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RESUMO 

 

Este trabalho demonstrao Gerenciamento de processo do Posto Central de Abastecimento 

do Décimo Quinto Batalhão de Infantaria Motorizado. Tal abordagem se justifica tendo em vista 

a necessidade de melhorar o controle do combustível na Organização Militar. O objetivo é 

diminuir a exposição negativa do controle de combustível, utilizando o Sistema de Controle 

Físico (SISCOFIS), por erros e falhas que poderão ser evitados. Este intento será conseguido 

mediante uma revisão bibliográfica e estudo de caso do processo de controle de combustível do 

Posto Central de Abastecimento do 15º BI Mtz.Elaborou-se um fluxograma do processo referente 

ao recebimento de combustível e do processo referente ao abastecimento de viaturas, com a 

identificação de rupturas, sendo então estes redesenhados, com vistas à implementação de 

melhorias. As diversas rupturas identificadas geravam atrasos nas diversas etapas e no repasse 

das informações, impactando negativamente a administração da Unidade Militar. Essas rupturas 

também geram retrabalho em diversas etapas, o que leva também ao aumento da demora no 

trâmite das informações. O redesenho proposto para o processo permitiu redução de retrabalho, 

redução de tempo ao longo das etapas, melhorou a celeridade das informações importantes a 

serem repassadas ao escalão superior que controla as informações. 

Palavras-chave:Redesenho. Fluxograma. Rupturas. 

 

 

RESUMEN 
 

Este documento demuestra la gestión del proceso del puesto central de abastecimiento del 

15° Batallón de Infantería Motorizada. Tal enfoque está justificado en vista de la necesidad de 

mejorar el control de combustible en la Organización Militar. El objetivo es reducir la exposición 

negativa del control de combustible mediante el uso del Sistema de Control Físico (SISCOFIS) 

para errores y fallas que pueden evitarse. Esto se logrará través una revisión de la literatura y un 

estudio de caso del proceso de control de combustible en el Puesto Central de Abastecimiento del 

15º BI Mtz. Se elaboró un diagrama de flujo del proceso relacionado con la recepción de 

combustible y el proceso relacionado con el suministro de vehículos, con la identificación de 
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rupturas, que luego se rediseñaron, con miras a la implementación de mejoras. Como varias 

interrupciones identificaron demoras y generaron en varias etapas y no revisan la información, 

impactando negativamente la administración de la Unidad Militar. Estas rupturas también 

generan retrabajo en varias etapas, lo que también lleva a un mayor retraso en el procesamiento 

de la información. El rediseño propuesto para el proceso ha permitido la reducción del retrabajo, 

la reducción del tiempo en todos los pasos, la mejora de la velocidad de la información 

importante que se transmitirá al escalón superior que controla la información. 

Palabras clave: Rediseño. Diagrama de flujo. Rupturas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Atualmente, o Exército Brasileiro vem sendo empregado em diversas ações de Garantia 

da Lei e da Ordem. 

Nesse contexto, a tropa deve estar sempre em condições de cumprir tal missão. Sendo 

assim, a parte logística, principalmente no que tange aos deslocamentos necessários, deve estar 

em condições de ser executada, mas para que isso ocorra, um fator determinante é a existência de 

combustível suficiente. 

Para que esse combustível não seja um fator incapacitante para execução dessas missões é 

necessário um planejamento e controle desse material, deve-se evitar uma propaganda negativa 

para a Instituição, bem como disseminar conhecimento por parte dos envolvidos nesse controle, 

com intuito de preservar a pronta resposta da Força. 

Este trabalho apresenta uma proposta de Gerenciamento de processo do Posto Central de 

Abastecimento do Décimo Quinto Batalhão de Infantaria Motorizado. O intuito do trabalho é de 

aprimorar esse controle. A construção de um fluxograma permitiria um melhor entendimento do 

processo, além de realizar uma padronização e criar uma referência. 

 Tal abordagem se justifica tendo em vista a necessidade de melhorar o controle do 

combustível, fato que irá permitir ao chefe da seção planejar com eficiência a utilização desse 

material, impedindo que as viaturas deixem de rodar, bem como diminuir a exposição negativa 

do controle de combustível, utilizando o Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), por erros e 

falhas que poderão ser evitados. 

É importante ressaltar que o gerenciamento deste processo permitirá o aperfeiçoamento 

do controle de combustível. 

O propósito deste estudo é apresentar um fluxograma, através do mapeamento das 

atividades, propondo uma adequação nas atividades que envolvam a utilização de combustível do 

PCA do 15º BI Mtz. 

 Este intento será conseguido mediante uma revisão bibliográficae estudo de caso do 

processo de controle de combustível do Posto Central de Abastecimento do 15º BI Mtz. 

 

 

2 PROCESSOS 

 

Fazendo uma primeira aproximação, um processo pode ser definido como um fluxo de 

entradas que são trabalhadas e convertidas em saídas, possuindo um objetivo traçado 

(ALBERTIN e PONTES, 2016). 
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De forma semelhante, Brasil (2016) conceitua processo como a transformação de insumos 

(entradas) em produtos (saídas), através de um conjunto de ações inter-relacionadas ou 

interativas. 

Silva (2015) propõe que processo é “ação”, transformar as metas almejadas em 

realizações, composto por etapas de atividades, que aplicam recursos organizacionais com intuito 

de gerar um produto ou serviço para atender as demandas dos clientes. Pode-se observar tal 

entendimento na figura abaixo: 

 
Figura 01 – Ilustração do conceito de processos e seus aspectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Silva (2015) 

 

Pradella, Furtado e Kipper (2016) relatam que um processo pode ser representado como 

uma sequencia de atividades a serem realizadas para que se possa obter um bem ou serviço, ou 

seja, um produto final. Além disso, é importante identificar os processos com intuito de definir a 

organização dos recursos a serem empregados pela instituição. A figura abaixo representa um 

modelo básico de características um processo: 

 
Figura 02 – Características de um processo 

 
 

Fonte: Pradella, Furtado e Kipper (2016) 

 

Albertin e Pontes (2016) afirmam que os clientes são atendidos por meio de processos, 

apesar das empresas serem geridas funcionalmente. A administração não deve focar 

simplesmente no desempenho funcional, caso isso ocorra, os resultados podem ser aperfeiçoados 

parcialmente. Já a abordagem de processos coloca o cliente como objetivo, agregando valor e 

satisfação. Os autores enfatizam que os clientes definem o que é valor e não as empresas. 
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Silva (2015) lembra que para uma empresa alcançar um melhor desempenho é necessária 

uma perspectiva de processos. Sendo fator importante identificar o “elo” a ser melhorado, o qual 

pode ser desde uma atividade mal executada até um gestor que não entende quais são realmente 

os anseios dos clientes. 

A partir do entendimento do conceito de processos, serão apresentados, na próxima seção, 

detalhes sobre gestão de processos. 

 

 

3GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Albertin e Pontes (2016) citam que, tradicionalmente, as organizações são formadas por 

um agrupamento de setores, onde os objetivos departamentais sobressaem aos objetivos 

coletivos. Sendo assim nenhum departamento tem responsabilidade total em um processo 

completo, fato que gera uma dificuldade na realização do fluxo de trabalho. Trata-se de uma 

abordagem funcional, demonstrada por meio de organogramas, como se vê na figura abaixo:  

 
Figura 03 – Abordagem funcional de empresas 

 
Fonte: Albertin e Pontes (2016) 

 

Para esses autores a gestão de processos visa produzir uma série de atividades que se 

renovam constantemente para a melhoria contínua, além de ser uma excelente ferramenta para 

apoiar uma organização na busca por seus objetivos. Os autores dizem que uma abordagem de 

processostem a característica de identificar as necessidades dos clientes externos (entradas) com 

o objetivo de satisfazer esse cliente. Cada processo possui uma saída que é uma entrada para os 

processos posteriores. Como são focados nas necessidades dos clientes, deve ser melhorado 

constantemente pelo ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Action), conforme figura abaixo: 
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Figura 04 – Abordagem de processos 

 
Fonte: Albertin e Pontes (2016) 

 

Segundo Brasil (2016), a gestão de processos é: 
 

“(...) numa concepção simplificada, e uma forma de gerenciar e transformar as 

atividades correntes. Tem o objetivo de promover melhorias e otimizar os processos 

envolvidos na geração de resultados, por meio da identificação, da padronização, da 

institucionalização e do controle dos processos de trabalho. Para tanto, a organização 

deve ter um claro entendimento de alguns aspectos importantes para a gestão dos seus 

processos” (BRASIL, 2016, p 6). 

 

Ainda segundo Brasil (2016), desde os primórdios da civilização, a abordagem funcional 

é utilizada como uma forma de planejar, dirigir e controlar as organizações de maneira 

hierarquizada. Porém, a utilização apenas desse tipo de abordagem, atualmente, não atende mais 

de maneira eficaz as partes interessadas que envolvem as organizações. Tal fato pode ser 

explicado devido ao aumento da quantidade de informações e da complexidade da cadeia 

produtiva das instituições, gerando retrabalho, falta de comunicação, burocracia desnecessária, 

entre outros. 

Como alternativa para driblar os empecilhos da abordagem funcional, Brasil (2016) cita a 

gestão de processos como nova dinâmica de administração, elencando os seguintes aspectos 

relevantes: 

a) melhoria dos fluxos de trabalho; 

b) melhoria dos fluxos de informação; 

c) adequação das interfaces entre áreas e atividades; 

d) eficácia da comunicação; 

e) agilidade das operações e redução dos tempos de ciclo das atividades; 

f) eliminação de tarefas que não agregam valor; 

g) disseminação e aprimoramento do conhecimento (aqui entendido como conjunto de 

informação armazenada por intermédio da experiência ou da aprendizagem); e 

h) trabalho realizado de forma planejada, estruturada, padronizada e integrada. 
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Pradella, Furtado e Kipper (2016) dizem que gestão de processos serve para conectar tudo 

o que se faz em uma organização, a ideia é facilitar a comunicação e a cooperação. Serve de elo 

entre as atividades rotineiras e as estratégias organizacionais junto aos processos. 

Ainda conforme Pradella, Furtado e Kipper (2016) é necessária uma visão 

horizontalizada, do ponto de vista dos processos, para que o gerenciamento seja mais eficiente, 

identificando os principais elementos do trabalho que os integrantes precisam realizar para que a 

organização funcione de maneira satisfatória, alcançando seus objetivos. Apenas quando se tem 

um conhecimento e visão de todo processo, é possível identificar pontos de melhoria. 

Gerenciar é empregar recursos da empresa para o alcance de resultados, como afirma 

Silva (2015). 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Sobre o enquadramento da pesquisa, este estudo possui natureza qualitativa. Nas 

pesquisas qualitativas “... a subjetividade dos resultados e das análises fomenta discussões e 

debates que contribuem significativamente para o enriquecimento do tema pesquisado 

(CASARIN e CASARIN, 2012, p. 34). 

O trabalho possui objetivo exploratório, busca, a partir de um estudo de caso, mapear um 

processo de controle de combustíveis de um posto central de abastecimento de uma Unidade 

Militar, identificando suas principais rupturas no sentido de proporcionar melhorias no processo. 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), uma pesquisa exploratória tem como objetivo 

entender melhor sobre determinado assunto ou proporcionar uma nova percepção, além de obter 

novas idéias sobre o tema. 

A respeito dos procedimentos, adotou-se para esta pesquisa o procedimento de um estudo 

de caso. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), o estudo de caso pode ser definido como uma 

pesquisa que possibilita conhecer com mais detalhes aspectos sobre o assunto abordado, a 

pesquisa é realizada sobre um indivíduo, família, grupo ou comunidade que retrata parte do seu 

universo. 

Para obtenção dos dados do trabalho, foi utilizada uma pesquisa de campo com os 

responsáveis e integrantes dos setores envolvidos: o Pelotão de Manutenção e Transporte, a 4ª 

Seção e a Administração do SISCOFIS (Sistema de Controle Físico). Durante a execução do 

trabalho, foram mapeados os processos de recebimento de combustível e de abastecimento de 

viaturas. Com o mapeamento realizou-se a identificação das rupturas e posteriormente o 

redesenho dos processos. 

 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A Organização Militar objeto deste trabalho é o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, na 

qual faço parte, atualmente, como chefe da 4ª Seção. 

Logo abaixo, é apresentada a Organização onde foi realizado o estudo, bem como são 

apresentadas as etapas realizadas para o gerenciamento do processo. 
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5.1 O 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 

 

O 15º Batalhão de Infantaria Motorizado é uma Organização Militar do Exército 

Brasileiro situada na cidade de João Pessoa – PB. 

A origem do Batalhão em terras paraibanas remonta ao ano de 1919, quando o 40º 

Batalhão de Infantaria, de Recife - PE, foi transferido para João Pessoa - PB, onde recebeu a 

denominação de 22º Batalhão de Caçadores. Esse nome perdurou até o ano de 1941, quando pela 

junção do 2º Batalhão de Caçadores de Recife - PE e do 22º Batalhão de Caçadores de João 

Pessoa - PB, recebeu, em 1º de agosto de 1941 a designação de 15º Regimento de Infantaria (15º 

RI). 

No ano de 1974, fruto do Plano de Modernização do Exército, teve seus efetivos 

reduzidos e recebeu a atual denominação de 15º Batalhão de Infantaria Motorizado (15º BI Mtz). 

Possui um efetivo aproximado de 600 militares. A mobilidade do Batalhão é realizada por cerca 

de trinta e cinco viaturas militares operacionais. 

Atualmente, caracterizando o Braço Forte do Exército Brasileiro, vem cumprindo as 

missões constitucionais que lhe competem, destacando-se a participação nas operações de 

Garantia da Lei e da Ordem.  

Na guarnição militar de João Pessoa, controla o combustível de mais quatro Unidades 

Militares, através do seu Posto de Central de Abastecimento. 

Possui um Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), o qual tem por objetivo 

formar os oficiais da reserva mobilizável do Exército Brasileiro, divulgando dessa forma à tão 

importante segmento da sociedade, as tradições, os valores e os ideais do Exército. 

Paralelamente com a execução das atividades-fim do batalhão, de cunho essencialmente 

militar, o Batalhão realiza ações complementares em sua área de jurisdição, todas em apoio à 

população civil nordestina, tais como a fiscalização e o controle do abastecimento emergencial de 

água em municípios paraibanos atingidos pela estiagem, na chamada Operação Pipa e o apoio às 

ações de Defesa Civil quando solicitado, caracterizando a Mão Amiga do Exército Brasileiro. 

 

 

5.2 MAPEAMENTO DO PROCESSO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS 

 

O mapeamento do processo de controle de combustíveis do posto central de 

abastecimento (PCA) do 15º Batalhão de Infantaria está ilustrado na Figura 5 (processo referente 

ao recebimento de combustível) e 6 (processo referente ao abastecimento de viaturas), que 

evidencia os setores funcionais (áreas envolvidas) onde ocorrem as atividades desenvolvidas 

nesses processos: Pelotão de Manutenção e Transporte, 4ª Seção e Administração do SISCOFIS 

(Sistema de Controle Físico). 

Para realizar o mapeamento do processo, foi utilizada a simbologia relatada por Wildauer 

e Wildauer (2015). 

Precedendo a execução dos mapeamentos, foi realizada uma reunião com todos os 

envolvidos no processo, oportunidade onde foram identificadas as principais atividades 

relacionadas ao processo de recebimento de combustíveis e abastecimento de viaturas, para o 

embasamento da confecção do fluxograma. Após o levantamento inicial das atividades, foi 

realizado um brainstorming com o objetivo de levantar os problemas existentes e ideias para 

melhorar a eficácia dos processos. 
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Figura 05 – Fluxograma de Processo de Recebimento de Combustível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Pelotão de Manutenção e Transporte, conforme Figura 5, as atividades estão voltadas 

para o recebimento do combustível, conferência da nota fiscal, acondicionamento do 

combustível, atualização de documentação e do sistema de controle físico (SISCOFIS) e 

encaminhamento da nota fiscal à 4ª Seção. 

A nota fiscal do combustível, após conferência e utilização para atualização do mapa de 

combustível e do SISCOFIS, é encaminhada à 4ª Seção. 

Em relação ao recebimento do combustível, na atividade “receber o caminhão tanque com 

o combustível destinado ao 15º BI Mtz, enviado pela 7ª Região Militar” observou-se que não 

existe um padrão de procedimentos a ser seguido para esse recebimento.  

Na 4ª Seção, basicamente, o trabalho se resume no conhecimento do recebimento do 

combustível,encaminhamento da nota fiscal recebida, além da conferência e encaminhamento do 

mapa de existência de combustíveis, conforme Figura 5. Inicialmente, após o recebimento da 

NF(nota fiscal), o documento é encaminhado para a Administração do SISCOFIS e uma cópia 

para a 7ª Região Militar. Após o recebimento do mapa de existência de combustível, é realizada 

uma avaliação dos lançamentos e posteriormente, o mapa é encaminhado às Unidades Militares 

que utilizam o PCA (Posto Central de Abastecimento). 
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Verificou-se que existe certa demora ao encaminhar a nota fiscal para a Administração do 

SISCOFIS. 

Na administração do SISCOFIS, conforme Figura 5, o fundamental é realizar o término 

do cadastro do combustível, situação que não pode ser executada pelo Pelotão de Manutenção e 

Transporte, devido a funcionalidades de perfil de acesso. Ao terminar esse cadastro é necessário 

que o valor da nota fiscal esteja disponível no SIAFI (Sistema Integrado de Administração 

Financeira) para que esse valor seja apropriado pelo 15º BI Mtz e esteja de acordo com o 

lançamento realizado no SISCOFIS. 

As contas do SIAFI e SISCOFIS devem possuir a mesma entrada de valores. Caso o valor 

da nota esteja diferente ou ainda não exista no SIAFI, a administração do SISCOFIS informa a 

situação à 4ª Seção para que seja remetido um expediente ao órgão competente, no caso a 7ª 

Região Militar, para acerto da situação. 

 
Figura 06 – Fluxograma do Processo de Abastecimento de Viatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 6 retrata o processo referente ao abastecimento de viaturas, onde o Pelotão de 

Manutenção e Transporte recebe a viatura a ser abastecida, oportunidade em que é verificado se a 

viatura pertence ao 15º BI Mtz.  

Se a viatura pertencer ao 15º BI Mtz, o abastecimento é realizado e em seguida são 

realizadas as seguintes atividades: lançamento do abastecimento no livro de controle de 
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abastecimento número 1, atualização do mapa de existência de combustível, realização do 

lançamento do abastecimento no SISCOFIS (pedido de combustível), após autorização do pedido 

é realizada a saída do combustível no sistema. 

Foi observado que, embora exista uma atividade denominada “realizar pedido de 

combustível”, trata-se apenas de um lançamento do abastecimento no SISCOFIS, porém a 

nomenclatura no sistema realmente é “pedido”, necessitando de liberação. 

Caso a viatura a ser abastecida não seja do 15º BI Mtz, é necessário a existência de uma 

autorização prévia, confeccionada pela Unidade Militar a qual pertence a viatura. Na sequência, o 

abastecimento é realizado e as seguintes atividades desencadeadas: lançamento do abastecimento 

no livro número 2, confecção da guia de transferência de combustível no SISCOFIS, anexar a 

autorização de abastecimento junto da guia e encaminhar para 4ª Seção. 

Na 4ª Seção, de acordo com a figura 6, é recebida a guia de transferência do combustível, 

oportunidade que as assinaturas do referido documento são colhidas e posteriormente o mesmo 

documento é encaminhado à Administração do SISCOFIS. 

Conforme figura 6, a administração do SISCOFIS, simplesmente possui a tarefa de lançar 

as informações no sistema e devolver a documentação à 4ª Seção. Observou-se que este 

procedimento é demasiadamente demorado. 

Com a guia de transferência retornando à 4ª Seção, basicamente é realizada a entrega da 

mesma ao militar responsável por realizar as entregas de documentos físicos as outras Unidades 

Militares, “estafeta”. 

 

 

6.3 REDESENHODO PROCESSO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS 

 

Com base no mapeamento realizado e nas ideias levantadas durante a reunião inicial para 

execução do mapeamento, foi possível a identificação das rupturas, sendo proposto o redesenho 

desses processos em algumas etapas. O redesenho dos processos foi divulgado em reunião com 

os mesmos participantes da reunião inicial, oportunidade em que se fixou a data para início da 

nova sistemática dos processos. 

As rupturas encontradas estão destacadas em negrito na Figura 7(processo referente ao 

recebimento de combustível) e 8 (processo referente ao abastecimento de viaturas). 
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Figura 07 – Redesenho do fluxograma do Processo de Recebimento de Combustível 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A primeira modificação de atividade realizada no redesenho do processo, ocorre no 

Pelotão de Manutenção e Transporte. A atividade de “alimentar o SISCOFIS, executando o 

cadastro inicial” foi antecipada, foi colocada logo após o acondicionamento do combustível. 

Sendo assim existe maior celeridade para repassar as informações necessárias sobre a entrada do 

material. 

A segunda modificação ocorre também no mesmo setor de trabalho, onde foi inserida a 

ação de encaminhar diretamente à Administração do SISCOFIS uma cópia da NF. Dessa maneira 

também foi possível dar maior celeridade ao processo de cadastramento do material. 

Como terceira modificação, ainda no Pelotão de Manutenção e Transporte, a atividade de 

atualizar o mapa de existência de combustível foi deslocada para depois da atividade de remessa 

da nota fiscal e sua cópia. Trata-se de uma atividade importante, porém não requer a mesma 

velocidade do trabalho com a nota fiscal. 

A próxima alteração ocorre na 4ª Seção. Torna-se parte do processo a atividade de 

arquivar a nota fiscal. Assim, após o recebimento da nota fiscal, apenas uma cópia é encaminhada 

à 7ª Região Militar. A nota original permanece na 4ª Seção para futuras consultas, se necessário. 

Não será mais preciso encaminhar a NF à Administração do SISCOFIS, pois tal atividade já foi 

realizada pelo Pelotão de Manutenção e Transporte. 
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Na sequencia, segue o redesenho do fluxograma do Processo de Abastecimento de 

Viaturas. 

 
Figura 08 – Redesenho do fluxograma de Processo de Abastecimento de Viatura 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme figura 8, a primeira modificação realizada no redesenho do processo ocorre no 

Pelotão de Manutenção e Transporte. A atividade de “realizar o pedido de combustível no 

SISCOFIS” foi antecipada, a nova posição é logo após “lançar abastecimento no livro controle 

1”. Dessa maneira, o tempo para o trâmite da informação irá diminuir, tendo em vista a 

importância de alimentação do sistema utilizado pelo 15º BI Mtz, o SISCOFIS. 

A segunda modificação, de acordo com a figura 8, foi o deslocamento da atividade de 

“atualizar o mapa de existência de combustível” para depois da atividade “executar baixa no 

SISCOFIS”. Esta atividade não necessita de extrema velocidade. 

Como terceira modificação, agora na 4ª Seção, foi retirada a atividade de “entregar a 

documentação ao administrador do SISCOFIS”. Ocorre que tal atividade não agregava valor 

algum, a Guia era assinada e repassada fisicamente. Não foi verificado argumento para tal evento. 

Observou-se que a tramitação da Guia deveria ser pelo sistema utilizado pelo 15º BI Mtz, o 

SPED (sistema de protocolo eletrônico de documentos), tal sistema permite uma velocidade 

muito maior no trâmite da documentação, além de permitir um acesso muito melhor ao arquivo 

da documentação. 
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A quarta modificação também ocorreu na 4ª Seção. A guia passou a ser digitalizada e 

anexada ao documento confeccionado pelo SPED. Dessa maneira a documentação é remetida aos 

destinatários com celeridade, evitando inclusive gastos desnecessários para o transporte do 

documento impresso. 

A última modificação foi realizada na Administração do SISCOFIS. Foi retirada a 

atividade de “devolver a documentação à 4ª Seção”. Como a documentação segue via protocolo 

eletrônico, o documento também tem como destinatário a Administração do SISCOFIS. A 4ª 

Seção passa a remeter tal documento também para esse setor.  

A capacitação dos envolvidos no processo é de suma importância para que todos 

compreendam os objetivos do processo, além de possibilitar uma maneira adequada e eficiente de 

trabalho. Há necessidade de capacitação no Pelotão de Manutenção e Transportes, no momento 

do recebimento do combustível, pois a falta de uma padronização de procedimentos denota 

desconhecimento da atividade a ser realizada. 

Com intuito de aperfeiçoar o processo em estudo, é necessário buscar outros meios que 

permitam uma melhora na eficácia do processo. A ideia é que esse aperfeiçoamento seja 

contínuo, que as metas estabelecidas sejam verificadas e permitam auxiliar no controle de longo 

prazo, que seja recebido o feedback do processo para que as possíveis falhas sejam eliminadas. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente estudo permitiu cotejar o referencial teórico com a situação 

prática de um processo de controle de combustíveis de uma Organização Militar do Exército. O 

gerenciamento de processos, conforme observado na pesquisa, pôde melhorar o desempenho das 

operações e da organização como um todo. No 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, 

observaram-se diversas rupturas no processo referente ao recebimento de combustível e no 

processo referente ao abastecimento de viaturas, que geram atrasos nas diversas etapas e no 

repasse das informações, impactando negativamente a administração da Unidade Militar. Essas 

rupturas também geram retrabalho em diversas etapas, o que leva também ao aumento da demora 

no trâmite das informações. 

O mapeamento de processos forneceu uma estrutura visível com informações pertinentes 

a todos os envolvidos nos processos, permitindo a identificação de etapas que não agregam valor. 

Os redesenhos propostos para o processo permitiram uma redução de retrabalho, redução 

de tempo ao longo das etapas, melhorou a celeridade das informações importantes a serem 

repassadas ao escalão superior que controla as informações. 

Durante o processo de redesenho foi percebido que algumas rupturas já eram conhecidas 

pelas pessoas que atuavam no processo, porém, realizavam ações paliativas para resolver o 

problema no curto prazo. 

Os redesenhos propostos foram implementados no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, 

dessa forma os processos tornaram-se mais eficientes. Nesse estudo, não foram propostos 

indicadores de desempenho, que poderiam otimizar ainda mais os processos em questão. 

Sobre a aceitação do redesenho do processo por parte dos envolvidos, não foi percebida 

qualquer tipo de resistência, tendo em vista que as mudanças ocorreram fruto de ideias de todos 

os envolvidos e após todos identificarem e entenderem o processo completo, do início ao fim, 

compreendendo a importância de cada fase, o trabalho em conjunto tornou-se bastante 

satisfatório. 
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Se empregado de forma adequada, o gerenciamento de processos é umaferramenta 

importante para auxiliar a qualquer organização a compreender melhor suas próprias operações, 

podendo contribuir para a melhoria dos processos.  

Existem limitações neste estudo, como o fato de ter sido realizado em apenas dois 

processos de controle de combustível de apenas uma Organização Militar. Além disso, na 

abordagem, foram identificadas as rupturas na percepção do pesquisador, a partir da análise do 

processo e de contato com os integrantes, porém sem um procedimento sistemático de 

apontamento de rupturas com o envolvimento estruturado dos integrantes. A partir de tais 

limitações, recomenda-se que em futuros estudos sejam avaliados, em outras Unidades Militares, 

os processos de controle de combustíveis, e a partir das rupturas sejam desenvolvidos os 

protocolos de realização dos procedimentos para todas as Organizações Militares. 

Outras abordagens para a identificação das rupturas nos processos e seu redesenho podem 

ser adotadas, como o envolvimento de todos os integrantes em equipes diversas, em que estas, a 

partir de seu conhecimento no processo, identificam os pontos em que o processo pode ser 

redesenhado.  

Em estudos futuros podem ser realizadas novas intervenções e implementadasoutras 

melhorias, bem como a utilização de indicadores de desempenho, avaliando-se como tais 

mudanças são sentidas e incorporadas na organização. 
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