que em 23 de dezembro de 2008, por meio do 

Decreto de nº 6.710, houve a transformação do Departamento Logístico em 

Comando Logístico, que passou a ter a estrutura descrita na figura 4.  
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Figura 4 – Organograma COLOG 

 

Fonte: Site COLOG – 2019 

 

Neste preâmbulo, a gestão do Material Classe VII do Exército cabia ao 

COLOG. Nesse momento, a DMCEI é quem planejava a aquisição do Material de 

Emprego Militar de Comunicações Táticas e do material de Tecnologia da 

Informação Operacional do EB.  

Além disso, a DMCEI fazia a proposta de distribuição do MEM Classe VII e do 

material TIOp ao Estado-Maior do Exército (EME). Assim como, emitia as ordens de 

transferência e de fornecimento. A Diretoria de Material (DMAT), figura 4, recebia 

essas ordens e encaminhava para o 1º Depósito de Suprimento (1º D Sup), figura 5. 

Essa OM armazenava os equipamentos enquanto os Parques de Manutenção 

Regional (Pq Mnt R) eram responsáveis pela manutenção deles.  

Destaca-se que o desembaraço alfandegário era realizado pela Divisão de 

Importação e Exportação de Material (DIEM) da Base de Apoio Logístico do Exército 

(Ba Ap Log Ex), figura 5, e a distribuição dos itens cabia ao Estabelecimento Central 

de Transportes (ECT), figura 5. Destarte, observa-se que as funções logísticas 

vinculadas às Comunicações Táticas e a TI Op eram bem fracionadas, mas estavam 

sob à égide do gestor de classes de material do Exército Brasileiro, o COLOG. 
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Figura 5- Organograma Base Apoio Logístico do Exército 

 

Fonte: Site COLOG – 2019 

 

Outrossim, é conveniente registrar que em 2009 a DMCEI foi extinta. Com o 

intuito de manter suas tarefas o Exército criou o Centro de Comunicações e Guerra 

Eletrônica do Exército (CCOMGEX). Essa Grande Unidade (GU) recebeu a vaga de 

Of Gen da DMCEI e passou a ter como OMDS o Centro de Instrução de Guerra 

Eletrônica (CIGE). Logo em seguida, em 2010, a Escola de Comunicações (EsCom) 

deixou o Rio de Janeiro/RJ e passou a ser mais uma OMDS dessa GU de 

comunicações.  

Ademais, é conveniente registrar que em 2017 o Centro de Comunicações e 

Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX) teve a sua denominação modificada para 

Comando Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (Cmdo Com GE Ex). 

Atualmente, o Cmdo Com GE Ex conta, oficialmente, com 5 (cinco) OMDS. 

São elas:  

- 2 (duas) unidades de ensino, a EsCom e o CIGE;  

- 2 (duas) OM operacionais, o 1º Batalhão de Guerra Eletrônica (1º BGE) e a 

Companhia de Comando e Controle (Cia C2); e 
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- 1 (uma) unidade administrativa, a Base Administrativa do Cmdo Com GE Ex 

(BAdm/CCOMGEX). 

 

5 GESTÃO DO MATERIAL DE CLASSE VII SOB À ÉGIDE DO CCOMGEX 

 

 Na década de 2010, o Brasil foi escolhido como palco de uma série de 

Grandes Eventos Mundiais, tais como: Jogos Mundiais Militares em 2011; Copa das 

Confederações em 2013; Copa do Mundo em 2014; Jornada Mundial da Juventude 

em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016. 

Diante de um cenário mundial turbulento onde ocorreram atentados terroristas 

na França em 2014 quando um caminhão avançou sobre pedestres deixando 84 

mortos em Nice ou em 2015 quando a sede do jornal Charlie Hebdo foi invadida por 

terroristas islâmicos que abriram fogo contra 17 pessoas, levando-os a óbito na 

cidade de Paris.  Ou ainda, quando na Turquia duas bombas foram explodidas em 

um comício pró-curdos por integrantes do Estado Islâmico, provocando a morte de 

102 pessoas na cidade de Ancara.  Tais episódios de terrorismo espalhados por 

todos os continentes evidenciaram que o Brasil necessitava incrementar o seu 

Sistema de Comando e Controle (SC2) para receber milhões de visitantes com 

segurança e propriedade.  

Nesse contexto, o CCOMGEX era o responsável por conduzir o 

robustecimento do SC2 do Exército Brasileiro com o planejamento e a aquisição dos 

novos equipamentos de comunicações táticas e de tecnologia da Informação 

operacional. Assim, essa GU de Comunicações passou a realizar suas tarefas. 

Entretanto, percebeu que as demais funções logísticas não estavam conseguindo 

acompanhar o ritmo das aquisições e que os equipamentos adquiridos não estavam 

sendo disponibilizados para as OM do EB, dentro da celeridade que a realização dos 

Grandes Eventos exigia. Dessa forma, para não comprometer a segurança desses 

eventos, o Grande Comando de Comunicações sugeriu ao EME que as funções 

logísticas ligadas às Comunicações Táticas e à Tecnologia da Informação 

Operacional ficassem sobre sua responsabilidade.  
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Ainda dentro desse contexto e com o intuito de assumir a gestão do Material 

de Classe VII, o CCOMGEX criou a Divisão Logística para emitir as Ordens de 

Transferência e as Ordens de Fornecimento; sugerir a distribuição dos materiais; 

realizar o desembaraço alfandegário na guarnição de Brasília/DF; acompanhar o 

transporte de peças e de equipamentos por todo o território nacional; planejar a 

aquisição dos insumos para a manutenção dos equipamentos; catalogar os 

equipamentos e controlar o armazenamento. 

 Ademais, registra-se que a Div Eng e Mnt era responsável: por gerenciar 

toda a manutenção do material de comunicações do EB; planejar e gerenciar a 

manutenção dos equipamentos do Sistema de Comunicações Satelitais 

(SISCOMIS), vinculados ao MD. Assim como, gerenciar a distribuição dos Eqp 

SISCOMIS. 

Outrossim, percebe-se que as funções desempenhadas pela DMAT, 1º DSup, 

Pq R Mnt, Ba Ap Log Ex e ECT, figuras 4 e 5, foram concentradas no Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e desempenhadas pela Div Log e 

pela Div Eng Mnt.  

Os Grandes Eventos foram realizados sem alteração. O Sistema de Comando 

e Controle foi considerado como um dos pontos fortes desses eventos. Entretanto, 

durante a execução das atividades, percebeu-se que as funções logísticas 

vinculadas ao Material Classe VII deveriam ser mais sincronizadas. A partir daí, 

alternativas foram levantadas para buscar melhorias nos processos das funções 

logísticas desempenhadas pelo CCOMGEX. 
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Figura 6 – Eixos Estratégicos 

 

         Fonte: PPA (2016-2019). 

 

Considerando essa breve investigação atinente à evolução da gestão do 

material de comunicações no Exército Brasileiro, evidencia-se que o presente estudo 

cresce de relevância por reunir condições de apresentar sugestões para todos os 

processos logísticos realizados dentro do Cmdo Com GE Ex. Assim como, acredita-

se que essa investigação poderá promover uma gestão mais eficiente, correta e 

oportuna, potencializando o resultado do emprego dos recursos da sociedade 

brasileira no Exército e nas Forças Armadas.  

 Na sessão seguinte, será apresentada uma sugestão de processo para se 

instituir maior eficiência e eficácia no controle sobre os pedidos de material Classe 

VII do Exército.  

 

5.1 SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PEDIDOS DE MATERIAL 

 

 Atualmente, os pedidos de material de comunicações têm sido enviados pelas 

Organizações Militares (OM) de todos os rincões do Brasil diretamente ao Cmdo 

Com GE Ex. Assim, cabe a essa GU reunir todas as informações, ordená-las por 

prioridade e levantar o montante necessário para atender às necessidades de mais 

de 250 (duzentos e cinqüenta) Organizações Militares do Exército Brasileiro. Essas 
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demandas são compiladas e encaminhadas ao Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DCT) para apreciação. Assim, percebe-se que o Grande Comando de 

Comunicações trata as informações recebidas de muitos clientes, dificultando a 

coordenação e o controle de todos os dados. 

O DCT recebe o pedido de recursos de todas as suas Organizações Militares 

Diretamente Subordinadas (OMDS) e também as ordena por prioridade, seguindo os 

critérios de Preparo e Emprego estabelecidos pelo Comando de Operações 

Terrestre (COTER) e de disponibilidade do orçamento estabelecidos pelo EME. 

Dessa Forma, esse Órgão de Direção Geral (ODG) poderá confeccionar o Plano 

Plurianual (PPA).  

O PPA é um documento que normatiza as diretrizes, objetivos e metas de 

médio prazo da administração pública. Prevê, dentre outras coisas, as grandes 

obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. A vigência desse plano é de 4 

(quatro) anos. Esse prazo exige planejamento prospectivo das ações a serem 

adotadas, potencializando a necessidade de uma visão estratégica da gestão 

pública. 

 O Governo Federal irá definir o PPA de um período e deverá definir projetos e 

programas que tenham potencial para serem inseridos nesse plano. Os deputados e 

senadores atribuem grande importância ao Plano Plurianual. Essa idéia é reforçada 

pelo artigo 167 da Constituição Federal, que determina que nenhum investimento 

cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem ser 

incluído no PPA. Assim, o Governo deve elaborar e entregar o plano ao Congresso 

até 31 AGO, cabendo aos constituintes aprová-lo até o final do ano.  

 A partir do PPA, é possível se estabelecer a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). Essa lei anual adéqua o orçamento do governo, apontando suas prioridades 

para o próximo ano. Ela irá orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 Baseado na LOA, o EME têm a responsabilidade de distribuir o recurso 

destinado ao Exército entre os seus Órgãos de Direção Setorial (ODS). Dentre eles, 

está o Departamento de Ciência e Tecnologia. Esse por sua vez, enquadra o 

Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. 
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 Diante do exposto, percebe-se que a coordenação e o controle dos recursos 

dentro da Força Terrestre e das instituições públicas são rebuscados e complexos. 

Sendo assim, toda e qualquer ação que possa mitigar tal complexidade, será bem-

vinda.  

 Alinhado com esse pensamento, o Cmdo Com GE Ex irá atribuir a algumas 

Organizações Militares de Comunicações (OM Com) do Exército a incumbência de 

centralizar os pedidos das unidades de sua área. Dessa forma, o número de clientes 

do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército reduzirá de mais de 

250 (duzentos e cinqüenta) para 29 (vinte e nove). Tal ação irá otimizar o trabalho 

de compilação dos pedidos dos materiais de comunicações táticas e de TI Op. 

 Cabe ressaltar que para fins de denominação as OM isoladas que fizerem 

seus pedidos serão chamadas de OM requisitantes e as OM Com que receberem os 

pedidos, de OM apoiadoras. 

 A seguir, será exposto um mapa do Brasil, figura 7, dividindo o território 

nacional por Regiões Militares. Em seguida, serão relacionadas em um quadro às 

Organizações Militares apoiadoras.  

 Destaca-se que os pedidos devem atender a seguinte proposta de calendário: 

a. até 20 NOV de A-2 as OM apoiadoras irão receber os pedidos das OM 

requisitantes; 

b. até 20 JAN de A-1 as OM apoiadoras irão selecionar e priorizar os 

pedidos, encaminhando ao Cmdo Com GE Ex a compilação dos dados. Os pedidos 

recebidos devem ficar arquivados nas OM apoiadoras e não serão enviados ao 

Cmdo Com GE Ex, ficando em condições de serem eventualmente 

enviados/solicitados; 

c.  até 20 MAR de A-1 o Cmdo Com GE Ex por meio de seu C Log Com 

GE (fusão da Div Log com a Div Eng Mnt) irá receber os pedidos das OM 

requisitantes por meio das OM apoiadoras e irá selecionar, priorizar e confeccionar 

um relação centralizada dos pedidos. A partir daí, o pedido centralizado dos 

materiais Classe VII será encaminhado para o DCT para apreciação; e 

d. até 20 MAIO de A-1 o DCT deverá informar ao Cmdo Com GE Ex o 

montante de recurso que será disponibilizado. A partir daí, a GU Com irá poder 

definir quais serão as suas prioridades em relação à aplicação dos recursos 
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disponibilizados pelo DCT, seguindo o calendário instituído pelas Normas 

Administrativas Relativas ao Material de Comunicações e Guerra Eletrônica (NARM 

Com GE).  

 

Figura 7 – Mapa do Brasil por Regiões Militares 

 

 

Fonte: Site DFPC – 2019 
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Quadro das Organizações Militares apoiadoras (29) 

3ª e 5ª Regiões Militares 

(9) 

8ª e 12ª Regiões 

Militares (7) 

1ª, 2ª e 4ª Regiões 

Militares (6) 

9ª e 11ª Regiões 

Militares (4) 

6ª, 7ª e 10ª 

Regiões 

Militares (3) 

Curitiba/

PR 
5ªCiaComBld Manaus/AM 1ºBComSl 

Rio de 

Janeiro/RJ 

B EsCom 
Brasília/DF Cia C2 Fortaleza

/CE 

52º 

CT 

Cascav

el/PR 
15ªCiaComMec Belém/PA 41º CT 

20ªCiaCom

Pqdt 

Campo 

Grande/MS 

9ºBCom

GE 
Salvador/

BA 

51º 

CT 

Porto 

Alegre/

RS 

3ºBCom 
Boa 

Vista/RR 
1ºPelComSl 

Belo 

Horizonte/

MG 

4ªCiaCom 

Dourados/

MS 

14ª Cia 

Com Bld Recife/PE 
4º 

BCom 

Santo 

Ângelo/

RS 

1ºBCom 
Porto 

Velho/RO 

17ºPelCom

Sl 

São 

Paulo/SP 
3º CTA 

Cristalina/GO 3ªCiaCom 

- - 

Bento 

Gonçalv

es/RS 

6ºBCom 

São Gabriel 

da 

Cachoeira/

AM 

2ºPelComSl 
Campinas/

SP 
2ªCiaComL - - - - 

Santa 

Maria/R

S 

3ªCiaComBld Tefé/AM 16ºPelComSl 
Caçapava/

SP 
12ªCiaComL - - - - 

Santiag

o/RS 
11ªCiaComBld Marabá/PA 23ªCiaComSl - - - - - - 

São 

Gabriel/

RS 

13ªCiaComMec - - - - - - - - 

Alegrete

/RS 
12ªCiaComMec - - - - - - - - 

 

 

5.2 A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO LOGÍSTICO NO COMANDO DE 

COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO 

 

 A implantação de forma efetiva de um Centro Logístico no Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército tem o seu propósito alinhado com os 

princípios da gestão de processos na administração pública. Segundo o Guia de 

Estudos da disciplina de Administração Pública do Curso de Master Business 
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Administration em Gestão de Administração Pública da Universidade do Sul de 

Minas, esses processos podem trazer vantagens, como: redução do tempo de 

serviço, redução dos custos de processos, melhoria da eficiência interna, melhoria 

da qualidade e aumento da satisfação dos cidadãos e dos colaboradores (UNIS, 

2015). 

 

A reforma e a modernização do Estado devem ser 

entendidas como uma das principais prioridades na 

agenda política dos países, particularmente os 

países em desenvolvimento. Tais esforços visam 

permitir que os governantes, além de atuar com 

maior transparência na gestão pública, alcancem 

maior eficiência, eficácia e efetividade na qualidade 

dos serviços públicos ofertados à população, criando 

um ambiente favorável para a inclusão social e o 

fortalecimento da capacidade de formulação e 

implementação de políticas públicas (MATIAS-

PEREIRA, 2012, p. 9). 

 

 

Acredita-se que o C Log Com GE deve ficar com a incumbência de realizar o 

levantamento das necessidades de obtenção de insumos e de materiais Classe VII 

(comunicações táticas e TI Op), prover o controle desses equipamentos, viabilizar a 

aquisição desses materiais, realizar o desembaraço alfandegário desses 

implementos na guarnição de Brasília/DF, controlar o empenho dos recursos 

distribuídos, coordenar o transporte dos materiais Classe VII sob à égide do Cmdo 

Com GE Ex  e planejar a distribuição dos materiais para as mais de 250 (duzentas e 

cinqüenta) OM do EB.  

As funções de Órgão Provedor (OP), discriminadas no Manual de Campanha 

Logística (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014), devem ser mantidas pelo Centro de 

Operações de Suprimento (COS) da Base Administrativa do Cmdo Com GE Ex ou 

assumidas pelo 11º Depósito de Suprimento (11º DSup). Sabe-se ainda, que a 

entrega dos equipamentos adquiridos via Comissão Exército Brasileiro em 

Washington (CEBW), ou no mercado interno brasileiro, devem ser realizadas em 

Brasília/DF, no OP de comunicações do Exército. 
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Ademais, convém registrar que a responsabilidade do transporte deve ser 

mantida sob à égide do Comando Logístico por meio do Plano Geral de Transportes 

e que o Cmdo Com GE Ex deve manter pregão ativo de transporte de cargas com o 

intuito de ter maior flexibilidade de manobra no recolhimento ou na distribuição de 

dado equipamento.  

 Além dos aspectos citados, foi realizada uma visita ao Forte Santa Bárbara. 

Esse Forte situa-se na guarnição de Formosa/GO e é uma reunião de Organizações 

Militares diretamente envolvidas com a arma de artilharia. Atualmente, 3 (três) OM 

constituem o Forte Santa Bárbara: o Centro de Logística de Mísseis e Foguetes (C 

Log Msl Fgt), o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CIArt Msl 

Fgt) e o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6° GMF). Todas essas unidades estão 

subordinadas ao Comando Militar do Planalto (CMP). 

 Destaca-se que há previsão de transferência do Comando da Artilharia de 

Exército (Cmdo Art Ex), de Porto Alegre/RS para Formosa/GO. Essa GU será o 

escalão enquadrante das 3 (três) unidades de artilharia, já citadas, mais outras 3 

(três) que ainda serão criadas: o 16º Grupo de Mísseis e Foguetes (16º GMF), a 

Base Administrativa de Apoio à Guarnição de Formosa (Base Adm Ap Gu Formosa) 

e a Bateria de Comando do Comando Artilharia do Exército (Bia Cmdo/Cmdo Art 

Ex). Além disso, registra-se que o Cmdo Art Ex deverá ser subordinado diretamente 

ao CMP e que o CLog Msl Fgt tem como clientes as unidades que integram o Forte 

Santa Bárbara, diferente do CLog Com GE que atenderá demandas de todas as OM 

do EB, ou seja, mais de 680 (seiscentos e oitenta) clientes pulverizados entre os 

mais longínquos rincões desse Brasil. 

Nesse contexto, após analisar todos os aspectos diretos discriminados acima 

e também as observações obtidas por meio de conversas com os militares 

integrantes do Estado-Maior do CLog Msl Fgt pode-se afirmar que: 

a. o CLog Msl Fgt foi uma das primeiras OM a serem instituídas no Forte 

Santa Bárbara e suas funções são primordiais para a rotina do complexo; 

b. a decisão de colocar o CLog Msl Fgt subordinado ao CMP parece que 

não foi a decisão mais acertada segundo os integrantes do EM dessa OM. Em 

muitas oportunidades, o Comando Militar de Área não sabe como orientar a unidade, 
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não têm recursos adequados para apoiá-la, assim como, não possui expertise na 

área de logística para transmitir-lhe; 

c. seria conveniente que a expertise do COLOG na área de gestão de 

classes de material fosse melhor aproveitada. 

Nesse cenário, por analogia, pode-se concluir que o Cmdo Com GE Ex ao 

oficializar a criação do seu Centro Logístico de Comunicações e Guerra Eletrônica 

irá otimizar os pedidos de material, instituir maior controle sobre os processos de 

compra, tornar a sua aquisição mais dinâmica, agilizar o seu processo de 

manutenção, adquirir melhores métodos de armazenamento e dar maior celeridade 

ao processo de distribuição do material de Classe VII do EB. 

Por oportuno, é conveniente se registrar que a melhor opção de subordinação 

do CLog Com GE seria o Comando Logístico. Essa ação poderia ser por meio da 

reativação da DMCEI, deixando a unidade subordinada a essa Diretoria ou 

deixando-a diretamente subordinada ao COLOG. Destaca-se que em qualquer 1 

(uma) das 2 (duas) opções a sede da Unidade deve permanecer fisicamente dentro 

do Forte Marechal Rondon na guarnição de Brasília/DF. 

Por fim, sugere-se que em oportunidades futuras sejam aprofundados os 

estudos na coleta de dados junto das ações orçamentárias gerenciadas pelo Cmdo 

Com GE Ex. Tal ação visa contextualizar por meio de números o implemento da 

eficiência e eficácia advindos da criação oficial do CLog Com GE. 

 

5.3 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICAÇÕES E 

GUERRA ELETRÔNICA DO EXÉRCITO (B Adm/CCOMGEX) 

 

 A BAdm/CCOMGEX possui um órgão que atua de forma direta na gestão 

do material Classe VII em apoio ao CLog COM GE. Esse órgão é o Centro de 

Operações de Suprimento (COS). Esse centro é subordinado à Divisão 

Administrativa da B Adm/CCOMGEX. 

 A contribuição do COS na gestão do material Classe VII passa pelas 

seguintes ações: 

- controle do depósito desse material; 
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- confecção dos Termos de Recebimento, Exame e Averiguação de Material 

(TREM); 

- loteamento do material para transporte; 

- confecção dos aditamentos administrativos; 

- confecção das guias de fornecimento oriundas do C Log Com GE; 

- inclui o material no SISCOFIS OP; 

- controla o material não cadastrado no SISCOFIS OP;  

- controla o valor patrimonial das OM;  

- confere e transfere o valor patrimonial do CLog e do SISFRON;  

- viabiliza o transporte do material via transportadora; e 

- remessa de estoque físico e contábil ao COLOG. 

 

Figura 8 – Organograma da BAdm/CCOMGEX 

 

Fonte: NGA BAdm/CCOMGEX 
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6 CONCLUSÃO 

 

 No tocante ao propósito desse trabalho, há de se considerar, que há anos as 

Forças Armadas não vêm sendo aquinhoadas com os recursos necessários para 

atender o seu investimento e custeio. Alguns aspectos evidenciam que tal 

pensamento está correto, são eles: as LOA estão muito aquém do requerido; a 

inexpressiva presença, especialmente do EB, de programas e projetos no PPA 

2016-2019; os cortes e contingenciamentos sofridos, antes para o se atingir o 

superávit e atualmente para se diminuir o déficit orçamentário.  

Outrossim, deve-se dar especial atenção para participação ativa na 

elaboração dos PPA. É nesse plano que se inscrevem as prioridades, as ações, os 

programas e projetos de médio prazo do Governo Federal. O EB tem que ser inscrito 

nesse plano. Se não tiver, estará em desvantagem nos embates sobre PLOA e LOA.  

Além disso, é conveniente se registrar que as emendas parlamentares são 

episódicas, subjetivas e não devem fazer parte, sequer, do planejamento 

orçamentário. Entre as Forças Armadas, identifica-se a forte presença da Marinha 

do Brasil (MB) e da Força Aérea Brasileira (FAB) no PPA, com programas 

autônomos dentro dos temas especiais. Nesse contexto, cita-se a Política Nuclear e 

Oceanos, a Zona Costeira e a Antártica; e a Política Espacial que tratam de 

assuntos intimamente ligados a ambas as Forças.  

Ademais, enfatiza-se que a Estratégia Nacional de Defesa (END) possui 3 

(três) áreas estratégicas: a Nuclear, da MB; a Espacial, da FAB; e a Cibernética, do 

EB. As áreas da Marinha e da Força Aérea estão no PPA, a Cibernética, vinculada 

ao Exército, não.  

Nesse sentido, ao se fazer uma análise imediata, pode-se ter a falsa 

impressão de que o orçamento do EB não está favorável para a implantação de 

novas Organizações Militares, como o Centro Logístico de Comunicações e Guerra 

Eletrônica. Porém, ao se planificar os investimentos, percebe-se que o CLog Com 

GE a médio/longo prazo irá recuperar os recursos empregados. Assim, justifica-se o 

incremento da estrutura de uma cadeia logística que seja necessária e suficiente 

para atender os interesses do Cmdo Com GE Ex e do Exército Brasileiro. 

Por oportuno, pode-se concluir que o grande mister da implantação dessa OM 

na GU Com do Exército é simplificar os trabalhos de coordenação e controle da 



41 

gestão do Material Classe VII no âmbito da Força Terrestre, mitigando o emprego de 

seus recursos humanos e financeiros. 

 Neste sentido, é fundamental que todos os programas e projetos sob 

responsabilidade do EB sejam realizados com o máximo de planejamento, desde a 

origem do projeto até o seu encerramento. Variáveis, obviedades, causas e 

conseqüências devem ser levadas em consideração nos estudos de viabilidade, 

tanto técnicos quanto financeiros. Adquirir, desenvolver, repotencializar, modernizar 

são verbos que devem ser exaustivamente testados e conjugados nas soluções 

propostas. 

Por fim, evidencia-se que a presente pesquisa contribuiu para o meio 

acadêmico militar como fonte de futuros trabalhos, serviu como embasamento 

científico para o desenvolvimento de novas pesquisas e permitiu que o emprego 

dos recursos destinados à gestão do Material de Classe VII do Exército sejam mais 

eficientes, corretos e oportunos, incrementando a sua sintonia com à Constituição 

Federal de 1988, em especial, com a sociedade brasileira. 
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