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RESUMO EXECUTIVO 

 

 

 

 

Esse artigo analisa, considerando os sistemas de gerenciamento de armazéns 

baseados em radiofrequência ou código de barra, qual o mais vantajoso para ser 

implantado nos Órgãos Provedores do Comando do Exército. Para isso, foram 

consultadas as posições de vários autores da literatura acadêmica sobre o tema e 

estudados os dados obtidos durante a execução do projeto piloto que está em 

desenvolvimento nos depósitos do 5º Batalhão de Suprimento. O projeto piloto do 

Sistema de Administração dos Órgãos Provedores (ADMOP) evidenciou um ganho 

de performance na gestão dos depósitos do Batalhão de Suprimento, em especial, 

no que se refere à redução de erros, ao aumento da produtividade, a maximização 

do uso do espaço de armazenamento, da redução da carga de trabalho e da 

eficiência dos processos de armazenagem. Baseado na análise dos dados coletados 

por ocasião da implantação do ADMOP, ficou evidenciado que a ferramenta de 

gestão da armazenagem que melhor atende às necessidades do Exército é a 

baseada na identificação por radiofrequência por diversas razões. Dentre estas 

razões, merece destaque o fato de que esta tecnologia sucederá a de codificação 

por barras. Ademais, por ser a mais adequada para a serialização de uma 

quantidade muito grande de itens; por aumentar a automação dos processos; por 

minimizar o manuseio humano e, consequentemente, por proporcionar maior 

produtividade e menor incidência de erros. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de Gerenciamento de Armazéns. Gestão de 

Armazenagem. Identificação por Radiofrequência. 
 

 

 

 

 

 
 



 
 



 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 

 

Este artículo analiza, considerando los sistemas de gestión de almacenes basados 

en radiofrecuencia o código de barras, cual es el más ventajoso para implementarse 

en los Órganos Proveedores del Comando del Ejército. Para eso, se consultaron las 

posiciones de varios autores de la literatura académica sobre el tema y se 

estudiaron los datos obtenidos durante la ejecución del proyecto piloto que se ha 

desarrollado en los almacenes del 5º Batallón de Abastecimiento. El proyecto piloto 

del Sistema de Administración para los Órganos de Proveedores (ADMOP) mostró 

un aumento de rendimiento en la gestión de los almacenes del Batallón de 

Abastecimiento, especialmente en lo que se refiere a la reducción de errores, el 

aumento de la productividad, la maximización del uso del espacio, de la reducción 

de la carga de trabajo y del acrecentamiento de la eficiencia de los procesos de 

almacenamiento. Basado en el análisis de los datos recopilados durante la 

implementación del ADMOP, se hizo evidente que la herramienta de administración 

de almacenamiento que mejor satisface las necesidades del Ejército se basa en la 

identificación por radiofrecuencia por varias razones. Entre estas razones, vale la 

pena mencionar el hecho de que esta tecnología reemplazará la codificación de 

barras. Además, porque es la más adecuada para serializar una gran cantidad de 

artículos; posibilita el aumento de la automatización de los procesos; minimiza el 

manejo humano y, en consecuencia, proporciona una mayor productividad y una 

menor incidencia de errores. 

 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de Almacenes. Administración de 

almacenamiento. Identificación por radiofrecuencia. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário atual em que se encontram as empresas e as organizações 

nacionais caracteriza-se por uma grave crise política e econômica que gera 

instabilidade, resultando num enfraquecimento da economia nacional, perda do grau 

de investimento, desindustrialização e uma depreciação da moeda brasileira além do 

esperado.  

A administração pública atual tem como base a premissa de que o Estado 

deve ser eficiente e voltado para resultados, utilizando-se de ferramentas e 

conceitos oriundos da gestão privada, fazendo as adequações necessárias para a 

plena aplicação deles no âmbito público (PAIVA, 2015).  

O Exército Brasileiro, como integrante da administração pública federal, 

estabelece suas metas e prioridades para aplicação dos recursos orçamentários 

utilizando o Sistema de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx), com o 

intuito de realizar sua gestão com maior eficiência e eficácia. 

Segundo Bornia e Lunkes (2007), a falta de informações gerenciais para 

alinhar o planejamento estratégico com o processo orçamentário, torna este último 

pouco eficiente. Desta forma, é imprescindível construir uma ligação forte entre os 

planejamentos estratégico e de emprego dos recursos do orçamento.  

O Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG), através do Programa 

Logística Militar Terrestre, vem desenvolvendo, desde 2018, uma ferramenta de 

Tecnologia da Informação (TI) que fará o gerenciamento dos estoques por 

radiofrequência e também fará a gestão dos armazéns de seus Órgãos Provedores 

(ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 2020).  

Desta forma, depreende-se que a Instituição ainda utiliza informações 

baseadas em planilhas para suas tomadas de decisão e seus processos de gestão 

de armazéns são pouco automatizados, ou seja, prevalência do emprego de mão-

de-obra humana nos processos logísticos.  

De acordo com Chopra e Meindl (2001), ter acesso às informações logísticas 

(no momento oportuno) é essencial para tomar boas decisões no gerenciamento de 

cadeia de suprimentos. A TI propicia as ferramentas para reunir estes dados e 

analisá-los com o objetivo de tomar decisões mais eficazes para as organizações. 

O cerne deste trabalho é apresentar a importância de o Exército possuir uma 

ferramenta de TI que forneça as informações logísticas em tempo real e com 
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acurácia. Desta forma, as autoridades responsáveis por esta atividade passam a ter 

melhores condições de tomar decisões estratégicas para a Força Terrestre, de ter 

eficácia no emprego dos recursos orçamentários e de gerir de forma mais eficiente 

os armazéns dos Órgãos Provedores (OP).  

Ademais, expor as vantagens de utilizar esta ferramenta tecnológica e 

apresentar argumentos, a favor e contrários, em relação ao emprego do código de 

barras ou das etiquetas de radiofrequência para consubstanciar a eleição da melhor 

solução para a Instituição.  

2 METODOLOGIA 

 Conforme preconizado por Gil (2002), a pesquisa teve por objetivo solucionar 

o problema proposto a partir de um método bem estruturado e racional. Sendo 

assim, este trabalho apresenta os argumentos pertinentes para que o Comando 

Logístico possa decidir, considerando os sistemas de gerenciamento de armazéns, 

baseados em radiofrequência ou código de barra, qual o mais vantajoso para ser 

implantado nos Órgãos Provedores do Comando do Exército. 

 Diante da extensão do assunto pesquisado, bem como das inúmeras 

variáveis que se apresentaram, este estudo, quanto ao conteúdo, ficou restrito as 

vantagens da implantação do Sistema de Administração dos Órgãos Provedores 

(ADMOP) nos depósitos do 5º Batalhão de Suprimento e a análise da inserção dos 

dados referentes aos artigos da classe II (fardamentos, equipamentos e materiais de 

intendência). Quanto ao tempo, ficou limitado ao período compreendido entre os 

anos de 2018 a 2020.  

 Ademais, foi apresentada uma análise sobre a pertinência de utilizar 

radiofrequência ou código de barras nesta ferramenta de TI, tomando por base as 

vantagens e as desvantagens de cada uma. 

 Neste estudo foi adotada a abordagem qualitativa. De acordo com Flick 

(2009), na pesquisa qualitativa o observador utiliza-se em larga escala da prática 

interpretativa, bem como da compreensão de fenômenos do ponto de vista das 

pessoas que vivenciaram determinado evento ou processo.  

 Segundo Vergara (2014), há muitos tipos de pesquisa, com diferentes 

taxionomias, contudo a autora propôs duas classificações básicas: quanto aos meios 

e quanto aos fins.  
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 De acordo com o preconizado por Andrade (2004), nesta investigação 

descritiva foram retratados e analisados os fatos já ocorridos no 5º Batalhão de 

Suprimento (5º B Sup) que fazem parte do escopo da pesquisa, sendo que os fatos 

foram observados sem a interferência do pesquisador. 

 Foi também utilizada a pesquisa exploratória, visto que de acordo com Gil 

(2012), proporciona maior familiaridade com o tema da pesquisa, bem como pode 

assumir a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

 Portanto, quanto aos fins esta pesquisa foi descritiva e ao mesmo tempo 

exploratória, pois, além de analisar os fatos, também descreveu as características 

especificas do sistema de gestão de armazenagem em desenvolvimento no 5º B 

Sup. 

 Quanto aos meios, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas, pesquisa 

documental e pesquisa de campo. Seguindo a visão de Vergara (2014), a pesquisa 

documental se concentrou na verificação de documentos internos (físicos ou 

eletrônicos) que puderam auxiliar no escopo da pesquisa. 

 Na investigação foram entrevistados militares do Comando Logístico 

(COLOG) e do 5º Batalhão de Suprimento, seguindo um protocolo sequencial de 

entrevistas. O universo foi composto por 34 (trinta e quatro) indivíduos, sendo 3 

(três) Oficiais Superiores do COLOG e 31 (trinta e um) militares do 5º B Sup, 

distribuídos da seguinte forma: 4 (quatro) Oficiais Superiores, 5 (cinco) Oficiais 

Intermediários, 2 (dois) Oficiais Subalternos, 2 (dois) Sargentos e 2 (dois) Cabos e 

16 (dezesseis) Soldados. 

 Seguindo as orientações de Yin (2015), a coleta de dados foi realizada 

através de entrevistas semiestruturada com os integrantes do universo selecionado, 

da observação direta e da análise documental, sendo, posteriormente, realizado o 

processo de triangulação dos dados.  

3 IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A LOGÍSTICA 

 Nos dias atuais, os avanços tecnológicos têm proporcionado às pessoas e as 

organizações uma quantidade de informações jamais visto antes na história. O 

mundo tornou-se um espaço onde quase tudo está conectado ou interligado. Todo 

este nível de informação se deve a incrível evolução tecnológica e da rede mundial 

de computadores. 
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 A Tecnologia da Informação (TI) pode ser decisiva para o sucesso ou 

fracasso de uma empresa, contribuindo assim para que a organização seja ágil, 

flexível e forte (ALBERTIN, 2000). 

 Há poucas décadas, o fluxo de informações baseava-se principalmente em 

papel, resultando em uma transferência de informações lenta, pouco confiável e 

propensa a erros. O custo decrescente da tecnologia, associado à facilidade 

crescente para seu uso, permitem com que as organizações façam uso dessas 

ferramentas para coletar, armazenar, transferir e processar dados com maior 

eficiência, eficácia e rapidez. 

 O processo que permite e estimula a união e interatividade, de forma 

dinâmica, entre os diversos setores e processos de uma organização foi 

denominado gestão integrada da logística. O paradigma fundamental da gestão 

logística é que o desempenho integrado produz melhores resultados que funções 

gerenciadas individualmente, sem coordenação entre si (RUTNER; LANGLEY, 

2000).  

 A TI está́, portanto, na base da gestão integrada da logística, oferecendo 

infraestrutura de apoio e os diversos aplicativos que possibilitam a integração e 

coordenação dos agentes da cadeia de suprimentos, permitindo que os diferentes 

setores de uma organização possam operar de forma única (LAUDON; LAUDON, 

2004).  

 Bowersox e Closs (2001) afirmam que, para que seja possível fazer uma 

gestão eficiente da logística e da cadeia de suprimentos, é necessário ter acesso a 

informações, em tempo real, e com alto grau de precisão.  

 Para Ballou (2006), o principal propósito de coletar, manter e manipular os 

dados dentro de uma empresa é lastrear a tomada de decisões, abrangendo desde 

o nível estratégico até o nível operacional. 

4 COMPARAÇÃO ENTRE RFID E CÓDIGO DE BARRAS 

 Para Filho (2005), o RFID e os códigos de barra deverão conviver 

harmoniosamente, com tendência de compartilhamento das duas tecnologias, nas 

chamadas soluções casadas, com ascendência cada vez mais forte das etiquetas 

inteligentes. 



9 
 

 Para Filho (2005), o grande empecilho em relação à adoção da tecnologia por 

radiofrequência é o fator custo, que depende do hardware e software escolhidos, do 

tipo de etiqueta inteligente que será empregada (ativa ou passiva) e do volume do 

estoque (FILHO, 2005). Twist (2005) também comenta que a vantagem da 

tecnologia do código de barras é o fato de ser mais barata que o RFID, ser 

padronizada e, em alguns casos, já ter atingido um nível de desempenho 

satisfatório. 

 De acordo com Santos (2013), diferentemente do que acontece no sistema de 

identificação por código de barras, as etiquetas inteligentes não necessitam de 

leitoras óticas unidirecionais, nem de mão de obra humana; ou seja, todo o processo 

logístico é automatizado. 

 Pinheiro (2006), por sua vez, afirma que a tecnologia RFID pode ser utilizada 

nas situações onde o código de barras ou outra tecnologia de identificação não 

atenda a todas as necessidades. Ademais, pode ser utilizada de forma isolada ou 

em conjunto com esses outros métodos de identificação. 

 Beckert et al. (2010) acredita que a tecnologia RFID deve substituir o código 

de barras na cadeia de suprimentos, uma vez que permite que os fabricantes e 

varejistas identifiquem os produtos, quantidades e localização física de maneira mais 

rápida, melhorando os processos de negócios. 

 Contudo, tecnologia RFID não é simplesmente um substituto do código de 

barras, é uma tecnologia de transformação que pode ajudar a reduzir desperdício, 

minimizar erros, gerir inventários, simplificar a logística e até aumentar a 

produtividade (BERNARDO, 2004). 

 A automação dos processos logísticos proporcionado pela tecnologia RFID 

remete à minimização do manuseio humano e, consequentemente, maior 

produtividade e menor incidência de erros. A seguir será apresentada uma tabela 

comparativa entre as duas tecnologias. 
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Tabela 1: comparação Código de Barras X RFID, na visão de diversos autores 

Código de Barras RFID 
Utiliza luz ótica (FILHO, 2005) Utiliza radiofrequência (FILHO, 2005) 

Precisa de visada direta para realizar a 

leitura (TAJIMA, 2007) 

Não precisa de visada direta para 

realizar a leitura (TAJIMA, 2007) 

Não é eficiente em ambientes 

insalubres (FILHO, 2005) 

É eficiente em ambientes insalubres 

(LEE, 2011) 

Pode ser forjada (FILHO, 2005) 
Muito difícil de ser forjada (FILHO, 

2005) 

Não permite a inclusão de novos dados 

(LEE, 2011) 

Permite a inclusão de novos dados na 

memória (LEE, 2011) 

Leitura individual (LEE, 2011) Múltiplas leituras (LEE, 2011) 

Menor precisão dos dados (TAJIMA, 

2007) 

Maior precisão dos dados (TAJIMA, 

2007) 

Maior tempo de resposta (LEE, 2011) Menor tempo de resposta (LEE, 2011) 

Etiqueta é mais barata (LEE, 2011) Etiqueta é mais cara (LEE, 2011) 

Maior risco de erros de leitura 

(TEIXEIRA, 2004) 

Menor risco de erros de leitura 

(TEIXEIRA, 2004) 
Fonte: adaptado de LEE (2011); FILHO (2005); TAJIMA (2007) e TEIXEIRA (2004) 

5 O OBJETIVO DO WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS) E SEUS 
BENEFÍCIOS 

 Explicando o conceito WMS, Rodrigues et al. (2011) afirma que este sistema 

pode ser definido como “a integração entre hardware, software e equipamentos 

periféricos para gerenciar estoque, espaço físico, equipamentos e mão de obra nas 

atividades de armazenagem”. 

 Para Nazário (1999), o principal objetivo do WMS é gerenciar as informações 

de um armazém através de controles de entrada, saída, posicionamento, lotes, entre 

outros. Já Franklin (2003) acrescenta que a ferramenta de gestão de armazéns tem 

uma outra importante função que é otimizar o espaço de estocagem através da 

gestão do endereçamento. 
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 Ainda segundo Franklin (2003), o uso do WMS pode trazer diversos 

benefícios, sendo apontado como os mais significantes os seguintes: 

• Redução de erros; 

• Maior acuracidade do inventário; 

• Maior produtividade; 

• Eliminação de controles paralelos (planilhas); 

• Melhor utilização do espaço; 

• Eliminação de inventários físicos; 

• Melhor controle da jornada de trabalho; e 

• Melhor gerenciamento da mão-de-obra. 

 De acordo com Dolave (2010), o sistema apresenta uma série de 

funcionalidades entre as quais se destacam: 

§ Rastreabilidade das operações e o aumento de controle de estoques: 

registra, em tempo real, de todas as informações das operações 

realizadas em um depósito (recebimento, separação, expedição, etc.); 

§ Inventários físicos rotativos e gerais: realizados de acordo com regras 

definidas pelo sistema podendo tomar por referência um determinado 

parâmetro ou um conjunto de parâmetros (item, lote, data de validade, 

data de entrada no depósito, endereçamento, etc.); 

§ Definição de características de uso para cada depósito: mapeamento e 

caracterização dos locais de armazenagem de acordo com as 

características dos itens armazenados (uniformes, calçados, material de 

acantonamento, equipamentos, etc.); 

§ Sistema de classificação de itens: permite cadastrar no sistema as 

características de cada item inventariado, bem como os dados mais 

relevantes para seu controle; 

§ Controle de lotes, de datas de validade e de qualidade: através das 

informações cadastradas de cada item é possível controlar os artigos por 

seu número de série, de lote, data de validade entre outros; 

§ Separação de pedidos: através do sistema é possível determinar a 

separação de itens específicos destinados à expedição. Além disso, a 

arquitetura do sistema já prevê a aderência ao método FIFO (First In First 

Out) para a saída de materiais; e  
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§ Cálculo do peso, do volume das embalagens e lista conteúdos: o sistema 

é capaz de calcular peso e volume de uma lista de conteúdos 

selecionados para expedição. Tais informações são muito importantes 

para o dimensionamento do volume das cargas e para a adequação ao 

meio de transporte disponível. 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 Conforme prescrito por Yin (2015), a coleta de dados foi realizada através da 

consulta à múltiplas fontes, com o objetivo de proporcionar maior alinhamento com o 

objetivo da pesquisa e facilitar o processo de triangulação dos dados. Assim, foram 

realizados questionários e consultados documentos para analisar os impactos da 

implantação do Sistema de Administração dos Órgãos Provedores (ADMOP) nos 

depósitos do 5º Batalhão de Suprimento. 

6.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS COM OS GESTORES E COLABORADORES 

DOS DEPÓSITOS 

 Os questionários utilizados para o levantamento de dados tinham por objetivo 

verificar qual a percepção sobre os impactos gerados com implantação do ADMOP 

na visão desta amostra selecionada. Os aspectos chaves levantados nos 

questionários foram consolidados em 11 tópicos, para pormenorizar os ganhos ou 

perdas geradas pela implantação do referido sistema.  

6.1.1 Resultado da implantação 

 Este aspecto analisou os impactos da implantação do ADMOP nos processos 

relacionados à gestão dos depósitos do 5º B Sup, tanto pelos responsáveis pelo 

gerenciamento dos estoques armazenados, como pelos encarregados do 

gerenciamento operacional da classe II. 

 Para 82% dos entrevistados os processos de gestão dos depósitos foram 

otimizados com a implantação do sistema. Outros 9% entenderam que os processos 

continuam sendo geridos da mesma que antes da implantação da ferramenta. Em 

divergência, outros 9% perceberam que houve uma queda de desempenho na 

gestão dos processos de armazenagem, após a implantação do Sistema de 

Administração dos Órgãos Provedores.  
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 Com isso, infere-se que a grande maioria do universo identificou que a 

implantação da nova ferramenta gerou melhorias na gestão dos processos 

relacionados com a armazenagem de suprimentos nos depósitos do Batalhão. 

6.1.2 Gestão da armazenagem 

 O objetivo deste quesito foi medir a percepção dos entrevistados quanto ao 

acesso a dados confiáveis, em tempo real, referentes ao gerenciamento dos itens de 

suprimento armazenados nos depósitos do 5º B Sup. 

 Verificou-se que 82% do universo concorda que ficou mais fácil fazer a gestão 

da armazenagem porque aumentou a confiabilidade das informações prestadas em 

tempo real. Os 18% restantes não perceberam nenhum ganho em relação a 

confiabilidade dos dados prestados, em tempo real, com o novo sistema.  

 Desta forma, conclui-se que a absoluta maioria dos entrevistados percebeu 

que o sistema ADMOP fornece, em tempo real, informações muito mais confiáveis, 

além de fornecer outros dados imprescindíveis para a gestão de um armazém, como 

data de validade e localização dos produtos no depósito. 

6.1.3 Precisão das informações 

 Na análise deste tópico foi verificado se as informações prestadas pelo novo 

sistema são mais precisas e se elas tornaram a gestão do armazém mais ágil para 

os responsáveis pelos depósitos e para os encarregados pela gestão operacional da 

classe II. 

 Segundo 82% dos entrevistados, a nova ferramenta passou a ofertar 

informações mais ágeis e com uma precisão muito maior. Já para os 18% restantes, 

não houve nenhum ganho e nenhuma perda em relação a precisão e agilidade das 

informações após a implantação do sistema ADMOP.  

 Assim, percebe-se que a maior parte do universo entende que a nova 

ferramenta passou a oferecer informações muito mais precisas e com maior 

agilidade. Ademais, com o aumento da precisão das informações, foram percebidos 

também que a identificação e a correção de quaisquer erros de processamento 

ficaram muito mais rápido, além de permitir um ganho na velocidade e qualidade das 

operações realizadas nos depósitos.  
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6.1.4 Eficiência dos processos 

 Com base neste requisito, foi analisado se houve algum tipo de melhoria na 

eficiência dos processos de armazenagem após a implantação do ADMOP. 

 Para 79% dos entrevistados ficou claro que o sistema agregou eficiência aos 

processos de armazenagem. Por outro lado, 18% entendeu que ocorreu perda da 

eficiência após a implantação do sistema. Os 3% restantes, não identificaram 

alteração no nível de eficiência dos processos de armazenagem com o novo 

sistema.  

 Desta forma, depreende-se que a maioria absoluta percebeu que o novo 

sistema passou a proporcionar mais eficiência ao processo de armazenagem. Tal 

eficiência passou a ser refletida tanto nas operações, como na produtividade das 

equipes dos depósitos devido, principalmente, a automação de parcela considerável 

dos processos, reduzindo, a quase zero, o fator erro humano. 

6.1.5 Maximização do espaço 

 Este aspecto buscou analisar se houve, após a implantação do sistema, um 

melhor aproveitamento do espaço físico para a armazenagem. 

 De acordo com 82% do universo, foi percebida, com a implantação do 

sistema, uma maximização da utilização dos espaços para armazenagem. 

Diferentemente, outros 9% entenderam que, com a implantação do ADMOP, houve 

uma queda no aproveitamento do espaço físico para armazenar os suprimentos. Já 

para os demais 9%, o sistema não causou modificação na utilização do espaço de 

armazenagem.  

 Com base nos dados apresentados, infere-se que a maioria dos entrevistados 

entende que houve maximização da utilização do espaço de armazenagem com a 

implantação do ADMOP. Tal vantagem passou a ser percebida, pois o sistema, ao 

permitir mais de um artigo no palete, proporcionou a máxima ocupação dos espaços, 

sem a perda de qualidade, nem de agilidade na gestão do armazém. Cabe ressaltar, 

que pelas características das instalações do 5º Batalhão de Suprimento, a gestão do 

espaço de armazenagem é o principal gargalo para as operações logísticas da 

Unidade. 
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6.1.6 Efetividade do homem/hora e o aumento da produtividade 

 Por intermédio deste tópico foi analisado se a implantação do novo sistema 

gerou aumento da efetividade do homem/hora e da produtividade das equipes dos 

depósitos do 5º B Sup. 

 Segundo 71% do universo, ficou constatado que o novo sistema propiciou um 

aumento da produtividade das equipes dos depósitos e da efetividade do emprego 

do homem/hora. Por outro lado, 12% entendem que o novo sistema gerou uma 

diminuição da produtividade e da efetividade do homem/hora. Já os 17% restantes, 

não perceberam nenhuma variação no nível de produtividade e nem da efetividade 

do emprego do homem/hora.  

 Assim, conclui-se que a ampla maioria dos entrevistados identificou que o 

novo sistema aumenta tanto a produtividade, como a efetividade do emprego do 

homem/hora. Este aumento na produtividade e na efetividade do homem/hora foi 

verificado devido a redução do tempo, destinado a localização do produto no interior 

do depósito, pela utilização do sistema de endereçamento dos artigos. Outro 

aspecto que contribuiu com esse aumento na produtividade, foi a utilização de 

coletores móveis para fazer a separação e expedição do suprimento. 

6.1.7 Redução de erros 

 A análise deste quesito buscou verificar se o novo sistema gerou redução de 

erros na contagem dos artigos de suprimento tanto no recebimento, como na 

expedição deles. 

 Para 76% do universo, o novo sistema eliminou os erros de contagem nas 

operações de recebimento e expedição de materiais. Contudo, 15% entendeu que o 

sistema ainda não foi capaz de eliminar totalmente os erros de contagem. Os 9% 

restantes, entenderam que, com o novo sistema ou sem ele, a quantidade de erros 

de contagem se manteve constante.  

 Desta maneira, infere-se que o sistema ADMOP proporcionou um substancial 

decréscimo dos erros de contagem dos suprimentos e que, quando todos os itens 

vierem marcados com etiqueta de radiofrequência, esses erros serão eliminados em 

sua totalidade. 
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6.1.8 Acurácia e rapidez dos inventários 

 Esta questão buscou verificar se a implantação do sistema ADMOP gerou 

melhoria na acurácia e na rapidez para realizar os inventários nos diversos 

depósitos do 5º B Sup. 

 Segundo 80% das respostas, o novo sistema proporcionou uma maior rapidez 

e precisão dos inventários realizados nos diversos depósitos do Batalhão. Todavia, 

outros 9% entendem que o ADMOP diminuiu a acuracidade e tornou mais lento o 

processo de inventário. Os 11 % restantes perceberam que não houve mudança 

nem na acuracidade e nem na rapidez para a realização dos inventários, após a 

implantação do sistema.  

 Com isso, é possível concluir que com a implantação do sistema ADMOP o 

processo de inventário passou a ter uma precisão muito maior e teve aumentada, de 

forma absurda, a rapidez de seu processamento. A ferramenta permitiu que os 

inventários passassem a ser rotineiros, podendo ser realizados por item, de forma 

aleatória ou de todo depósito. Desta forma, os gestores dos armazéns passaram a 

ter mais segurança e confiança nos dados apresentados pela ferramenta. 

6.1.9 Eliminação de controles manuais 

 A análise deste tópico buscou verificar se, com a implantação do ADMOP, 

foram eliminados quaisquer outros controles paralelos dos estoques baseados em 

fichas e/ou planilhas impressas em folha de papel. 

 De acordo com 72% dos entrevistados, o novo sistema eliminou a 

necessidade de qualquer outro tipo de controle paralelo para realizar a gestão dos 

estoques. Entretanto, outros 19% entenderam que, mesmo estando disponível no 

sistema, é fundamental ter controles paralelos como fichas ou planilhas para a 

realização da gestão operacional dos depósitos. Os 9% restantes entendem que é 

possível fazer o gerenciamento dos estoques das duas maneiras, utilizando o 

sistema ou usando fichas e planilhas auxiliares. 

 Desta maneira, depreende-se que, conforme constatado pela grande maioria 

da amostra, a nova ferramenta proporciona todos os dados necessários para a 

gestão dos itens armazenados. Porém, pela quebra de paradigma que foi 

estabelecida, parcela dos entrevistados ainda sente a necessidade de apoiarem-se 
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em controles paralelos, mas a tendência, no curto prazo, é que eles sejam 

abandonados completamente.  

6.1.10 Separação eficiente e agilidade no fornecimento 

 Por este requisito foi levantado se, com a implantação da nova ferramenta, 

houve um aumento da eficiência na separação dos materiais e maior agilidade no 

fornecimento dos suprimentos. 

 Segundo 68% da amostra, o ADMOP foi capaz de tornar muito mais eficiente 

o processo de separação de materiais, gerando, com isso, uma maior agilidade na 

operação de expedição dos suprimentos. Porém, 25% dos entrevistados 

entenderam que o novo sistema reduziu a velocidade tanto da separação, como do 

fornecimento dos materiais. Os demais 7% não identificaram nenhuma mudança 

nestes processos e eles permanecem com a mesma performance que antes da 

implantação do sistema. 

 Assim, conclui-se que a maioria dos entrevistados percebeu que, com a 

implantação do novo sistema, houve um aumento na eficiência no processo de 

separação de materiais e na agilidade com que são processadas. O fato de trabalhar 

com uma nova tecnologia, que privilegia a automação dos processos já consagrados 

no Batalhão, gerou uma reação, em especial dos colaboradores dos depósitos, à 

implantação da nova ferramenta. Certamente, com o passar do tempo e a 

familiarização com os novos equipamentos e funcionalidades do sistema, esta 

reação inicial à nova sistemática será superada. 

6.1.11 Barreiras para a implantação 

 Por esta questão foram elencadas as principais barreiras que atrapalharam ou 

ainda atrapalham a gestão dos suprimentos da classe II nos depósitos do 5º B Sup, 

na visão dos gestores da classe de suprimento e dos responsáveis pela gestão dos 

depósitos e de seus colaboradores. Serão destacados os quatro maiores entraves 

para a implantação do Sistema de Administração dos Órgãos Provedores. 

 O principal entrave (25 citações) para a implantação do novo sistema, 

segundo os entrevistados, foi o fato de ter que conciliar a implantação do sistema, 

com as rotinas dos depósitos e as missões de suprimento. Para poder testar a 

efetividade no processo de expedição dos materiais, a implantação aconteceu 
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simultaneamente com o Plano Regional de Distribuição de Fardamento (PRDF), 

fato que sobrecarregou um pouco os colaboradores dos depósitos. Porém, não 

haveria, no curto prazo, outra janela de oportunidade que permitisse a realização 

dos testes. 

 Outra grande barreira apontada (19 indicações) foi o fato de que a maior 

parte das entregas de materiais pelos fornecedores ainda foi feita sem utilizar a 

tecnologia, não permitindo testes mais consistentes, quanto ao recebimento de 

materiais. No período em que foram realizadas as observações desta pesquisa, 

somente os contratos de fornecimento de uniformes camuflados é que continham 

a cláusula que obrigava a presença das etiquetas de radiofrequência.  

 Também foram apontados como uma barreira importante (16 indicações), 

os erros na execução do programa (software) provocando retrabalho da equipe 

dos depósitos. Tal fato ocorreu por duas razões, sendo a primeira a falta de 

espaço para armazenagem dos dados do programa no servidor do Batalhão. Este 

problema foi resolvido com a aquisição de um novo servidor para hospedar, 

exclusivamente, o sistema ADMOP.  

 A outra razão foi o conflito que ocorreu entre os “softwares” existentes nos 

equipamentos utilizados no projeto piloto (todos com tecnologia obsoleta) e a 

linguagem de programação do sistema. Este empecilho gerou alguns retrabalhos, 

porém foi solucionado com a reprogramação dos equipamentos permitindo com 

que eles se comunicassem, de forma confiável, tanto com o ADMOP, como com o 

servidor. 

 Por fim, duas situações, diretamente conectadas entre si, foram apontadas 

como barreiras para a implantação do novo sistema (ambas com 11 indicações). A 

primeira situação foi o número pequeno de equipamentos para acelerar as 

atividades de recebimento, expedição e, principalmente, de inclusão, no banco de 

dados do novo sistema, de todo o estoque existente no Batalhão.  

 Quando foi iniciado o projeto piloto, no principal depósito da classe II foram 

instalados dois portais, contento um leitor de radiofrequência e quatro antenas de 

recepção e leitura em cada um. Apesar de serem dispostos, um na área de 

recebimento e outro na área de expedição, ambos possuíam a capacidade de 

fazer a inserção, dos artigos existentes no armazém (cerca de 850.000 itens), no 

banco de dados do novo sistema. Porém, por uma decisão do gestor do depósito, 
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somente o leitor da área de recebimento foi utilizado no processo de inventario de 

todos os materiais existentes nos depósitos do 5º B Sup. 

 A outra situação apontada como barreira para implantação da nova 

ferramenta é que os trabalhos nos depósitos do Batalhão ficaram muito mais 

lentos. Tal situação foi verificada porque, em paralelo a implantação do Sistema de 

Administração dos Órgãos Provedores, estava ocorrendo o Plano Regional de 

Distribuição de Fardamento, principal atividade logística da classe II, no qual são 

preparados e distribuídos todos os itens de fardamento, equipamento, cama e banho 

destinados aos quase 18.000 militares que servem na área da 5ª Região Militar 

(todas as organizações militares dos Estados de Santa Catarina e do Paraná). 

 Para testar a eficiência do sistema, primeiro cada item precisava ser incluído 

no banco de dados para depois ser processado e distribuído. Tal sistemática, gerou, 

efetivamente, a necessidade de as equipes do Batalhão adaptarem-se a um novo 

processo, que lhes cobrava mais atenção, maior dedicação e mais trabalho. 

Ademais, somente no final do ano de 2019 os coletores móveis foram 

reprogramados para realizarem o mesmo trabalho que os portais e possibilitaram a 

aceleração do processo de inventário inicial do ADMOP, encerrado no mês de julho 

de 2020. 

6.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO COM O GERENTE DO PROJETO E 

PROGRAMADOR DA FERRAMENTA 

 Com este questionário foram esclarecidas algumas questões técnicas do 

Sistema de Administração dos Órgãos Provedores (ADMOP) que passou a fazer a 

gestão dos depósitos do 5º Batalhão de Suprimento. O fato de o gerente do projeto 

também ser o programador da ferramenta, ajudou muito para o esclarecimento dos 

questionamentos realizados. 

6.2.1 Objetivo da implantação 

 Este aspecto analisou quais foram as razões para a implantação do ADMOP, 

que tem por escopo gerenciar os processos relacionados à gestão dos depósitos 

dos Órgãos Provedores do Exército. 

 O entrevistado apontou duas principais razões para a adoção desta solução. 

A primeira é ligada a uma obrigação legal imposta pela Portaria nº 385, de 28 de 
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novembro de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que 

institui, no âmbito da Administração Pública Federal, o Sistema Integrado de Gestão 

Patrimonial (SIADS), ferramenta destinada à informatização e à operacionalização 

do gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes e de 

consumo. 

 A outra razão é que o Exército não possuía uma ferramenta de TI que 

proporcionasse, em tempo real, a consciência situacional da quantidade existente de 

todos os materiais estocados nos Órgãos Provedores. Pela ausência desta 

consciência situacional, dois grandes problemas eram verificados. O primeiro está 

relacionado com as informações gerenciais pouco confiáveis, dificultando a tomada 

das decisões logísticas.  

 O segundo problema é consequência do primeiro, se não é possível tomar as 

melhores decisões, o resultado é um emprego, de forma equivocada, dos recursos 

financeiros destinados a esta atividade, gerando estoques excessivos de 

determinados itens e falta de outros. 

 Com a adoção do ADMOP, o gerente do projeto entende que ficará facilitado 

o processo de gestão e guarda dos bens patrimoniais, por parte dos responsáveis, e 

o processo de tomada de decisões será lastreado por informações confiáveis e, 

assim, potencializarão o emprego dos recursos financeiros alocados para a atividade 

logística. 

6.2.2 Emprego da tecnologia de radiofrequência  

 Com esta questão buscou-se analisar as razões para a escolha da tecnologia 

da radiofrequência, em detrimento da codificação por código de barras. 

 Para o programador da ferramenta, a razão mais significativa para a 

escolha da radiofrequência foi a capacidade de serialização apresentada pela 

tecnologia, totalmente compatível com o grande volume de itens que são 

armazenados pelos Órgãos Provedores do Exército. Ele destacou ainda que, o 

projeto começou com os artigos da classe II, porém que o mesmo será expandido 

para as demais classes de suprimento que são gerenciadas pelo Comando 

Logístico. 
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 Outro ponto apresentado pelo entrevistado, é que a radiofrequência se 

apresenta como a tecnologia que substituirá o código de barras, corroborando 

com o entendimento de Beckert et al. (2010). 

 Por fim ele abordou o ponto mais polêmico que é o relacionado ao custo de 

implantação da tecnologia. Em relação ao “software” utilizado, o mesmo é de 

propriedade do Exército e não gerou custo para sua obtenção, pois o entrevistado 

(que é militar da reserva e está contratado como Prestador de Tarefa por Tempo 

Certo junto ao COLOG) foi o programador da ferramenta, que é totalmente 

customizada para as necessidades da corporação.  

 Destacou, ainda, que o Comando Logístico possuía alguns equipamentos de 

radiofrequência antigos, com a tecnologia ultrapassada, impressoras e de cerca de 

500.000 etiquetas de radiofrequência que foram empregadas no projeto piloto. A 

existência destes materiais reduziu o custo inicial relacionado ao projeto piloto e 

permitirá que outros Órgãos Provedores recebam a tecnologia e procedam seus 

inventários iniciais antes da aquisição de novos equipamentos. O uso destes 

aparelhos só foi possível porque o entrevistado realizou a reprogramação deles de 

forma que eles passassem a interagir com as tecnologias atuais. 

 Ademais, o gerente do projeto comentou que hoje existem no mercado 

empresas que prestam o serviço de impressão das etiquetas radiofrequência, não 

necessitando, assim, que os fornecedores de materiais para o Exército adotem de 

imediato a tecnologia em suas plantas produtivas. 

 Ao final, o entrevistado fez questão de salientar que, no caso de uma 

organização com as dimensões do Exército, para a adoção de uma ferramenta 

tecnológica como o ADMOP, o questionamento que deve ser feito não é qual o valor 

da implantação desta solução e sim, qual o valor que a instituição está disposta a 

dispender para não tê-la. 

6.2.3 Barreiras para a implantação 

 Com base neste quesito foram elencadas as principais barreiras para a 

implantação do Sistema de Administração dos Órgãos Provedores nos depósitos do 

5º B Sup, na visão de seu gerente e programador. Serão destacados os quatro 

maiores entraves. 
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 A primeira barreira destacada pelo gerente do projeto foi a necessidade de 

utilizar equipamentos antigos, obsoletos quanto à plataforma de desenvolvimento 

e programação. Tal fato implicou na dedicação de várias horas destinadas ao 

estudo e programação dos equipamentos em vários tipos de linguagem até 

conseguir a estabilidade e a confiabilidade no processamento dos dados, bem 

como a eliminação dos conflitos entre os diversos “hardwares” e “softwares” 

utilizados. Ao final do processo foi possível fazer com que os aparelhos antigos, 

que operavam com programas descontinuados, conseguissem se comunicar, com 

segurança, com os programas e aparelhos mais recentes. 

 Outro entrave é a pouca documentação nacional disponível sobre 

pesquisas e resultados favoráveis do uso da tecnologia de radiofrequência. 

Segundo o entrevistado, é muito difícil aqui no Brasil o compartilhamento de 

códigos de “cases” bem-sucedidos. Desta forma, foi necessário fazer diversas 

consultas a trabalhos e artigos científicos desenvolvidos nos Estados Unidos e na 

Europa. Além disso, para solucionar os conflitos entre a linguagem de 

programação da ferramenta e os sistemas obsoletos dos aparelhos utilizados no 

projeto piloto, foram realizadas diversas chamadas telefônicas e 

videoconferências com desenvolvedores e especialistas na tecnologia da 

radiofrequência, daquele país e daquele continente, para a retirada de dúvidas e 

apoio na solução dos problemas encontrados. 

 Também foi citado pelo gerente do projeto como um entrave, o fato dele 

não possuir auxiliares para cumprir as fases acessórias do projeto, como 

instalação de equipamentos, confecção de manuais, apresentações, etc. Estas 

atividades acabavam empregando um tempo considerável e terminaram por 

influenciar no prazo de finalização do programa. Consequentemente, refletiu na 

dilatação do tempo para o término das demais fases (teste da eficácia e 

acreditação da ferramenta). 

 Por fim, foi apresentado pelo entrevistado com uma barreira importante a 

grande distância física entre as sedes de desenvolvimento do projeto (Curitiba – 

PR) e a do patrocinador (Brasília – DF). As solicitações do patrocinador de 

reuniões presenciais e apresentações sobre a evolução do projeto tomavam muito 

do tempo destinado ao desenvolvimento da ferramenta, gerando com isso atrasos 

no cronograma do projeto. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

O Exército Brasileiro, como instituição responsável pela defesa da Pátria e por 

colaborar com o desenvolvimento do país, precisa possuir as ferramentas 

necessárias para dar suporte as suas decisões estratégicas e que permitam a 

realização de uma gestão com maior eficiência e eficácia. 

Considerando os dados coletados na execução do projeto piloto e o que 

vários autores da literatura acadêmica assinalam em relação aos benefícios da 

utilização de um sistema de gerenciamento de armazéns (WMS), é altamente 

recomendável que o Exército, maior operador logístico do país, adote esta 

ferramenta e passe a se beneficiar das facilidades operacionais ofertadas por esta 

solução como a redução de erros, o aumento da produtividade, a maximização do 

uso do espaço de um armazém, a eficiência dos processos de armazenagem e a 

redução da carga de trabalho. 

Da análise dos trabalhos do universo acadêmico e das características da 

atividade logística realizada pela Força Terrestre, é aconselhável que o Sistema de 

Administração dos Órgãos Provedores (ADMOP) adote a tecnologia de 

radiofrequência por diversas razões, mas merece destaque o fato de que esta 

tecnologia sucederá a da codificação por barras.  

Além disso, ela é a mais adequada para a serialização de uma quantidade 

muito grande de itens, aumenta a automação dos processos, minimiza o manuseio 

humano e, consequentemente, proporciona maior produtividade e menor incidência 

de erros. Por fim, a evolução da tecnologia e a adoção dela em diversos ramos da 

economia tem proporcionado uma redução significativa dos custos relacionados à 

sua implantação e manutenção. 

Outro ponto favorável a adoção da tecnologia de radiofrequência, foi a 

possibilidade de utilização de materiais que foram adquiridos, nos primeiros anos do 

século XXI, e que não chegaram a ser utilizados porque o projeto no qual estavam 

inseridos foi descontinuado. Com a reprogramação realizada pelo gerente do 

projeto, 3 impressoras de etiqueta de radiofrequência, 6 leitores, 24 antenas e 10 

leitores móveis ficaram em condições de serem empregadas, sem perda de 

eficiência, até que possam ser substituídos por equipamentos mais modernos.  

Ademais, o “software” foi totalmente desenvolvido e é de propriedade do 

Exército, não havendo a necessidade de recorrer a customização de uma 
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ferramenta disponível no mercado, nem de adquirir licenças para sua utilização nos 

diversos Órgãos Provedores. 
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APÊNDICE A - QUESTÕES SEMI-ESTRUTURADAS 

ASPECTO CHAVE ITENS QUESTIONAMENTOS 

Resultado da 
implantação A1 

Na opinião do senhor(a), a implantação do AdmOP 
melhorou a condução dos processos realizados nos 
depósitos do 5º B Sup (recebimento, endereçamento, 
controle de validade, separação, entre outros)? 

Informações 
logísticas A2 

O senhor(a) julga que com a implantação do AdmOP nos 
depósitos do Batalhão gerou reflexos positivos na gestão 
do armazém (dados confiáveis e em tempo real)? 

Precisão das 
informações A3 

Segundo a análise do senhor(a), houve um aumento na 
precisão das informações de estoque por ocasião da 
implantação do AdmOP nos depósitos do Batalhão? 

Eficiência dos 
processos A4 e B1 

Para o senhor(a) a implantação do AdmOP contribuiu 
para uma melhoria da eficiência dos processos de 
armazenagem, tendo em vista o fluxo logístico dos 
materiais? 

Maximização do 
espaço A5 

De acordo com a avaliação do senhor(a), houve um 
melhor aproveitamento do espaço de armazenagem após 
a implantação do AdmOP no âmbito dos depósitos do 5º 
B Sup? 

Aumento de 
produtividade A6 e B8 

Com base na experiência do senhor(a), houve aumento 
da produtividade no trâmite logístico dos materiais após a 
implantação do AdmOP? 

Efetividade do 
homem/hora A7 e B2 

Na visão do senhor(a), houve redução do tempo e do 
número de colaboradores para realizar atividades como 
recebimento, separação e expedição de materiais após a 
implantação do AdmOP nos depósitos do Batalhão? 

Redução de erros A8 e B3 

Na opinião do senhor(a), a utilização do sistema de 
radiofrequência, acoplado ao AdmOP contribui para a 
redução de erros no recebimento e separação dos 
materiais?  

Acurácia do 
inventário A9 

Na visão do senhor(a), a implantação do AdmOP nos 
depósitos de suprimento contribuiu para a melhoria da 
acurácia (precisão) do inventário? 

Rapidez para 
inventariar A10 e B9 

Para o senhor(a) o processo de inventário foi otimizado 
após a implantação do AdmOP nos depósitos do 5º B 
Sup? 

Barreiras para 
implantação A11 e B7 

Com base na experiência profissional do senhor(a), 
aponte quais foram as QUATRO principais barreiras que 
atrapalharam ou ainda atrapalham a gestão do 
suprimento classe II, após a implantação do AdmOP?  

Eliminação de 
controles manuais 

B4 Na opinião do senhor(a), a implantação do AdmOP nos 
depósitos do Batalhão contribuiu para a eliminação de 
fichas e/ou planilhas de papel para controlar os 
estoques?  
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ASPECTO CHAVE ITENS QUESTIONAMENTOS 

Separação 
eficiente B5 

Para o senhor(a) a separação dos materiais para 
distribuição foi feita de maneira mais eficiente, após a 
implantação do AdmOP?  

Agilidade no 
fornecimento B6 

Pela sua experiência do senhor(a), após a implantação 
do AdmOP houve uma maior agilidade no fornecimento 
dos materiais?  
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APÊNDICE B - PESQUISA GRUPO A  

 

UNIVERSO => OFICIAIS SUPERIORES E CAPITÃES 

 
1. Na opinião do senhor(a), a implantação do AdmOP melhorou a condução dos 

processos realizados nos depósitos do 5º B Sup (recebimento, endereçamento, 

controle de validade, separação, entre outros)? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

2. O senhor(a) julga que com a implantação do AdmOP nos depósitos do Batalhão 

gerou reflexos positivos na gestão do armazém (dados confiáveis e em tempo 

real)? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

3. Segundo a análise do senhor(a), houve um aumento na precisão das 

informações de estoque por ocasião da implantação do AdmOP nos depósitos do 

Batalhão? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

4. Para o senhor(a) a implantação do AdmOP contribuiu para uma melhoria da 

eficiência dos processos de armazenagem, tendo em vista o fluxo logístico dos 

materiais? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 
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c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

5. De acordo com a avaliação do senhor(a), houve um melhor aproveitamento do 

espaço de armazenagem após a implantação do AdmOP no âmbito dos depósitos 

do 5º B Sup? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

6. Com base na experiência do senhor(a), houve aumento da produtividade no 

trâmite logístico dos materiais após a implantação do AdmOP? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

7. Na visão do senhor(a), houve redução do tempo e do número de colaboradores 

para realizar atividades como recebimento, separação e expedição de materiais 

após a implantação do AdmOP nos depósitos do Batalhão?  

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

8. Na opinião do senhor(a), a utilização do sistema de radiofrequência, acoplado ao 

AdmOP contribui para a redução de erros no recebimento e separação dos 

materiais? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 
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9. Na visão do senhor(a), a implantação do AdmOP nos depósitos de suprimento 

contribuiu para a melhoria da acurácia (precisão) do inventário? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

10. Para o senhor(a) o processo de inventário foi otimizado após a implantação do 

AdmOP nos depósitos do 5º B Sup? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

11. Com base na experiência profissional do senhor(a), aponte quais foram as 

QUATRO principais barreiras que atrapalharam ou ainda atrapalham a gestão do 

suprimento classe II, após a implantação do AdmOP? 

a) A equipe dos depósitos estava acostumada a executar suas tarefas sem 

regras rígidas 

b) Equipamentos (hardware) com tecnologia defasada 

c) Erros do programa (software) provocando retrabalho 

d) Falta de treinamento para as equipes dos depósitos, gerando muitas 

dúvidas na operação do sistema 

e) Desconhecimento das funcionalidades da ferramenta (programa AdmOP) 

f) Resistência a mudança (sempre foi feito assim!) 

g) Falta de manual do sistema 

h) Número pequeno de equipamentos para acelerar as atividades de 

recebimento e expedição 

i) Entregas de materiais pelos fornecedores sem utilizar a tecnologia, não 

permitindo testes eficazes 

j) O trabalho no depósito ficou mais demorado 

k) Dificuldade em trabalhar com a ferramenta (programa AdmOP) 

l) Conciliar a implantação do sistema, com a rotina dos depósitos e as missões 

de suprimento 
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m) Outro:______________________________________ 
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APÊNDICE C - PESQUISA GRUPO B  

 

UNIVERSO => TENENTES, SUBTENENTES, SARGENTOS, CABOS E 

SOLDADOS 

 
1. Para o senhor(a) a implantação do AdmOP contribuiu para uma melhoria da 

eficiência dos processos de armazenagem, tendo em vista o fluxo logístico dos 

materiais? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

2. Na visão do senhor(a), houve redução do tempo e do número de colaboradores 

para realizar atividades como recebimento, separação e expedição de materiais 

após a implantação do AdmOP nos depósitos do Batalhão? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

3. Na opinião do senhor(a), a utilização do sistema de radiofrequência, acoplado ao 

AdmOP contribui para a redução de erros no recebimento e separação dos 

materiais? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

4. Na opinião do senhor(a), a implantação do AdmOP nos depósitos do Batalhão 

contribuiu para a eliminação de fichas e/ou planilhas de papel para controlar os 

estoques? 

a) Concordo totalmente 
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b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

5. Para o senhor(a), a separação dos materiais para distribuição foi feita de 

maneira mais eficiente, após a implantação do AdmOP? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

6. Pela sua experiência do senhor(a), após a implantação do AdmOP houve uma 

maior agilidade no fornecimento dos materiais? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

7. Com base na experiência profissional do senhor(a), aponte quais foram as 

QUATRO principais barreiras que atrapalharam ou ainda atrapalham a gestão do 

suprimento classe II, após a implantação do AdmOP? 

a) A equipe dos depósitos estava acostumada a executar suas tarefas sem 

regras rígidas 

b) Equipamentos (hardware) com tecnologia defasada 

c) Erros do programa (software) provocando retrabalho 

d) Falta de treinamento para as equipes dos depósitos, gerando muitas 

dúvidas na operação do sistema 

e) Desconhecimento das funcionalidades da ferramenta (programa AdmOP) 

f) Resistência a mudança (sempre foi feito assim!) 

g) Falta de manual do sistema 

h) Número pequeno de equipamentos para acelerar as atividades de 

recebimento e expedição 

i) Entregas de materiais pelos fornecedores sem utilizar a tecnologia, não 

permitindo testes eficazes 
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j) O trabalho no depósito ficou mais demorado 

k) Dificuldade em trabalhar com a ferramenta (programa AdmOP) 

l) Conciliar a implantação do sistema, com a rotina dos depósitos e as missões 

de suprimento 

m) Outro:______________________________________ 

8. Com base na experiência do senhor(a), houve aumento da produtividade no 

trâmite logístico dos materiais após a implantação do AdmOP? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 

9. Para o senhor(a) o processo de inventário foi otimizado após a implantação do 

AdmOP nos depósitos do 5º B Sup? 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo parcialmente 

c) Indiferente 

d) Discordo parcialmente 

e) Discordo totalmente 
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APÊNDICE D - PESQUISA GRUPO C  

 

UNIVERSO => GESTOR DO PROJETO 

 
1. O senhor poderia me informar qual o objetivo central da implantação do sistema 

de gestão de suprimentos por radiofrequência - administração dos Órgãos 

Provedores (AdmOP)? 

 

2. O senhor poderia me informar quem desenvolveu a ferramenta e ela já foi 

acreditada e validada pelos Órgãos competentes? 

 

3. O senhor saberia informar por qual razão foi adotada a radiofrequência e não o 

código de barras? 

 

4. A mais impactante desvantagem do RFID em relação ao código de barras é o seu 

custo de implantação. O senhor sabe informar se alguma medida foi adotada para 

mitigar este fator? 

 

5. O senhor pode esclarecer se o AdmOP é apenas um sistema de controle de 

estoques ou atua também como uma ferramenta de apoio à decisão dos gestores de 

diversos níveis? 

6. O senhor pode nos informar se o sistema garante que os usuários recebam 

somente as informações úteis ao seu trabalho? 

7. Nos testes, os usuários reportaram ao senhor que o sistema fornece 

informações padronizadas e de fácil leitura? 

8. O senhor pode indicar o nível de precisão das informações fornecidas pela 

ferramenta? 

9. Em relação as informações do AdmOP, o senhor pode afirmar que elas estarão 

disponíveis em tempo real ou existe algum “gap”?  
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10. O senhor pode dizer se o sistema interage facilmente com outros sistemas 

correlatos (seja logística ou contábil)? 

11. O pode informar se o sistema gera alertas sobre possíveis distorções nas 

informações disponibilizadas? 

12. Para o senhor, com base nas experiências do projeto piloto, o AdmOP 

é de fácil manuseio e de fácil aprendizado? 

13. O senhor pode afirmar que o sistema fornece informações, em tempo real, para 

que os gestores dos diversos níveis (estratégico, operacional e tático) possam tomar suas 

decisões? 

14. Para o senhor, quais foram as oito principais dificuldades para implantação do 

sistema? 
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APÊNDICE E - RESULTADOS TABULADOS 

 

1. Resultado da implantação 

 
 

 

 

2. Gestão da armazenagem  

 

concordo 
totalmente

46%

concordo 
parcialmente

36%

indiferente
9%

discordo parcialmente
9%

RESULTADO DA IMPLANTAÇÃO

concordo 
totalmente

36%

concordo 
parcialmente

46%

indiferente
18%

GESTÃO DA ARMAZENAGEM
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3. Precisão das informações  

 
 

 

 

4. Eficiência dos processos  

 

concordo 
totalmente

46%

concordo 
parcialmente

36%

indiferente
18%

PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES

concordo 
totalmente

46%

concordo 
parcialmente

33%

indiferente
3%

discordo 
parcialmente

6%

discordo totalmente
12%

EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS
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5. Maximização do espaço  

 
 

6. Efetividade do homem/hora e o aumento de produtividade 

 

concordo 
totalmente

55%concordo 
parcialmente

27%

indiferente
9%

discordo parcialmente
9%

MAXIMIZAÇÃO DO ESPAÇO

concordo 
totalmente

23%

concordo 
parcialmente

48%

indiferente
17%

discordo 
parcialmente

1%

discordo 
totalmente

11%

EFETIVIDADE DO HOMEM/HORA E O AUMENTO 
DA PRODUTIVIDADE
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7. Redução de erros  

 
 
 
 
 
 

8. Acurácia e rapidez dos inventários  

 
 

 

concordo 
totalmente

49%

concordo 
parcialmente

27%

indiferente
9%

discordo 
parcialmente

12%

discordo totalmente
3%

REDUÇÃO DE ERROS

concordo 
totalmente

46%

concordo 
parcialmente

34%

indiferente
11%

discordo 
totalmente

9%

ACURÁCIA E RAPIDEZ DOS INVENTÁRIOS
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9.Eliminação de controles manuais  

 
 

 

 

10. Separação eficiente e agilidade no fornecimento 

 

concordo 
totalmente

36%

concordo 
parcialmente

36%

indiferente
9%

discordo 
parcialmente

14%

discordo totalmente
5%

ELIMINAÇÃO DE CONTROLES MANUAIS

concordo 
totalmente

36%

concordo 
parcialmente

32%

indiferente
7%

discordo 
parcialmente

11%

discordo 
totalmente

14%

SEPARAÇÃO EFICIENTE E AGILIDADE NO 
FORNECIMENTO
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11. Barreiras para a implementação  

 
Observações: 

Barreira 01 – a equipe dos depósitos estava acostumada a executar suas 

tarefas sem regras rígidas; 

Barreira 02 – equipamentos (hardware) com tecnologia defasada; 

Barreira 03 – erros do programa (software) provocando retrabalho; 

Barreira 04 – falta de treinamento para as equipes dos depósitos, gerando 

muitas dúvidas na operação do sistema; 

Barreira 05 – desconhecimento das funcionalidades da ferramenta (programa 

AdmOP) 

Barreira 06 – resistência a mudança (sempre foi feito assim!); 

Barreira 07 – falta de manual do sistema; 

Barreira 08 – número pequeno de equipamentos para acelerar as atividades 

de recebimento e expedição; 

Barreira 09 – entregas de materiais pelos fornecedores sem utilizar a 

tecnologia, não permitindo testes eficazes; 

9
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RESPOSTAS

BARREIRAS PARA IMPLANTAÇÃO

Bareira 15 Bareira 14 Bareira 13 Bareira 12 Bareira 11 Bareira 10 Bareira 09 Bareira 08

Bareira 07 Bareira 06 Bareira 05 Bareira 04 Bareira 03 Bareira 02 Bareira 01
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Barreira 10 – o trabalho no depósito ficou mais demorado; 

Barreira 11 – dificuldade em trabalhar com a ferramenta (programa AdmOP); 

Barreira 12 – conciliar a implantação do sistema, com a rotina dos depósitos e 

as missões de suprimento; 

Barreira 13 – na minha visão, o principal entrave foi a necessidade de 

implantar toda a enorme quantidade de itens que já se encontravam no estoque e 

fazer a contagem manual, o que pode ter gerado algum erro de implantação. 

Barreira 14 – missões secundárias tirando o foco da principal; 

Barreira 15 – o ambiente de trabalho piorou, trabalhamos muitas horas a mais 

com este sistema, dificultou mais nosso trabalho, muito estresse com esse 

sistema; 

Barreira 16 - a necessidade de utilizar equipamentos antigos, obsoletos 

quanto às plataformas de desenvolvimento e programação; 

Barreira 17 - a pouca documentação nacional sobre pesquisas e resultados 

sobre o uso da tecnologia RFID. Não se compartilham os códigos dos cases bem-

sucedidos; 

Barreira 18 - a normalização dos requisitos de catalogação para os diversos 

tipos de itens; 

Barreira 19 - a complexidade do assunto e a escassez de pessoas 

especializadas no corpo do projeto; 

Barreira 20 - a falta de auxiliares para cumprir fases acessórias do projeto, 

como instalação de equipamentos, confecção de manuais, apresentações, etc; 

Barreira 21 - dificuldades orçamentárias para a aquisição dos equipamentos 

para os demais OP; 

Barreira 22 - necessidade de desenvolver todo o sistema para funcionar em 

plataformas open source; e 

Barreira 23 - grande distância física entre as sedes de desenvolvimento e de 

patrocínio. 


