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RESUMO: Esse trabalho tem por finalidade melhorar a logística de transporte militar dentro do Exército 

Brasileiro. Tendo em visto isso, o objetivo será atingido através do estudo criterioso de duas viaturas muito 

utilizadas no preparo e emprego da Força Terrestre Brasileira: A viatura Volkswagen Worker 15.210, conhecida 

como 5 ton; e a viatura Agrale Marruá. Para elucidar melhor a minha opinião cabe ressaltar que o comparativo 

deve ser feito a partir de dois principais pontos, ou seja, duas das principais atividades da logística: O transporte 

e a Manutenção. A comparação pelo Transporte deve ser abordada através da ficha técnica das viaturas 

abordando dados sobre motor, potência, torque e outras, e através do raciocínio lógico indutivo trazer as 

consequências para o transporte. E, a comparação pela Manutenção, é realizada pela observância das peças 

manutenidas na manutenção orgânica e suas aplicações na viatura, observando o que seria melhor para ambas as 

viaturas citadas. Deste maneira, existirão dados e a pesquisa pode ser feita, trazendo frutos positivos para o 

Transporte Militar do Exército Brasileiro. 
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          O Exército Brasileiro vive em uma era de constante renovação e aprimoramento dos 

conhecimentos. Desta maneira, é muito importante que esta instituição esteja atenta a maneira 

como realiza suas atividades mais comuns. Um grande exemplo, é o transporte, que se faz 

presente diariamente em todas as Organizações Militares do Brasil. Assim, inserido nesse 

contexto é possível dizer que a logística de transporte militar pode ser melhorada através da 

análise dos seus principais instrumentos de transporte, as viaturas 5ton e Marruá. 

          Continuando, esse estudo pode ser muito proveitoso pois melhorará os conhecimentos 

da Força Terrestre acerca de dois instrumentos muito utilizados através de um comparativo. 

Comparativo este que ocorrerá na esfera do transporte, no sentido estrito da palavra e na sua 

manutenção diária, observando duas influências para o funcionamento; e por conseguinte, de 

como utilizá-las para o transporte militar. 

          Não adianta em nada ter a posse de determinado material e não saber utilizá-lo em seu 

máximo potencial. Essa frase é muito simples, mas é uma sentença indubitável; é muito 

importante que todos os militares do EB possam ter seus conhecidos aprofundados nos 

materiais a sua disposição. Ou seja, não é diferente com o transporte militar. Uma vez que se 

conhecem as viaturas e é entendido o seu potencial e funcionamento, as mesmas podem ser 

bem empregadas.  

          O que corrobora com o conceito de logística que é “é o processo de planejar, 

implementar e controlar os fluxos de produtos ou serviços, [...], através da distribuição 

adequada, com custos recursos e tempos mínimos.” (NUNES, 2001, p.56), ou seja, conseguir 

utilizar o máximo das viaturas, no menor tempo e de forma menos onerosa a Instituição. 

          Ainda, outro ponto interessante, é que esse aprofundamento no conhecimento sobre as 

viaturas e a logística militar pode ser feito através de um comparativo que analisa as mesmas 

quanto as suas informações técnicas. Ou seja, através do estudo do motor, do torque, da 

potência, da tração e do funcionamento de diversos sistemas existentes pode-se chegar a uma 

conclusão sobre qual é melhor e usar esse conhecimento para melhorar a logística de 
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transporte através da correção de erros que possam vir a ocorrer dentro das Organizações 

Militares da Força. 

          Mais um argumento interessante, é que a aprendizagem sobre a manutenção orgânica 

dessas viaturas, ou seja, a manutenção que ocorre todos os dias para que elas não percam 

desempenho e possam durar o máximo de sua vida útil; pode levar a reflexões sobre a 

logística militar de transporte. Isso ocorre, pois a aprendizagem sobre esta atividade leva ao 

conhecimento de algumas peças e a importância das mesmas nas viaturas, assim, é possível 

realizar um paralelo entre as viaturas 5ton e Marruá e verificar o que pode ser melhorado em 

ambas para que a logística de transporte possa ter bons frutos. 

          Em suma, a logística de transporte militar será muito melhorada através da comparação 

dos principais meios de transporte usados no Exército Brasileiro, sendo eles a Volkswagen 

Worker15210 e a Agrale Marruá. Pois o conhecimento acompanha o melhoramento da 

logística e as observações no sentido técnicos do objeto observado e de suas peças de 

manutenção orgânica trazem reflexões acerca do transporte militar. 
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