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RESUMO 
 
Este trabalho analisa a aplicação da Tecnologia da Informação na logística de suprimento             

dos Órgãos Provedores do Exército Brasileiro. Tal abordagem se justifica pela crescente            
necessidade de rapidez e eficiência no fluxo de informações logísticas entre os Órgãos             
Provedores e suas Organizações Militares apoiadas. O objetivo é analisar como a Tecnologia da              
Informação pode contribuir para otimizar o processo de suprimento classe I (artigos de             
subsistência). Este intento foi conseguido a partir de um estudo de caso no Depósito de               
Subsistência de Santa Maria, Órgão Provedor de suprimento classe I, localizado na cidade de              
Santa Maria, Rio Grande do Sul, que implementou uma solução de TI para melhorar a gestão de                 
informações logísticas e otimizar o processo de ressuprimento das Organizações Militares da            
Região Sul do Brasil. O estudo evidenciou como a TI pode auxiliar na elaboração e transmissão                
do Quadro Demonstrativo de Atividade de Aprovisionamento, tornando o gerenciamento de           
dados e o processo de ressuprimento mais ágeis e confiáveis.  
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Logística. Suprimento. Tecnologia da Informação. 
 

  
ABSTRACT 

  
This paper aimed to analyze the application of Information Technology in the logistics             

supply in the Brazilian Army organization. This approach is justified due the increasing need for               
speed and efficiency in the logistical information flows among the Providers and their supported              
Military Organizations. The goal is to analyze how Information Technology can contribute to             
optimize the Class I supply flow (means of subsistence). This objective has been achieved              
through the case study, focusing on Santa Maria Subsistence Depot, which provides class I              
supply, located in Santa Maria city, Rio Grande do Sul, and has implemented an IT solution to                 
improve the management of logistics information and optimize the resupply process on the             
Military Organizations in the Southern Brazil. This research highlighted how IT can help on the               
creation and transmission of Demonstration Program for supply activities, making the data            
management and supply process as reliable as possible. 
Keywords: Brazilian army. Logistics. Supply. Information technology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As inovações tecnológicas das últimas décadas transformaram o cenário socioeconômico          
mundial. O surgimento de novos conhecimentos, técnicas e equipamentos levaram as           
organizações públicas e privadas a buscarem melhores resultados na logística. Esse ambiente            
altamente competitivo e desafiador, ressaltou a necessidade de uma logística capaz de receber e              
processar com presteza as demandas, e fornecer produtos ou serviços com qualidade e eficiência. 

Na logística do Exército Brasileiro (EB), a gestão da informação é uma das premissas              
para o gerenciamento de processos, pois ela assegura a disponibilização de materiais em todos os               
níveis apoiados. Nesse contexto, a Tecnologia da Informação surge como um elemento            
indispensável nas operações logísticas dos Órgãos Provedores (OP), Organizações Militares          
(OM) que têm como missão distribuir suprimento classe I (artigos de subsistência) para as demais               
OM da Força Terrestre. Este trabalho analisa o uso da Tecnologia da Informação (TI) na logística                
de suprimento classe I dos Órgãos Provedores do Exército Brasileiro. 

A hipótese desse trabalho é que o uso de soluções de TI são aplicáveis às demandas                
logísticas dos Órgãos Provedores.  

Tal abordagem se justifica pela crescente necessidade de rapidez e eficiência no fluxo de              
informações logísticas entre os Órgãos Provedores e suas Organizações Militares apoiadas. 

É importante ressaltar a contribuição desse trabalho para o Exército Brasileiro, pois o             
resultado dessa pesquisa permitirá que o Comando Logístico (COLOG), órgão responsável pelas            
atividades logísticas de suprimento, avalie a necessidade de avançar nos estudos e de desenvolver              
uma ferramenta institucional dessa natureza para uso em todos os Órgãos Provedores. 

A finalidade desta pesquisa é analisar como a Tecnologia da Informação pode contribuir             
para otimizar o processo de suprimento classe I nos Órgãos Provedores do Exército Brasileiro.  

Este intento foi conseguido a partir de um estudo de caso no Depósito de Subsistência de                
Santa Maria (D Subs SM), Órgão Provedor de suprimento classe I localizado na cidade de Santa                
Maria, Rio Grande do Sul, que implementou uma solução de TI para melhorar a gestão de                
informações logísticas e otimizar o processo de ressuprimento de 32 (trinta e duas) Organizações              
Militares da Região Sul do Brasil. 
 
  
2 LOGÍSTICA - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O conceito de Logística tem origem nas operações militares, quando os exércitos            

precisavam realizar grandes deslocamentos para combater seus oponentes. Para isso, era essencial            
planejar o abastecimento das tropas com armamentos, alimentos e medicamentos, visando a            
subsistência por um longo período de afastamento. Com o passar do tempo, essa atividade foi               
ganhando importância no meio empresarial (GOMES et al., 2004). 

A partir da 2ª Guerra Mundial, a logística evoluiu e tornou-se um elemento fundamental              
para a estratégia competitiva de grandes empresas. Inicialmente era confundida com as atividades             
de transporte e armazenagem. Posteriormente, adquiriu um entendimento mais abrangente e           
passou a ser considerada o ponto mais importante de uma cadeia produtiva (NOVAES, 2001). 

Importante destacar que Ballou (2006), assim como como Novaes (2001), definiu a            
logística atual como um processo de planejamento, implantação e controle do fluxo de             



 
 

mercadorias, serviços e de informações, de forma eficiente e eficaz, desde o ponto de origem até                
o consumidor final, visando atender às exigências dos clientes.  

De acordo com Bowersox e Closs (2001), a logística existe desde o início da civilização e                
não é nenhuma novidade. No entanto, o emprego de melhores práticas logísticas tornou-se o              
grande desafio para a eficiência da administração, seja no setor público ou privado. O autor deixa                
claro que o fluxo de informação é indispensável para a atividade logística, e que a informação de                 
boa qualidade, em tempo hábil, é fundamental para proporcionar dinamismo às operações            
logísticas. 

Ressalta-se que os avanços tecnológicos ao longo da história favoreceram a integração            
das atividades logísticas por meio do fluxo de informações. Esse aspecto tornou-se fundamental             
para os dias atuais, pois informações incorretas e atrasos em processamento de pedidos podem              
prejudicar o desempenho da logística (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

Ora, em tese, a logística é entendida como um processo de gerenciamento estratégico de              
várias atividades como aquisição, armazenamento e distribuição física, de modo a entregar ao             
consumidor final um produto de boa qualidade, na quantidade certa, no local certo, no tempo               
adequado, e ao menor custo possível. Não se trata de um processo isolado, mas sim, de uma                 
integração de várias atividades que proporcionam ao gestor a capacidade de gerenciamento de             
toda a cadeia de suprimento (GOMES et al., 2004).  

De acordo com Christopher (2013), as atividades da gestão logística devem ser entendidas             
sob a ótica de sistemas, em que o fluxo de informações é fundamental para a integração dos                 
processos em toda a cadeia de suprimento.  

Nazário (1999, p. 286) afirma que: 
 

O fluxo de informações é um elemento de grande importância nas operações logísticas.             
Pedidos de clientes e de ressuprimento, necessidades de estoque, movimentações de           
armazéns, documentação de transporte, e faturas são algumas das formas mais comuns            
de informações logísticas. Antigamente, o fluxo de informações baseava-se         
principalmente em papel, resultando em uma transferência de informação lenta, pouco           
confiável e propensa a erros. O custo decrescente da tecnologia, associado a sua maior              
facilidade de uso, permitem aos executivos poder contar com meios para coletar,            
armazenar, transferir, e processar dados com maior eficiência, eficácia e rapidez. 
 

Para Nazário (1999), o estudo evidencia que a informação é indispensável para a             
eficiência das operações logísticas. A tecnologia transformou a forma de comunicação no mundo.             
Esse é o motivo pelo qual as organizações passaram a investir em tecnologia para superar as                
dificuldades de gerenciamento de dados e implementar soluções de automação do fluxo de             
informação. 

O avanço tecnológico foi um divisor de águas para a logística, pois várias atividades, que               
antes eram realizadas de forma isolada e manual, passaram a ser integradas por meio da troca de                 
informações. Logo, é indiscutível o fato de que a logística foi fortemente impactada pela              
tecnologia informação, na medida em que esta foi se tornando cada vez mais acessível              
(NAZÁRIO, 1999). 

 
 
3 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA LOGÍSTICA 
 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser entendida como um conjunto de hardware e              
software que uma organização necessita para atingir seus objetivos. De forma geral, é             



 
 

considerada como solução para uma variedade de problemas e desafios relacionados ao fluxo de              
informações, como a coleta e o gerenciamento de dados (LAUDON; LAUDON, 2014). 

Rezende e Abreu (2008) conceituam a Tecnologia da Informação como recursos           
tecnológicos e computacionais capazes de tratar dados e gerar informação. Para o autor, a TI está                
fundamentada em quatro componentes: hardware e periféricos, softwares e recursos, sistema de            
telecomunicações, gestão de dados e informações. 
 Para Elmasri e Navathe (2011), é importante destacar que os dados de uma organização              
são considerados recursos de valor inestimável, e portanto, é necessário que sejam controlados, e              
atualizados instantaneamente para que a administração seja bem-sucedida. Neste sentido, Laudon           
e Laudon (2014), afirma que um banco de dados digital é uma importante solução para a gestão                 
da informação, pois este recurso tem uma capacidade imbatível de relacionar rapidamente um             
conjunto de arquivos a outro. 
 Rezende e Abreu (2008, p. 67) afirmam que “a maneira mais moderna e efetiva de gestão                
de dados na empresa é a utilização das ferramentas dos Sistemas Gerenciadores de Banco de               
Dados (SGBD)”. Esse sistema, de acordo com Rainer e Cegielski (2012), é um software que               
permite acrescentar, excluir, acessar, e analisar dados armazenados. Além disso, possibilita o            
acesso por meio de consultas e relatórios, minimizando problemas de redundância e incoerência             
de dados. 
 A figura 01 mostra os componentes de um sistema de aplicação de banco de dados, que é                 
um conjunto de formulários, relatórios, consultas, e programas aplicativos que processam um            
banco de dados tornando-o mais acessível e útil para o usuário (KROENKE, 2012). 
 

              Figura 01 – Componentes de um sistema de banco de dados 

 
              Fonte: (KROENKE, 2012, p. 112). 

 
Apesar das vantagens de um SGBD, a utilização isolada desse tipo de software não              

assegura qualidade e velocidade de informações aos usuários de uma organização. As soluções de              
TI devem ser integradas para otimizar o fluxo de informações na cadeia logística (BANZATO,              
2017). 
 A utilização das redes de computadores, por exemplo, juntamente com softwares, pode            
ser uma solução de integração que permita o acesso imediato e simultâneo de dados e               
informações entre locais geograficamente distintos (REZENDE; ABREU, 2008). 
 

Uma rede de computação é um sistema que conecta computadores pelos meios de             
comunicação de modo a possibilitar a transmissão de dados entre eles. As redes de              
computação são essenciais às organizações modernas por muitas razões. Primeiro, os           
sistemas de computação em rede permitem que as organizações sejam mais flexíveis            
para que possam se adaptar às condições de negócios que mudam rapidamente. Segundo,             
as redes permitem que as empresas compartilhem hardware, aplicações de computador e            
dados dentro da organização e entre organizações (RAINER; CEGIELSKI, 2012, p.           
418).  



 
 

O estudo mostra a importância da conexão entre computadores para otimizar o fluxo de              
dados dentro das organizações e entre organizações. Além disso, é notório que o acesso e               
compartilhamento eletrônico de dados significa uma nova forma de gerenciamento, em que a             
comunicação se torna mais ágil e eficiente. 
 A transferência eletrônica de documentos e informações, por exemplo, podem ser           
realizadas por meio da intranet, que é uma rede de computação corporativa e privada, cuja               
finalidade é atender as necessidades internas de uma organização (RAINER; CEGIELSKI, 2012). 
 Por fim, podemos chegar à conclusão de que a Tecnologia da Informação assumiu um              
papel fundamental na logística, oferecendo novas formas usar as informações. A utilização de             
softwares de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD), juntamente com as tecnologias de             
comunicações de dados, pode trazer maior dinamismo na obtenção, controle, e tratamento de             
dados, otimizando os processos logísticos e tornando a gestão mais eficiente. 
 
 
4 LOGÍSTICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

A logística no Exército Brasileiro (EB) tem um papel fundamental para garantir a             
prontidão operativa da Força Terrestre (F Ter) e para que as operações militares tenham sucesso.               
A sua concepção tem como premissas a gestão de informações, a distribuição, a capacitação              
continuada dos seus recursos humanos, além da precisão e presteza do ciclo logístico (BRASIL,              
2018). 

De acordo com Brasil (2016), a sistemática de apoio logístico militar é organizada por              
meio de um processo chamado ciclo logístico. Este ciclo compreende três fases básicas que estão               
relacionadas entre si: a determinação das necessidades, a obtenção, e a distribuição.  

Segundo o manual de Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2018), a fase da determinação             
das necessidades visa identificar, definir e calcular a quantidade de recursos que devem estar              
disponíveis. A fase da obtenção refere-se à aquisição e recebimento das necessidades levantadas.             
E por fim, a fase da distribuição consiste em fazer chegar os recursos ao usuário, no local                 
previsto, com oportunidade e efetividade. 

A logística militar utiliza o conceito de função logística para designar o conjunto de              
atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma natureza. Elas estão divididas em suprimento,             
manutenção, transporte, engenharia, recursos humanos, saúde e salvamento (BRASIL, 2018). 

A função logística suprimento trata de atividades relativas à previsão e provisão de todas              
as classes de suprimento necessários às Organizações Militares. O termo classe de suprimento é              
utilizado para designar o grupo de itens de suprimento de acordo com a finalidade de emprego. O                 
suprimento classe I, por exemplo, refere-se aos artigos de subsistência, ração animal e água              
(BRASIL, 2018). 

De acordo com o Comando Logístico (2019), o fluxo de suprimento classe I, desde o               
planejamento até o recebimento, passa por diversas Organizações Militares. A cadeia de            
suprimento do EB é composta pelos seguintes tipos de OM: 

 
● Comando Logístico (COLOG) – Órgão de planejamento a quem cabe gerenciar a            

atividade de suprimento classe I por meio da Diretoria de Abastecimento (D Abst); 
 

● Diretoria de Abastecimento (D Abst) - Órgão responsável por planejar a execução            
orçamentária da atividade de suprimento classe I, estabelecendo regras e procedimentos para a             
sua correta aplicação no âmbito do Exército Brasileiro; 



 
 

● Regiões Militares (RM) – São os Grandes Comandos administrativos responsáveis por           
controlar e fiscalizar as Organizações Militares e os Órgãos Provedores no âmbito de sua área de                
jurisdição, por meio de seus Escalões Logísticos / Grupamentos Logísticos; e 

 
● Órgão Provedor (OP) - OM responsável pela execução das atividades de suprimento.           

Sua função principal é receber, armazenar e distribuir o suprimento Cl I para as OM de uma                 
determinada região/área.  

 
Atualmente, a estrutura logística do EB possui doze Regiões Militares, com suas áreas de              

jurisdição distribuídas pelo território nacional. A 3ª Região Militar, por exemplo, tem jurisdição             
no Estado do Rio Grande do Sul, e possui três Órgãos Provedores com a missão de distribuir                 
suprimento classe I: o 3º Batalhão de Suprimento - 3º B Sup, o Depósito de Subsistência de Santo                  
Ângelo - D Subs SA, e o Depósito de Subsistência de Santa Maria - D Subs SM (BRASIL,                  
1999). 

Para os Órgãos Provedores, a atividade de suprimento classe I inicia com o recebimento              
do Quadro Demonstrativo de Atividade de Aprovisionamento (QDAA), documento que informa           
as quantidades de artigos de subsistência que entram, que são consumidas e que restam em               
depósito das OM apoiadas, ao final de cada mês. Após conferir e consolidar os QDAA, o OP                 
calcula a necessidade de ressuprimento para o período considerado, e realiza a distribuição dos              
diversos artigos de subsistência nas OM de destino. Essa distribuição é autorizada por meio do               
documento Guia de Fornecimento (GF). Ao final do mês, as OM remetem novamente os QDAA               
para o OP, iniciando um novo ciclo logístico (COMANDO LOGÍSTICO, 2019).  

A figura 02 ilustra fluxo das atividades de suprimento classe I entre o OP e a OM. 
 

Figura 02 – Fluxo das atividades de suprimento 

 
Fonte: Adaptado de Comando Logístico, 2019. 

 
As Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP) estabelecem que o          

controle e gerenciamento dos materiais no Exército é realizado por meio do Sistema de Material               
do Exército (SIMATEX). Esse sistema foi criado há mais de uma década, e possui três               
subsistemas que integram processos, métodos, técnicas, e rotinas, com a finalidade de produzir             
informações adequadas e oportunas ao Sistema Logístico do Exército. Um dos subsistemas é o              
Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), que foi projetado para permitir o controle de material              
das OM, em relação às quantidades existentes, situação e localização (BRASIL, 2002).  



 
 

O SISCOFIS está evoluindo para um sistema que possibilite um gerenciamento mais            
amplo, abrangendo as fases de planejamento e gestão da aquisição, transporte, manutenção e             
alienação dos materiais, e ainda, a melhoria dos processos referentes ao controle físico e              
patrimonial (BRASIL, 2014). 

Nesse ambiente de modernização, o Exército tem direcionado ações e investimento em TI             
para desenvolver o Sistema Integrado de Gestão Logística (SIGELOG), sistema computacional           
que substituirá o SISCOFIS (BRASIL, 2018). 

A figura 03 apresenta uma visão geral do Sistema Integrado de Gestão Logística             
(SIGELOG) com a integração de todos os seus processos. 
 
Figura 03– Fluxograma do SIGELOG

 
Fonte: (BRASIL, 2015). 

 
Em resumo, o estudo mostra que o apoio logístico militar funciona como um ciclo que               

compreende as fases de estabelecimento das necessidades, obtenção e a distribuição de            
suprimentos. Os Órgãos Provedores são OM da cadeia de suprimento que executam a atividade              
de suprimento classe I, distribuindo artigos de subsistência para as OM de suas áreas de               
responsabilidade. Essa atividade tem início com o envio dos QDAA das OM para os OP, que                
consolidam e determinam a necessidade de ressuprimento. O sistema utilizado atualmente para o             
gerenciamento dos artigos de subsistência é o SISCOFIS, no entanto, por ser limitado apenas ao               
controle quantitativo, situação e localização dos materiais, o EB está desenvolvendo um sistema             



 
 

mais moderno, o SIGELOG, que possibilitará a melhoria do fluxo de informações logísticas e um               
melhor gerenciamento da cadeia de suprimento.  

 
 

5 MATERIAL E MÉTODO 
 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

A pesquisa caracteriza-se, quanto à finalidade, como aplicada, pois de acordo com            
Marconi e Lakatos (2002, p. 20) esse tipo de pesquisa “caracteriza-se por seu interesse prático,               
isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas              
que ocorrem na realidade”. Essa pesquisa explora um problema real de um Órgão Provedor do               
Exército Brasileiro, possibilitando uma aplicação prática e imediata dos resultados na logística de             
suprimento classe I. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois de acordo com Gil (2010, p. 41) a                
pesquisa “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a             
torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como              
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”.  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, pois de acordo             
com Gonçalves et al (2014, p. 33) “um estudo de caso é uma investigação empírica que pesquisa                 
um fenômeno contemporâneo em seu contexto da vida real, especialmente quando os limites             
entre o fenômeno estudado e o contexto em que se insere o fenômeno ou o objeto de estudo (o                   
“caso”) não estão claramente definidos”. 

Quanto à natureza, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois de acordo com Gil             
(2010, p. 141), “como o estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados os mais                 
variados, o processo de análise e interpretação pode, naturalmente, envolver diferentes modelos            
de análise. Todavia, é natural admitir que a análise dos dados seja de natureza              
predominantemente qualitativa”. 
 
5.2 OBJETO DE ESTUDO 

    
O Órgão Provedor alvo da análise é o Depósito de Subsistência de Santa Maria,              

Organização Militar do Exército Brasileiro localizada na cidade de Santa Maria, Rio Grande do              
Sul. A sua missão é receber, armazenar e a distribuir artigos de subsistência para 32 (trinta e                 
duas) Organizações Militares localizadas em Santa Maria e na Mesorregião Sudoeste           
Rio-Grandense, visando a alimentação de mais de 13.000 (treze mil) militares. 

A pesquisa foi realizada de março a outubro de 2019, e analisou a logística de suprimento                
classe I, especificamente quanto ao processo de ressuprimento, quando o D Subs SM             
implementou uma solução de TI que permitiu a automação dos processos de recebimento do              
QDAA, consolidação das demandas, e cálculo de necessidades das OM apoiadas, além do             
fornecimento de informações gerenciais para tomada de decisões.  

 
5.3 COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

    
Inicialmente, os dados dessa pesquisa foram coletados a partir da observação           

assistemática do processo de recebimento e consolidação dos QDAA, e da consulta aos             
documentos arquivados no Centro de Operações de Suprimento (COS) do Depósito de            



 
 

Subsistência de Santa Maria. Foram selecionados aleatoriamente 104 QDAA (27%) do total de             
384 que foram enviados pelas OM apoiadas entre os meses de janeiro e dezembro de 2018. 

A observação e análise dos documentos permitiram levantar os problemas inerentes ao             
uso da planilha eletrônica disponibilizada pela Diretoria de Abastecimento para elaboração do            
QDAA, e ainda, problemas relativos ao processo de ressuprimento realizado pelo OP, tais como:              
dificuldade de consolidação de dados, erros em datas, divergências de saldos no estoque da OM,               
atraso no envio do documento, erros no nível de segurança do estoque, e outros. 

Foram aplicados questionários, tipo fechado e de múltipla escolha. O primeiro com o             
objetivo de obter informações dos Órgãos Provedores de suprimento classe I (Batalhões e             
Depósitos de Suprimento, Batalhões Logísticos, Bases Logísticas e Depósitos de Subsistência)           
quanto ao recebimento e conferência dos QDAA, consolidação de demandas, e cálculo de             
ressuprimento das OM apoiadas. O segundo questionário teve o objetivo de verificar o resultado              
alcançado com o uso de TI para elaboração e envio do QDAA das OM apoiadas pelo D Subs SM. 

A população para aplicação dos questionários, bem como a quantidade de respostas            
obtidas estão consolidados na tabela 01.  

 
Tabela 01 - Quantidade de respostas aos questionários aplicados  

Tipo questionário População  Respostas %  

Órgão Provedor 16  (*) 12  75,00 % 

OM apoiadas  32 (**) 22 68,75 % 

(*)   OP da cadeia de suprimento classe I no EB (COMANDO LOGÍSTICO, 2019, p. 23) 
(**) Quantidade de Aprovisionadores das OM apoiadas pelo D Subs SM 
Fonte: o autor, 2019. 

 
Os questionários permitiram identificar problemas referentes ao fluxo de informação          

logística entre os OP e OM, como a lentidão da transmissão de dados, confiabilidade e segurança                
das informações. Permitiu, ainda, verificar o resultado alcançado com o uso de TI na logística de                
suprimento do D Subs SM.  

Os dados obtidos com a pesquisa aos documentos (QDAA), bem como os resultados dos              
questionários aplicados, foram organizados, sintetizados e apresentados graficamente para melhor          
compreensão das questões pesquisadas. 

 
 

6 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Um dado que chama a atenção é o índice de ocorrência de problemas nos QDAA               
(planilha eletrônica) de 2018 que estão arquivados no D Subs SM, e que foram alvo de análise. O                  
gráfico 01 mostra o percentual de documentos que apresentaram alguns dos problemas            
pesquisados. 

 



 
 

Gráfico 01 – QDAA das OM apoiadas pelo D Subs SM

 
Fonte: o autor, 2019. 

 
Ao analisar o gráfico acima, e confrontando os resultados com Bowersox e Closs (2001),              

que ressaltam a importância do fluxo de informação para a atividade logística, percebe-se que a               
utilização de planilha eletrônica para a elaboração QDAA, bem como o seu envio por e-mail, não                
produziram informações de boa qualidade e oportuna, pois 71% dos QDAA continham erros no              
nível de segurança do estoque, 43% foram enviados com atraso, 48% apresentaram divergência             
nos saldos (anterior, recebido, consumido e atual), e 62% continham erros em datas que              
influenciam os resultados das fórmulas. 

No mesmo sentido, o gráfico 02 apresenta os resultados da pesquisa realizada para obter              
informações dos outros Órgãos Provedores do Exército. 

 
Gráfico 02 – QDAA nos OP 

 
Fonte: o autor, 2019. 
 
Verifica-se no gráfico acima que 100% dos OP recebem de suas OM apoiadas os QDAA               

via e-mail ou DIEx (Documento interno do Exército), sendo que 73% dos QDAA são elaborados               
em planilha eletrônica. Comparando os resultados do gráfico com o gráfico 01, observa-se que              
também há uma grande incidência de erros nos QDAA (60%), bem como atrasos no envio para                
os OP (87%).  

Outro aspecto merecedor de uma análise é o tempo despendido para consolidação dos             
QDAA e para calcular o ressuprimento das OM apoiadas. Apenas 20% dos OP afirmaram              
conseguir consolidar os dados em até um dia. Para essa consolidação, 93% dos OP utilizam               
planilhas eletrônicas e 46% não conseguem fazer a conferência de todos os dados dos QDAA.  



 
 

Durante a consulta aos documentos no Depósito de Subsistência de Santa Maria,            
observou-se que um único QDAA contém mais de 250 (duzentos e cinquenta) campos a serem               
preenchidos. Considerando que cada uma das 32 (trinta e duas) OM envia um documento por               
mês, o Centro de Operações de Suprimento (COS) tem um trabalho de consolidar, mensalmente,              
mais de  8.000 (oito mil) dados importantes para a logística de suprimento classe I. 

Na observação das atividades do COS, constatou-se que o recebimento, a conferência e a              
consolidação dos QDAA eram os maiores obstáculos para determinar as necessidades de            
ressuprimento. O envio das planilhas eletrônicas por e-mail, bem como a necessidade da ação              
humana para manipular essa grande quantidade de dados, tornava o processo lento e não              
confiável. 

Esses resultados mostram uma deficiência no fluxo de informações entre os OP e as OM               
apoiadas, que de acordo com Nazário (1999), isso decorre da ausência de uma tecnologia que               
possibilite a coleta, a transferência e o gerenciamento de dados com maior rapidez e eficiência.               
Bowersox e Closs (2001) também reforçam a importância da TI para integrar as atividades              
logísticas por meio de informações rápidas e precisas. 

A quantidade de informações obtidas por meio dos QDAA ressalta a importância do             
controle, bem como, da necessidade de acesso e atualização instantâneos dos dados, assim como              
afirmou Elmasri e Navathe (2011). 

Esse quadro foi o que motivou o Depósito de Subsistência de Santa Maria, em              
consonância com Laudon e Laudon (2014), e Rezende e Abreu (2008), a buscar apoio técnico e                
desenvolver um aplicativo que utiliza o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), com o               
objetivo de melhorar a gestão das informações logísticas do OP e das OM apoiadas.  

Em 2019, o D Subs SM deixou de utilizar o QDAA, no formato de planilha eletrônica, e o                  
correio eletrônico como meio de transmissão do documento. O novo processo, alinhado com             
Banzato (2017) e Kroenke (2012), utiliza os componentes de um sistema de aplicação de banco               
de dados do SGBD integrado à rede intranet do Exército para otimizar o fluxo de informações na                 
cadeia logística, e tornar os dados mais acessíveis e úteis para os usuários. 

Pelo fato de não haver especialista em TI em seu quadro de pessoal, o D Subs SM buscou                  
apoio técnico da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Grande Unidade operacional do Exército             
localizada em Santa Maria, RS, que desenvolveu a solução de TI por meio da Seção de Gestão                 
daquela OM. 
 Assim surgiu o “sistema” COSMO (Controle das Operações de Suprimento do Meio            
Oeste), uma solução de TI desenvolvida para melhorar a gestão de suprimento classe I do D Subs                 
SM e de suas OM apoiadas. 

Trata-se de um aplicativo simples (amador) que utiliza um Sistema Gerenciador de Banco             
de Dados (SGBD), com acesso via intranet, e que visa facilitar a elaboração e transmissão dos                
QDAA para o OP. Entre outras funcionalidades, o COSMO controla e gerencia todos os dados               
dos QDAA, realiza automaticamente o cálculo de ressuprimento das OM, e disponibiliza            
informações gerenciais em forma de gráficos e relatórios referentes à gestão dos artigos de              
subsistência.  

Os gráficos a seguir apresentam os resultados dos questionários respondidos pelos           
Aprovisionadores das OM apoiadas em relação ao COSMO. 

 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 03 – Informações gerenciais do COSMO 

 
Fonte: o autor, 2019. 

 
O gráfico 03 mostra a avaliação do aplicativo COSMO em relação às informações             

gerenciais disponibilizadas para as OM apoiadas. Dos Aprovisionadores que responderam ao           
questionário, 54% atribuíram os conceitos BOM e MUITO BOM, e outros 42% atribuíram o              
conceito EXCELENTE. 

 
Gráfico 04 - Avaliação do QDAA no COSMO 

 
Fonte: o autor, 2019. 

 
O gráfico 04 nos mostra que 85% do Aprovisionadores acreditam que a ferramenta de              

auditoria, disponível no aplicativo COSMO, facilitou totalmente a correção de informações do            
QDAA, e apenas 15% acreditam que facilitou parcialmente esse processo. Isso mostra que a              
tecnologia implementada pelo D Subs SM está alinhada com Rainer e Cegielski (2012), pois o               
uso de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados está contribuindo para evitar problemas               
de redundância e incoerência de dados. 

Verificou-se, também, que 72% dos Aprovisionadores acreditam que o aplicativo          
COSMO permitiu reduzir o tempo gasto para elaborar o QDAA, quando comparado ao tempo              
utilizado no mesmo documento em planilha eletrônica. Além disso, 96% do Aprovisionadores            
concordam que o aplicativo otimizou o processo de elaboração e envio dos QDAA para o OP.                
Essa solução implementada pelo D Subs SM, de acordo com Rezende e Abreu (2008), integra               
software e rede de computadores (intranet) para dar acesso imediato e simultâneo a dados e               
informações referentes à logística de suprimento classe I.  

Constatou-se, ainda, por meio da revisão da literatura em Brasil (2002), que o SISCOFIS              
é o sistema utilizado em todo o exército para controle de material, no entanto, ele é limitado                 
apenas a controlar quantidades, situação e localização de materiais. Apesar de Brasil (2018)             



 
 

afirmar que o Exército está desenvolvendo o Sistema Integrado de Gestão Logística (SIGELOG)             
para permitir a integração de toda a cadeia de suprimento, a realidade atual verificada por meio                
deste estudo é que há uma grande dificuldade na fase de determinação das necessidades de               
ressuprimento das OM, problema solucionado no D Subs SM após o uso de TI na atividade de                 
suprimento. 

 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O artigo possibilitou discutir o uso da Tecnologia da Informação na logística,            
especificamente a sua aplicação em um Órgão Provedor do Exército Brasileiro. 

A complexidade dos processos logísticos na atualidade exige das organizações uma           
capacidade de adaptação à novas formas de comunicação. Soluções de Tecnologia da Informação             
estão contribuindo, cada vez mais, para tornar a comunicação mais eficiente e efetiva. 

É incontestável que a velocidade na obtenção de uma informação e a rapidez na tomada               
de decisão podem representar a sobrevivência de uma organização. Para a logística, uma boa              
solução de TI deve facilitar o dia-a-dia do usuário, e sua utilização deve permitir a obtenção de                 
respostas rápidas, precisas e de grande valor competitivo.  

Os resultados obtidos com a pesquisa mostraram como a TI pode solucionar problemas             
relacionados ao fluxo de informações, como a lentidão na coleta e transmissão de dados e               
geração de informações para tomada de decisão. 

Pode-se afirmar que a solução de TI implementada no Depósito de Subsistência de Santa              
Maria trouxe um diferencial para a logística de suprimento classe I do Exército. O aplicativo de                
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) automatizou a elaboração e a transmissão do              
Quadro Demonstrativo de Atividade de Aprovisionamento (QDAA), tornando o processo de           
ressuprimento mais ágil e confiável, o que contribuiu para a melhoria da gestão de suprimento do                
Órgão Provedor. 

Importante salientar que esse estudo requer um maior aprofundamento para verificar a            
possibilidade do Exército Brasileiro desenvolver um sistema que otimize o fluxo de informações             
logísticas entre as OM e os OP, de maneira que as necessidades de ressuprimento sejam               
calculadas automaticamente, de acordo com as informações referentes ao movimento do estoque            
de cada OM apoiada.  

Finalmente, sugere-se que o Comando Logístico, como órgão responsável pelas          
atividades logísticas de suprimento do Exército Brasileiro, estude a possibilidade do Sistema            
Integrado de Gestão Logística (SIGELOG) contemplar funcionalidades semelhantes às         
disponibilizadas na solução implementada no Depósito de Subsistência de Santa Maria. 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do CEP nº 3.597.373 


