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Fabricio Pelloso Piurcosky2

 

RESUMO

Este  trabalho  aborda  a  Gestão  de  Pessoal  do  Sistema  de  Fiscalização  de  Produtos
Controlados  baseada  em evidências.  Tal  abordagem se  justifica  uma  vez  que  a  quantidade  de
serviços  da  Seção  de  Fiscalização  de  Produtos  Controlados  (SFPC)  do  Parque  Regional  de
Manutenção/7 tem aumentado e a Direção não possui referências sobre a quantidade de pessoal
necessária à realização dos serviços. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de equipe
mínima  de  trabalho  da  Seção de  Fiscalização  de  Produtos  Controlados  do  Parque  Regional  de
Manutenção/7, baseada no número de empresas com Certificados de Registro (CR) relacionados à
blindagem e número de carros blindados em Pernambuco por ano. Este propósito será conseguido
através da observação participante e de um estudo de caso dos processos relacionados ao trato com
veículos blindados existentes no Parque Regional de Manutenção/7.
Palavras-chave: Gestão. Blindagem veicular. Fiscalização. Certificado de Registro. 

ABSTRACT
 

This paper addresses the Personnel Management of the Evidence-Based Controlled Products
Surveillance System. Such an approach is justified as the number of services of the Parque Regional
de  Manutenção/7  Controlled  Products  Inspection  Section  has  increased  and  the  Board  has  no
reference to the number of personnel required to perform the services. The objective of this paper is to
present a proposal for the minimum work team of the Parque Regional de Manutenção/7 Controlled
Products Inspection Section, based on the number of companies with Registration Certificate related
to the armor and number of armored cars in Pernambuco. per annum. This purpose will be achieved
through participant observation and a case study of the processes related to dealing with armored
vehicles in the Parque Regional de Manutenção/7.
Keywords: Management. Vehicular shielding. Inspection. Registration certificate.
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GESTÃO DE PESSOAL DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLADOS NO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7 E SEUS

RESULTADOS FRENTE À DEMANDA DE PROCESSOS DE BLINDAGENS
VEICULARES

1 INTRODUÇÃO

A  quantidade  de  empresas  que  trabalham  com  veículos  blindados  em

Pernambuco e de pessoas que blindam seus veículos nesse estado tem crescido a

cada  ano.  As  autorizações  para  a  prestação  de  serviços  de  blindagem,

comercialização de veículos blindados e autorização para posse de veículo blindado

cabe  ao  Exército  Brasileiro.  No  estado  de  Pernambuco,  o  Parque  Regional  de

Manutenção/7 (Pq R Mnt/7) é a Organização Militar responsável pela fiscalização

dessas  empresas,  análise  dos  documentos  para  registro  e  autorização  para  as

empresas  trabalharem  com  produto  controlado  e  para  aquisição  de  veículos

blindados por pessoa física ou jurídica.

No Quadro de Cargos Previstos (QCP) do Parque Regional de Manutenção/7,

documento através do qual  se dá a distribuição de cargos de uma Organização

Militar,  não  há  previsão  de  cargos  para  a  realização  dos  serviços  supracitados,

cabendo à Direção designar militares para as referidas atividades.

Este trabalho justifica-se uma vez que a quantidade de serviços da Seção de

Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Parque Regional de Manutenção/7

tem aumentado e a Direção não possui referências sobre a quantidade de pessoal

necessária à realização dos serviços.

Tal abordagem se justifica pela importância que a Gestão de Pessoas tem

ganhado,  fruto  de  várias  demandas  não  previstas  em QCP,  e  que  permitirão  à

Direção a tomada das melhores decisões frente a um restrito efetivo de pessoal.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de equipe mínima de

trabalho da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do Parque Regional de

Manutenção/7, baseada no  número de empresas com Certificados de Registro (CR)

relacionados à blindagem e número de carros blindados em Pernambuco por ano.

Este propósito será conseguido através da observação participante e de um

estudo  de  caso  dos  processos  relacionados  ao  trato  com  veículos  blindados

existentes no Parque Regional de Manutenção/7. O universo pesquisado será o dos

componentes da SFPC/Pq R Mnt/7.



 
2 VEÍCULOS BLINDADOS EM PERNAMBUCO

O  mercado  de  veículos  blindados  é  forte  no  Brasil.  Segundo  a  Abrablin

(Associação  Brasileira  de  Blindagem),  o  Brasil  possuía uma  frota  estimada  em

quase 220 mil veículos até o fim de 2018, a maior do mundo.

O  principal  motivo  para  o  Brasil  se  tornar  o  maior  mercado  de  veículos

blindados  do  mundo  é  a  insegurança  pública.  Dados  do  Fórum  Brasileiro  de

Segurança Pública mostram que há mais homicídios no Brasil do que em países em

guerra, como a Síria (SOUZA, 2017). 

Será feita uma apresentação, em números, sobre a tendência do número de

veículos blindados em Pernambuco, apresentando os números de blindadoras no

estado,  concessionárias  que  comercializam  veículos  blindados  e  locadoras  de

veículos blindados.

2.1 TENDÊNCIA DO NÚMERO DE VEÍCULOS BLINDADOS EM PERNAMBUCO

Para entender a tendência do número de veículos blindados em Pernambuco

faz-se necessário entender o seu comportamento no âmbito nacional. Esse mercado

encontra-se em grande expansão, conforme observamos na Figura 1:

Figura 01 – Evolução da produção de veículos blindados de 1995 à 2017.
 

Fonte: ABRABLIN.

É importante salientar que a violência em Pernambuco possuí índices muito

altos. Segundo o IPEA, em seu Atlas da Violência 2019, Pernambuco está entre as

unidades federativas com as maiores taxas e números de homicídios. O número de

homicídios em Pernambuco, entre 2012 e 2017, aumentou 62,9%.



Além disso, outro dado importante trazido pelo Atlas da Violência 2019 é o de

que  a  violência  no  Nordeste  está  apresentando  uma  tendência  grande  de

crescimento, ao passo que a violência no Sudeste está apresentando uma tendência

leve  de  redução.  Pernambuco  teve  um  crescimento  de  21%  em  sua  taxa  de

homicídio em 2017, enquanto São Paulo obteve uma redução de 5,6% no mesmo

período.

Acompanhando  esse  crescimento  da  violência,  o  número  de  veículos

blindados no estado também tem aumentado. Números do SICOVAB (Sistema de

Controle  de  Veículos  Automotores  Blindados e Blindagens Balísticas  (SICOVAB)

apontam um aumento de 300% no período de 2008 para 2018, sendo de 30% no

período de 2017 para 2018. BRASIL (2019) destaca que o SICOVAB é a ferramenta

de  gestão  utilizada  para  o  gerenciamento  das  atividades  que  envolvam Veículo

Automotor Blindado (VAB) e blindagens balísticas. 

ABRABLIN  (2019)  destaca  que  Pernambuco  ocupou,  em 2018,  o  terceiro

lugar em número de veículos blindados, ficando atrás somente de São Paulo e Rio

de Janeiro. O número de veículos blindados, apesar de ser bem inferior ao de São

Paulo e Rio de Janeiro, é bem superior aos demais estados. Veja os números, por

estado, na figura 2:

Figura 02 – Dados do número veículos 
blindados em 2018, considerando apenas os 
associados Abrablin.

Fonte: (ABRABLIN, 2019, p. 3).



Além  de  se  destacar  no  âmbito  nacional,  dos  relatórios  extraídos  do

SICOVAB, observa-se a diferença crescente no número de veículos blindados no

estado de Pernambuco, entre o ano em que foi implantada a Seção de Fiscalização

de Produtos Controlados do Parque Regional de Manutenção/7 e os últimos anos,

conforme quadro 1:

Quadro 1 - Crescimento do nº de veículos blindados em PE.

Ano Nº de veículos blindados

2008 132

2012 287

2017 515

2018 529

Fonte: SICOVAB.

De  forma  semelhante  ao  crescimento  do  número  de  veículos  que  são

blindados  anualmente  no  estado,  temos  também  o  crescimento  do  número  de

blindadoras, revendedoras e locadoras de veículos, que são fiscalizadas pela equipe

da SFPC/Pq R Mnt/7, conforme quadro 2 abaixo:

Quadro 2 – número de blindadoras e concessionárias/locadoras em PE.

Ano Nº de blindadoras Nº de concessionárias/locadoras

2008 4 6

2012 7 18

2017 8 21

2018 9 23

Fonte: SICOVAB.

Serão abordados, em seguida, os serviços executados pela equipe da Seção

de Fiscalização de Produtos Controlados do Pq R Mnt/7.

3 PARAMETRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SFPC/Pq R Mnt/7

O Pq R Mnt/7  foi criado pelo Decreto Lei nº 82.813, de 6 de dezembro de

1978, do então Presidente da República General Ernesto Geisel, com a finalidade de

desenvolver  as  atividades  de  manutenção  de  4°  escalão  do  material  bélico  das

Organizações  Militares  sediadas  na  área  do  Comando  da  7ª  Região  Militar.  Na



época,  era  vinculado  tecnicamente  às  Diretorias  de  Motomecanização,  de

Armamento,  de  Intendência,  de  Saúde,  de  Engenharia,  de  Comunicações  e  de

Fabricação e Recuperação.

A missão do Pq R Mnt/7 é prover o apoio de manutenção de 3º escalão na

área da 7ª Região Militar (7ª RM) e de 2º escalão às OM não apoiadas pelo 14º

Batalhão Logístico, sediadas ou em trânsito no território da 7ª RM, para contribuir

com a garantia da operacionalidade da 7ª RM.

Para o cumprimento de sua missão, o Pq R Mnt/7 está organizado segundo o

organograma apresentado na Figura 3:

Figura 03 – Organograma do Pq R Mnt/7.

Fonte: Disponível em: <http://www.pqrmnt/.eb.mil.br/>. Acesso em 30 de ago. de 2019.
 

Observa-se que a SFPC é uma estrutura que compõe o Pelotão de Comando

da Companhia de Comando e Serviço. A SFPC/Pq R Mnt/7 é atualmente composta

por um oficial e três subtenentes/sargentos. Esse efetivo, comparado ao efetivo do

ano de criação da Seção, 2007, que era de um oficial e dois subtenentes/sargentos,

pouco foi alterado.

A seguir, serão abordados os serviços executados pela SFPC/Pq R Mnt/7.

3.1 REGISTRO NO EXÉRCITO



O registro no Exército Brasileiro é medida obrigatória para pessoas físicas ou

jurídicas,  de  direito  público  ou privado,  tratarem com Produtos  Controlados  pelo

Exército Brasileiro.  Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que

fabriquem, utilizem industrialmente,  armazenem, comerciem,  exportem, importem,

manuseiem,  transportem,  façam  manutenção  e  recuperem  produtos  controlados

pelo  Exército  Brasileiro  necessitam realizar  o  registro para  exercerem atividades

com o Produtos Controlados pelo Exército (BRASIL, 2000).

Na relação de Produtos Controlados  pelo Exército  Brasileiro,  constante no

Anexo I do R-105, encontra-se a blindagem balística.

Conforme art. 1º, inciso IV da Portaria 55-COLOG, de 5 jun 17, toda pessoa

física ou jurídica que for adquirir um veículo blindado deve possuir Certificado de

Registro (CR) para utilização de veículo blindado.

O  processo  de  concessão,  revalidação  ou  apostilamento  ao  registro  é

constituído de: requerimento, documentos anexos e comprovante de pagamento da

taxa.

O requerimento deve ser  preenchido e anexado como a primeira folha do

processo. 

Os documentos anexos são compostos de identidade,  no caso de pessoa

física ou do representante legal no caso de pessoa jurídica (que deverá estar dentro

da validade), Ato de constituição de pessoa jurídica (para pessoas jurídicas), CPF

(para pessoas físicas e do representante legal para pessoas jurídicas), CNPJ (para

pessoas  jurídicas),  comprovante  de  endereço  (emitido  há  menos  de  90  dias),

idoneidade  (certidões  negativas  de  antecedentes  criminais  das  justiças  Federal,

Estadual, Militar e Eleitoral, além de não estar respondendo à Inquérito Policial ou

Processo Criminal). 

A cópia do comprovante do pagamento da taxa corresponde (GRU) deve ser

anexada como último documento do processo.  A GRU deve ter  sido  emitida  há

menos de noventa dias, considerando a data de protocolo do processo.

A SFPC/Pq R Mnt/7 realiza o recebimento dos processos de concessão, por

meio  físico  ou  através  do  SICOVAB,  confere  a  documentação  apresentada  e

encaminha  para  o  Comando  da  7ª  RM  para  fins  de  emissão,  revalidação  ou

apostilamento do Registro.

O trabalho de atendimento ao público ocorre de segunda a quinta-feira, das 9

às  12h,  e  às  sextas-feiras,  das  8:30  às  12h.  Disponível  em:

<http://www.pqrmnt7.eb.mil.br/index.php?



option=com_content&view=article&id=49&Itemid=140>. Acesso em: 30 de ago. De

2019.

A conferência  de  cada processo  dura  em média  20  minutos,  no  caso  de

pessoa  física,  e  30  minutos  em  caso  de  pessoa  jurídica.  Em  2019,  tem  sido

recebidos,  em média,  8  processos  por  dia.  No  caso  do  recebimento  físico  dos

processos, os mesmos ainda precisam ser lançados no SICOVAB, pelos integrantes

da SFPC/Pq R Mnt/7. 

Além da atividade cartorial, acima citada, abordaremos a seguir a atividade de

fiscalização desenvolvida pela SFPC/Pq R Mnt/7.

3.2 DA FISCALIZAÇÃO

A  SFPC/Pq  R  Mnt/7  realiza  a  fiscalização  das  pessoas  que  exercem

atividades envolvendo blindagens balísticas. Essa fiscalização é independente das

mesmas estarem registradas no Exército (BRASIL, 2019).

A atividade de Fiscalização é realizada seguindo um Plano de Fiscalização.

Este Plano organiza as fiscalizações que serão realizadas semanalmente. A escolha

das pessoas à serem fiscalizadas levam em consideração principalmente a distância

de cada empresa para o quartel  e a distância entre as mesmas,  no caso de se

planejar duas empresas para o mesmo dia.

As  fiscalizações  são  realizadas,  geralmente,  de  segunda  à  quinta-feira,

durante  o  expediente  da  tarde,  já  que  durante  o  expediente  da  manhã  estão

ocorrendo o atendimento ao público. Outro fator importante é que a fiscalização é

realizada obrigatoriamente por uma equipe composta de no mínimo três militares.

Durante as fiscalizações, verifica-se, dentre outras coisas, se a empresa está

registrada  junto  ao  Exército  e  com  todas  as  atividades  exercidas  devidamente

apostiladas.  As  pessoas  jurídicas  fiscalizadas  devem  garantir  o  acesso  às

instalações,  aos  registros  e  aos  produtos  controlados  pelo  Exército,  durante  as

ações de fiscalização.

O acesso às instalações deve ter acompanhamento de pessoal da empresa.

Os  registros  e  documentos  devem  estar  facilmente  disponíveis  e  prontamente

identificáveis. Os veículos em processo de blindagem devem estar identificados com

informações  impressas  e  afixadas  no  veículo,  em  local  de  fácil  verificação,  do

proprietário  (pessoa  física:  nome  completo;  ou  pessoa

jurídica/concessionária/exportador: CNPJ, razão social e cidade/UF) e do veículo a

ser blindado (chassi, placa, RENAVAM, cor, marca, modelo, cidade-UF).



A equipe de fiscalização leva de 1 hora e meia, em média, para realizar cada

fiscalização. Dessa maneira, cada saída da equipe, por ocorrer somente no período

da tarde, para não comprometer o atendimento ao público, consegue executar uma

ou no máximo duas empresas por  saída.  As saídas para fiscalização costumam

ocorrer uma vez por semana. 

4 MATERIAL E MÉTODO

Por  meio  de  uma  pesquisa  exploratória,  com  a  análise  quantitativa  e

qualitativa  baseada  na  pesquisa  observacional,  documental,  bibliográfica,  da

realização de entrevistas, apresentou-se as atividades desempenhadas pela equipe

da SFPC/Pq R Mnt/7 e o tempo médio de execução de cada uma delas.

A  pesquisa  bibliográfica  foi  baseada  nas  legislações  que  tratam  do

emprego/utilização de produtos controlados pelo Exército. Existem poucos dados

sobre o assunto tanto na Biblioteca Virtual do Grupo Unis quanto na rede mundial de

computadores.

A  pesquisa  documental  e  de  registros  foi  realizada  nos  sistemas

informatizados do Parque Regional de Manutenção/7. O Sistema SICOVAB (Sistema

de Controle de Veículos Automotores Blindados e Blindagens Balísticas) e o Sistema

de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) foram os sistemas mais utilizados.

O estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que

a interrogação (GIL 2002). Contou com visitas à SFPC/Pq R Mnt/7, SFPC/7ª RM e

SFPC/2ª RM (São Paulo-SP), da observação, aferição e participação nas atividades

realizadas e perguntas diretas feitas aos integrantes das seções supracitadas.

A técnica possibilitou o contato pessoal, estreito e direto do pesquisador com

o fenômeno pesquisado que pôde ser acompanhado in loco, permitindo chegar mais

perto da realidade da seção em experiências diárias.

O fato da observação ter sido realizada durante as visitas do pesquisador à

seção  não  provocou  distorções  ou  alterações  significativas  no  ambiente  ou  no

comportamento dos militares observados, pois não foi revelado o papel e o propósito

do estudo e também devido aos militares já estarem acostumados com a presença

do pesquisador. 

A observação participante é citada por Denzin (1978) e foi uma estratégia de

campo que combinou simultaneamente a análise documental, a entrevista para o

atendimento,  a  participação,  a  observação  direta,  a  introspecção  e  um  grande



envolvimento do pesquisador na situação estudada. A intensão foi de o pesquisador

ser um membro do grupo a ser pesquisado e dessa forma ter uma aproximação da

perspectiva dos militares que atuam na SFPC.

Depois de mapeado todo o processo, o Exército publicou uma nova Portaria,

a nº 94 – COLOG, de 16 de agosto de 2019, que entrará em vigor a partir de 16 de

outubro de 2019,  alterando parte  dos processos que foram considerados para o

referido trabalho. Essa nova Portaria  trará uma nova necessidade de estudo, após a

consolidação de novos dados operativos que sejam suficientes para uma tomada de

decisão por parte da Direção da Organização Militar.

5 RESULTADO E DISCUSSÃO

Apesar da SFPC não fazer parte do Quadro de Cargos Previstos do Pq R

Mnt/7, a Direção do Parque, ao receber a missão, reestruturou seu organograma e

utilizou militares de outras frações para compor o efetivo da mesma. Em 2008, a

equipe foi composta por um oficial e dois sargentos. Em 2012, fruto do aumento da

quantidade de serviços, a seção recebeu um Subtenente, ficando composta por um

oficial e três Subtenentes/Sargentos. Este efetivo permanece o mesmo até a data

atual, conforme quadro 3 abaixo:

 Quadro 3 – número de militares da SFPC do Pq R Mnt/7.

Ano Nº de oficiais Nº de praças Efetivo Total Observação

2008 1 2 3 Criação da Seção

2012 1 3 4 Atualidade

Fonte: Seção de Pessoal do Pq R Mnt/7.

Sobre a capacidade de trabalho da equipe da SFPC/Pq R Mnt/7, a mesma

será  analisada  sobre  os  seguintes  aspectos:  tempo  disponível  e  fatores  que

interferem na produção.

O horário de trabalho dos integrantes é o mesmo dos demais integrantes da

OM, sendo de 2ª a 5ª feira, das 07:30 às 16:00h, e às 6ª feiras, das 07:00 às 12:00h.

Dentro desse horário, está previsto o horário de atendimento ao público, de 2ª a 5ª

feira, das 9:00 às 12:00h, e às 6ª feiras, das 8:30 às 12:00h.



Considerando a média de 8 processos recebidas diariamente e que a média

de tempo entre processos de pessoa física e pessoas jurídicas é de 25 minutos, é

necessário pelo menos dois militares trabalhando diariamente no atendimento. Além

de atender as pessoas que dão entrada em processo físico, existe a demanda da

conferência da documentação das pessoas que dão entrada por meio eletrônico,

através do SICOVAB.

Nem  todos  os  militares  integrantes  da  SFPC/Pq  R  Mnt/7  trabalham

exclusivamente  para  a  Seção.  Atualmente,  o  Chefe  da  Seção  exerce  a  função

cumulativamente com a Chefia da Seção de Comunicação Social. Um dos sargentos

auxiliares  é  também  Fiscal  de  Contrato.  Além  disso,  os  militares  continuam

concorrendo às escalas, dentro dos seus postos e graduações e sendo exigidos nas

demais rotinas do quartel, como formaturas, testes de aptidão física, teste de aptidão

ao tiro, visitas de autoridades, capacitações, dentre outros.

Além dos deveres citados acima, os militares da SFPC estão sujeitos aos

mesmos direitos de todos os demais militares, como férias, dispensas do serviço,

licenças, dentre outras. Esses direitos, exigem um planejamento por parte da Chefia

da Seção e da Direção da OM, para fins do planejamento adequado das atividades,

principalmente  do  Plano  de  Vistorias  das  empresas  que  trabalham com produto

controlado pelo Exército (blindagem).

Para a execução das fiscalizações, o efetivo mínimo da equipe de fiscalização

é de três militares. Devido ao horário do expediente, à distância dos locais a serem

fiscalizados, ao tempo que dura cada fiscalização, à disponibilidade de viaturas, às

demais  exigências  da profissão,  normalmente  a  SFPC/Pq R Mnt/7  só  consegue

executar uma saída para fiscalização por semana. A cada saída, a equipe consegue

fiscalizar no máximo duas empresas.

O atual  Plano de Vistorias  utiliza  36  semanas do ano para  sua completa

execução. São planejadas pelo menos duas vistorias em cada blindadora e pelo

menos uma vistoria em cada concessionária/locadora de veículos. As semanas que

atualmente não são utilizadas para a fiscalização, em sua maioria, estão ocupadas

com atividades que exigem a participação da quase totalidade dos militares da OM,

como aniversário da OM, aniversário do Exército, Dia do Material Bélico (por estar

relacionado à OM), dia do soldado, incorporação dos soldados, dentre outras. 

Um aspecto que chama a atenção é que o número de blindagens de veículos

no  estado  de  Pernambuco  tem  crescido  anualmente,  conforme  observamos  no

Quadro  1.  Junto  a  este  fato,  percebemos  que  o  mercado  de  empresas  que



trabalham  com  veículos  blindados,  sejam  blindadoras,  concessionárias  ou

locadoras, também tem aumentado, como observamos no Quadro 2.

Outro aspecto merecedor de uma análise é de que esse crescimento já não é

tão alto como no início das atividades por parte do Pq R Mnt/7. O crescimento no

número de veículos blindados de 2017 para 2018 foi  de apenas 3%,  frente aos

300% que aumentou se considerarmos o período de 2008 para 2018.

Percebe-se que a capacidade de trabalho da equipe que compõe atualmente

a SFPC/Pq R Mnt/7 está próxima à sua capacidade máxima de trabalho. Porém,

com a edição da Portaria nº 94 – COLOG, de 16 de agosto de 2019, que entrou em

vigor  a  partir  de  16  de  outubro  de  2019,  o  Certificado  de  Registro  (CR)  para

proprietário  de  Veículo  Automotor  Blindado  deixará  de  ser  obrigatório,  o  que

diminuirá consideravelmente a entrada de processos na seção.

A proposta de efetivo da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do

Pq R Mnt/7 é a de que se permaneça com o efetivo atual, composto por um oficial e

três Subtenentes/Sargentos,  até que se possa verificar e quantificar os trabalhos

novamente, em função da edição da Portaria nº 94 – COLOG, de 16 de agosto de

2019.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Neste momento, é oportuno retomar a ideia central  de que o Quadro de

Cargos Previstos do Parque Regional de Manutenção não possui previsão de cargos

para realização dos serviços de Fiscalização de Produtos Controlados, apesar de

existir  a  demanda.  Com isso,  a  Direção designa militares  para a realização das

atividades,  porém como não há excesso de militares no quartel,  sempre cabe à

Direção priorizar onde empregará seu pessoal, de acordo com a demanda existente.

Pode-se afirmar que a demanda de serviços da Seção de Fiscalização de

Produtos  Controlados  tem  aumentado  nos  últimos  anos,  fatos  que  foram

confirmados  pelos  números  de  empresas  que  trabalham no  ramo de  blindagem

veicular e que devem ser fiscalizadas ter aumentado e pelo crescente número de

blindagens veiculares em Pernambuco.

Demonstrou-se também que é crescente o número de blindagens veiculares

em  Pernambuco,  e  que  o  mesmo  está  diretamente  relacionado  à  violência  no

estado.  Porém,  de  igual  maneira,  apesar  dos  números  da  violência  terem  sido

crescente  nos  últimos  anos  no  estado,  essa  não  é  uma  variável  de  tendência



regular,  tendo em vista  que pode variar  rapidamente  em função de políticas  de

segurança implantadas, como é visto no Atlas da Violência do Brasil.

Conclui-se que o trabalho se justifica uma vez que a gestão de pessoal no

âmbito do Exército, fruto das reestruturações que o mesmo tem passado, tem sido

cada vez mais importante. A gestão de pessoal é presente no Projeto Estratégico do

Exército e nas Diretrizes do Comandante do Exército.

O objetivo deste trabalho é o de apresentar uma proposta de equipe mínima

de trabalho da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do Parque Regional

de Manutenção/7, baseada no número de empresas com Certificados de Registro

(CR) relacionados à blindagem e número de carros blindados em Pernambuco por

ano.

Como a legislação que trata do assunto foi alterada durante a realização da

pesquisa,  conclui-se  que,  temporariamente,  o  melhor  a  se  fazer  é  manter  a

composição  da  equipe  atual,  que  vinha  conseguindo  desempenhar  o  seu  papel

baseada na legislação anterior. 

Este estudo requer uma nova pesquisa, fruto da edição da nova Portaria nº

94, de 16 de agosto de 2019, do COLOG, que alterou parcialmente os trabalhos

realizados pela Seção de Fiscalização de Produtos Controlados e que exigirão um

reestudo da capacidade de trabalho da equipe no desempenho das tarefas previstas

pela nova legislação.
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