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APOIO LOGISTICO PRESTADO PELO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO ÀS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES DOS ESTADOS DE SERGIPE E DA BAHIA 
 

QUALITY TOOLS APPLIED IN THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF 

LOGISTICAL SUPPORT DONE BY THE REGIONAL MAINTENANCE  PARK TO 

MILITARY ORGANIZATIONS OF THE STATES OF SERGIPE AND BAHIA 
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Fabrício Pelloso Piurcosky2 

  

 

RESUMO 
 

Este trabalho apresenta a utilização das ferramentas da qualidade na melhoria dos processos 

do apoio logístico de manutenção do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar. Tal 

abordagem se justifica pela imperiosa necessidade que o Parque tem de agregar poder de combate 

às organizações militares apoiadas. O objetivo deste estudo é comprovar que as ferramentas da 

qualidade contribuem para a melhoria da gestão do apoio logístico prestado. Este intento será 

conseguido através da revisão bibliográfica e documental dos procedimentos e atividades 

desenvolvidas logisticamente, mediante uma pesquisa básica, exploratória e qualitativa. O estudo 

comprovou que a Divisão de Produção do Parque/6 emprega as ferramentas da qualidade em suas 

rotinas internas, tratando cientificamente as informações obtidas junto às suas oficinas e 

investigando as soluções para situações-problemas e/ou oportunidades de melhoria. 

Palavras-chave: Ferramentas tradicionais. Apoio logístico. Manutenção. Disponibilidade. 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper presents the use of quality tools in improving support of logistical processes in 

maintenance of the Regional Maintenance Park of the 6th Military Region. This approach is 

justifiable due to the need of the Park in adding combat power to the military organizations that 

were supported. The objective of this study is to prove that quality tools contribute to the 

improvement of management and logistical support. The objective will be achieved through 

bibliographic and documental revisions of the procedures and activities developed logistically, 

upon basic, exploratory and qualitative research. The study proved that the Production Division of 

the Park/6 applies quality tools in its internal routines, scientifically treating obtained information 

with its workshops and investigating solucions to problem-situations and/of opportunities for 

improvement. 

Keywords: Tradicional tools. Logistical support. Maintenance. Availability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O Exército Brasileiro possui tropas guarnecendo pontos estratégicos do território nacional, 

dia e noite, prontas para defender a soberania territorial do Brasil. Realizar o apoio logístico com 

qualidade a essas tropas para manter o poder de combate e a disponibilidade dos meios de emprego 

militar (MEM) se torna um imenso desafio para os Parques Regionais de Manutenção em suas 

áreas de responsabilidade, ou seja, em suas Regiões Militares. 

Face às novas tecnologias dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM) e dos 

Produtos de Defesa (PRODE) advindas do Programa Estratégico do Exército de Obtenção da 

Capacidade Operacional Plena, instauraram-se grandes desafios para todos os profissionais da área 

de manutenção, responsáveis por manter a vida útil dos ativos e planejar o processo de manutenção, 

zelando pela alta disponibilidade dos equipamentos, ao menor custo. 

Este trabalho comprova que as ferramentas da qualidade podem contribuir para a melhoria 

da gestão do apoio logístico prestado pelo Parque Regional de Manutenção/6. Nesta pesquisa, o 

autor investiga as principais noções conceituais acerca do apoio logístico prestado pelo parque de 

manutenção, do que é qualidade e das ferramentas da qualidade. 

Tal abordagem se justifica pela constante necessidade de agregar poder de combate às 

organizações militares apoiadas pelos Parques Regionais, por intermédio da função logística 

manutenção aplicada à gestão dos materiais, garantindo a sua vida útil. 

É importante ressaltar, também, a contribuição do trabalho para a 6ª Região Militar (6ª RM), 

este grande comando com funções administrativas e logísticas, e para as Organizações Militares 

(OM) sediadas nos estados de Sergipe e da Bahia, que terão aumentas a sua capacidade de prontidão 

operacional e a sua capacidade dissuasória, cooperando, assim, com a proteção da sociedade. 

Isso posto, o objetivo deste estudo é comprovar que as ferramentas da qualidade podem 

contribuir para a melhoria da gestão do apoio logístico prestado pelo Parque/6. 

Este propósito será conseguido a partir da revisão bibliográfica e documental dos 

procedimentos e atividades do apoio logístico prestado pelo Parque Regional de Manutenção/6. 

 

  

2 REFRENCIAL TEÓRICO 

 

  

 Gerir bem e cada vez melhor é o grande desafio que se apresenta para os administradores 

da res pública. A fim de contribuir com atingimento desta máxima, esta seção irá abordar temas 

relacionados à função logística manutenção, para descrever o apoio de um Parque Regional de 

Manutenção, bem como revisará os conceitos da qualidade e, por fim, apresentará algumas 

ferramentas da qualidade que podem ser aplicadas à gestão. Tal abordagem faz-se necessária, pois, 

segundo Lopes (2006), é nesta sessão que se discutem os diferentes pontos de vista de autores 

diferentes sobre o mesmo assunto. 

 

2.1 O APOIO LOGÍSTICO DE UM PARQUE DE MANUTENÇÃO 

 

 Ballou (1993) diz que a logística tem como objetivo prover o cliente com os níveis de 

serviços desejados. O objetivo do nível de serviço logístico é providenciar bens ou serviços 

corretos, no lugar certo, no tempo exato e na condição desejada, ao menor custo possível. 
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Segundo Brasil (2002), para as Forças Armadas a Função Logística é definida como a 

reunião, sob uma única designação, de um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de 

mesma natureza. Diante dessa afinidade de ações, a Função Logística pode ser dividida nas 

seguintes atividades: suprimento, manutenção, transporte, engenharia, recursos humanos, saúde e 

salvamento. 

Doutrinariamente os quartéis de manutenção realizam atividades de suprimento e 

transporte, tendo na atividade de manutenção o seu fim. Como o objeto de estudo é o apoio logístico 

prestado pelo Parque/6, este artigo se limitará em abordar a Função Logística Manutenção. 

 
3.3.1 Esta Função Logística refere-se ao conjunto de atividades que são executadas 

visando a manter o material em condição de utilização durante todo o seu ciclo de vida e, 

quando houver avarias, restabelecer essa condição. 

3.3.2 A manutenção assegura às forças apoiadas a disponibilidade dos equipamentos, por 

meio da reparação e da gestão, estocagem e distribuição de peças de reparação. (BRASIL, 

2018, p. 3-9) 

 

Segundo Brasil (2016), as organizações militares que prestam o apoio logístico de 

manutenção são empregadas quanto à forma em: apoio ao conjunto; apoio direto; apoio por área; 

apoio suplementar; e apoio específico.  

No apoio ao conjunto, vale-se de suas instalações para realizar os trabalhos de manutenção 

empregando o pessoal e o seu ferramental mais pesado e estático. Já em apoio ao conjunto, destaca 

uma fração para realizar essas atividades nas instalações da organização militar apoiada, valendo-

se de um ferramental mais simples e portátil, além dos meios ali existentes. 

Por fim, o Escalão de Manutenção nada mais é que o grau ou amplitude do trabalho 

requerido nas atividades de manutenção, em função da complexidade do serviço a ser executado. 

 
Manutenção de 1º escalão - compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou pela 

organização militar responsável pelo material, com os meios orgânicos disponíveis, 

visando a manter o material em condições de funcionamento e de conservação. 

Manutenção de 2º escalão - compreende as ações realizadas em organizações de 

manutenção e que ultrapassam a capacidade dos meios orgânicos da organização militar 

responsável pelo material. 

Manutenção de 3º escalão - compreende as ações de manutenção que exigem recursos 

superiores aos escalões anteriores, em função do grau de complexidade. 

Manutenção de 4º escalão - compreende as ações de manutenção cujos recursos 

necessários requerem o emprego de instalações fabris da respectiva força, o concurso do 

fabricante ou representante autorizado, ou, ainda, o uso de instalações industriais 

especializadas. (BRASIL, 2002, p. 29) 

 

Sendo assim, o Parque Regional de Manutenção/6 desenvolve atividades da função 

logística manutenção, quer seja em apoio ao conjunto, quer seja em apoio direto às Organizações 

Militares sediadas nos estados da Bahia e Sergipe, realizado trabalhos de 3º escalão e 

complementando a manutenção de 1º e 2º escalões. 

Em sua visão de futuro, o Parque/6 almeja ser reconhecido, no âmbito da 6ª Região Militar 

(BA e SE) através da qualidade e confiabilidade dos serviços prestados às Unidades Militares 

apoiadas, baseada na excelência gerencial, das atividades logísticas e administrativas, na constante 

modernização dos processos, na otimização do emprego de recursos, na capacitação do pessoal e 

na integração e na integração com o público interno e externo. 

 

2.2  A QUALIDADE E SEUS CONCEITOS  
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 Nunca se ouviu falar tanto de qualidade como nos dias atuais: qualidade do ar ou da água, 

qualidade de vida, qualidade dos padrões éticos, dentre outros. Para Deming (1990), todo atributo 

que pode melhorar o produto do ponto de vista do cliente, pode ser considerado como qualidade. 

Os estudiosos da aplicabilidade da qualidade nas organizações a definem de maneira 

variada, conforme seus variados pontos de vista. Dentre os referidos estudiosos, destacam-se Juran 

(1991), que registrou que a qualidade só poderia ser alcançada a medida que fossem satisfeitas as 

necessidades dos clientes; Crossby (1995), o qual atribuiu a qualidade como conformidade com os 

requisitos técnicos e as expectativas dos clientes em relação aos produtos; Ishikawa (1997), que, 

além de formular as bases para o sistema de gestão da qualidade total nas empresas, reafirmou o 

papel central da satisfação do cliente interno e externo para configurar a qualidade, conforme 

aponta Monteiro (2004) em seus estudos. 

Segundo Paladini (1994), existem dois aspectos essenciais no que diz respeito à definição 

técnica de qualidade e estes aspectos se originam da ideia de que a qualidade é usada habitualmente 

pela sociedade como um todo. O primeiro é que qualquer que seja a definição indicada para 

qualidade, é esperado que ela não contrarie a noção intuitiva que se tem sobre ela, aquilo que já se 

sabe a respeito do assunto. Em segundo é que como a questão da qualidade faz parte da rotina 

diária das pessoas, não é possível identificar e demarcar seu significado com exatidão. Juran (1990, 

p. 47) afirma que qualidade nada mais é que adequação ao uso, definição rápida e breve. 

Voltando a definição de Deming (1990), este aborda os aspectos da qualidade relacionados 

com o preço, desta forma qualidade seria atender continuamente às necessidades dos clientes a um 

preço que eles estejam dispostos a pagar, ou seja, a qualidade também tem que ser analisada com 

o olhar financeiro, para não tornar este critério, um aspecto crítico na produção de um bem ou 

prestação de um serviço, mesmo que o oferecido (bens ou serviços) seja de qualidade, se tiver um 

preço elevado, ao ponto de não se tornar competitivo ao mercado, isso irá gerar problemas para a 

organização. Já Mello (2011, p. 4) disse que “o conceito de qualidade está diretamente ligado a três 

fatores, redução de custos; aumento de produtividade, satisfação dos clientes”. 

Diante do exposto, segundo Demo (1994), fica evidenciada a dificuldade em definir, de 

forma consensual, o termo qualidade, o qual se volta para a sua própria essência, ou seja, trata-se 

de um constructo teórico composto de duas partes complementares entre si e aparentemente 

antagônicas: a quantidade da qualidade e a qualidade da qualidade, o que revela o alto teor subjetivo 

que nele se faz presente. 

 

2.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE APLICADAS À GESTÃO 

 

De acordo com Fotopoulos (2009), as ferramentas de gestão da qualidade são métodos 

práticos, são meios ou mecanismos que podem ser aplicados a tarefas específicas, que, entre outras 

coisas, são usados para facilitar melhorias e mudanças positivas.  

Segundo Engelhardt (2000) as sete ferramentas da qualidade formam um conjunto eficaz e 

devem ser usadas quando for apropriado para coleta, processamento e disposição das informações, 

sendo elas numéricas ou não. As ferramentas da qualidade podem ser divididas em dois grupos: as 

“Ferramentas Estatísticas da Qualidade” também chamadas de “Ferramentas Tradicionais da 

Qualidade”; e “Ferramentas de Planejamento da Qualidade” conhecidas também como “As Sete 

Novas Ferramentas da Qualidade”, de acordo com Mizuno (1993). 

Esta abordagem se restringirá as sete ferramentas da qualidade ou ferramentas tradicionais 

da qualidade. Convém destacar que o uso de ferramentas tradicionais para implantar um sistema 

de qualidade se mostra eficaz desde que elas sejam utilizadas em conjunto, de forma articulada 
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(MONTEIRO, 2004). Este recurso propicia maior aproximação do significado da qualidade, dada 

a complexidade que o reveste, impedindo de apreendê-lo de forma ingênua (DEMO, 1994). 

 

2.3.1 Fluxograma  

 

É uma representação visual das etapas para a realização de um determinado processo. Sua 

finalidade é mapear o caminho a perseguir, levando em consideração algumas variações que podem 

surgir no decorrer do processo. 

Do ponto de vista das operações logísticas Horn (2015) comenta que há várias 

aplicabilidades do fluxograma: através deste é possível medir e analisar divergências e a 

propositura de ajustamentos como: a minimização do tempo usado em um processo, e 

consequentemente, a redução de custos logísticos, avaliação e detecção de gargalos de produção, 

medição da distância percorrida pelo operador de um sistema para desenvolver um determinado 

trabalho, elaboração de análises e avaliações de produtividade em uma linha de produção, melhoria 

da qualidade e organização de determinados processos logísticos. 

 

2.3.2 Diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa 

 

É utilizado para apresentar a relação existente entre um resultado de um processo (efeito) e 

os fatores (causas) do processo, que por razões técnicas, possam afetar o resultado considerado. 

Segundo Miguel (2006), consiste em uma forma gráfica usada como metodologia de análise para 

representar fatores de influência (causas) sobre um determinado problema (efeito). Para construir 

um diagrama de causa e efeito, utiliza-se um desenho em forma de “espinha-de-peixe”, onde o 

“efeito” é definido e anotado à direita, e as “causas” são representadas à esquerda, por uma larga 

seta. Em seguida, descrevem-se as ramificações, que são os fatores detalhados que podem ser 

considerados como causas secundárias. 

Ivanovic e Majstorovic (2005) explicam que esta ferramenta se apresenta por meio de uma 

representação gráfica onde existe a apresentação da correlação de informações por semelhança por 

meio de seis eixos principais (método, material, máquinas, meio ambiente, mão-de-obra e medição) 

e partir desta representação é possível a identificação das possíveis causas de um problema, ou 

efeito, de forma específica e direcionada. 

O resultado da aplicação dessa ferramenta, de acordo com Werkema (1995, apud Oliveira, 

2003) faz com que o gestor se concentre no conteúdo do problema em questão e nas suas 

respectivas causas, não nos sintomas. 

 

2.3.3 Folha de verificação 

 

É uma ferramenta que se apresenta em forma de formulário planejado onde os dados 

coletados são preenchidos de forma facilitada e resumida. Segundo Toledo (2013), o registro dos 

dados dos itens a serem verificados permite uma rápida percepção da situação e ajuda a sanar 

dúvidas e confusões. 

Em conformidade com Oliveira (2003), a folha de verificação nas operações logísticas 

permite o registro de informações como: o número de vezes que alguma coisa acontece; tempo 

necessário para que alguma coisa seja feita; custo de determinada operação ao longo de certo 

período de tempo; impacto de uma ação ao longo de dado período. 

 

2.3.4 Diagrama de Pareto  
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Segundo Avelar (2015), esta ferramenta também é conhecida como Diagrama 80-20 e 

remete ao fato de propor que 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas apontados 

e para um melhor entendimento é confeccionado o gráfico de frequência acumulada.  

De acordo com Oliveira (2003, p. 67) o diagrama de Pareto pode ser utilizado nas seguintes 

situações em relação às operações logísticas: definição de projetos de melhoria; identificação das 

principais fontes de custo; identificação das principais causas que afetam um processo; escolha do 

projeto de melhoria a ser desenvolvido na empresa, em razão do número de não conformidades 

geradas no processo produtivo; e identificação da distribuição de recursos por projeto. 

 

2.3.5 Diagrama de dispersão 
 

Constitui-se em um aglomerado de pontos distribuídos sobre um plano estabelecido por um 

par de eixos ortogonais (X e Y). Este diagrama permite identificar o possível relacionamento entre 

variáveis consideradas numa análise. Para Cunha (2001), esta ferramenta mostra o que acontece com 

uma variável quando a outra muda para se ter a percepção de possíveis relações de causa e efeito. 

De acordo com Suares (2000), o diagrama de dispersão é a etapa seguinte do diagrama de 

causa e efeito, pois verifica se há uma possível relação entre as causas, isto é, nos mostra se existe 

uma relação, e em que intensidade. 

 

2.3.6 Histograma  

 

É um gráfico de barras que apresenta a variação de um conjunto de dados sobre uma faixa 

específica. Segundo Suares (2000), a maneira como esses dados se apresentam distribuídos contribui 

de forma decisiva na identificação destes, descrevendo a frequência com que variam os processos e a 

forma de distribuição dos dados como um todo. Sua função principal é identificar com que frequência 

certo dado aparece em um grande conjunto de dados. 

 

2.3.7 Carta de controle  

 

O Gráfico (ou carta) de Controle é utilizado para detectar causas especiais e causas comuns. 

As cartas podem ser por variáveis (utilizada com unidades quantitativas de medidas) ou por 

atributos (características qualitativas). O objetivo de uma carta de controle é detectar quaisquer 

alterações indesejadas em um processo, sendo que quando ocorrerem mudanças, estas serão 

sinalizadas por pontos anormais em um gráfico. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Conforme salientou-se na introdução, este trabalho pretende comprovar que as ferramentas 

da qualidade podem contribuir para a melhoria da gestão do apoio logístico prestado pelo Parque 

Regional de Manutenção/6 às Organizações Militares situadas nos estados da Bahia e de Sergipe. 

Quanto à finalidade, a pesquisa pode ser classificada como básica, pois, segundo Gil (1999), 

visa gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, porém sem ter uma aplicação 

prática imediata. Ainda segundo Gil (1999), este trabalho se caracterizou por ser exploratório, pois 

será buscada em sua fase inicial a compreensão sobre determinado fato e após será feita a 

explicação de suas causas e consequências.  
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Foram realizadas pesquisas bibliográficas em normas e manuais, livros, trabalhos 

acadêmicos e artigos científicos, dentre outros documentos ligados ao tema. Tudo com a finalidade 

de restringir a amplitude dos dados a serem estudados e definir os principais aspectos de uma 

investigação, precisando, portanto, os tipos de dados que devem ser abstraídos da realidade, como 

objeto de análise, como explicita Lakatos e Marconi (1991). 

O presente estudo teve também características qualitativas, pois fez a identificação da 

presença ou ausência de um fato sem a preocupação de medir em que nível este fato esteve presente, 

como é bem definido por Mattar (1999). 

No tocante aos procedimentos metodológicos, os documentos elaborados e utilizados pela 

Divisão de Produção do Parque/6 forneceram os dados aqui apresentados, respaldando as 

afirmações de que a partir do uso as ferramentas da qualidade houve um ganho na prestação do 

apoio logístico. 

 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

  

 

A Divisão de Produção é a seção do Parque Regional de Manutenção/6 responsável por 

gerenciar os trabalhos de apoio logístico de manutenção desenvolvidos pelas suas oficinas, pelas 

equipes de manutenção em apoio direto e pelas oficinas terceirizadas prestadoras de serviços. Para 

tanto, vale-se da coleta e análise de dados de todas essas atividades que, ligadas direta ou 

indiretamente aos trabalhos de manutenção, contribuem para a melhoria dos processos. 

Antes de começar, vale ressaltar que as ferramentas tradicionais “(...) foram criadas não 

para uso isolado, mas para que, juntas, possam ajudar a mapear os defeitos de produtos e serviços, 

encontrar suas causas e corrigi-las no processo” (MELLO, 2011, p. 87). Para comprovar o emprego 

de todas as sete, será dado foco apenas no ponto em que a ferramenta foi aplicada para a solução 

de um determinado problema. 

Um dado que chamou atenção, inicialmente, foi a constatação que, até pouco tempo atrás, 

os processos das atividades ligadas à área de manutenção não estavam mapeados. Quando muito, 

existiam Programas Operacionais Padrão (POP) descrevendo de forma textual o passo a passo de 

uma determinada atividade. Em 2017, o escalão superior, alinhado com as diretrizes do Tribunal 

de Contas da União (TCU), determinou a implantação de uma política de gestão de riscos e o 

fortalecimento dos controles internos. 

Como era necessário estar com os processos mapeados para dar andamento aos trabalhos 

da gestão de riscos, a Divisão de Produção do Parque/6 precisou rever seus processos, de modo a 

listar todas as atividades desenvolvidas, mapeando-os. Apesar do trabalho adicional, o ganho para 

a gestão foi imenso, pois foi possível identificar diversas oportunidades de melhoria que os POP 

não permitiam. 

Neste contexto, identificou-se o largo emprego do fluxograma como ferramenta auxiliar no 

mapeamento dos micro e macroprocessos internos. Este tipo de apresentação visual, além de 

descrever o processo, facilitou a identificação de gargalos, contribuindo com a melhoria destas 

ações. 

Exemplificando o uso do fluxograma para esse fim, a figura abaixo apresenta visualmente 

um processo ligado à manutenção do armamento leve. Esta classe de material (Cl V) é 

extremamente sensível, exigindo um controle documental apurado, diante da necessidade de 

registrar todos os atos e fatos praticados durante a manutenção, de modo a serem auditados interna 

e externamente. 
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Figura 1: Aplicação do Fluxograma 

 

 
Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2017). 

 

Esta sequência visual de ações, amarra os procedimentos, atinentes a documentação, 

quando do recebimento e da devolução do MEM da Cl V. Nela está explicito que a oficina de 

manutenção é responsável por: receber o material, lavrando o documento específico (TREM, PT, 

IT, TEAM); registrar as alterações encontradas na Guia de Recolhimento (G Rec), quitando-a; 

realizar a manutenção do MEM Cl V; e restituir o material manutenido, mediante Guia de Remessa 

(G Rem). Diante disto, fica evidente a contribuição da ferramenta fluxograma para a melhoria da 

gestão do apoio logístico prestado. 
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Outra constatação se deu com o uso do diagrama de causa e efeito para comprovar a 

necessidade de mudanças na seção de manutenção de geradores. Tais mudanças impactaram desde 

o pessoal, passando pelas dependências, até chegar na forma como o apoio direto e o apoio ao 

conjunto vinham sendo prestados. 

 
Figura 2: Aplicação do Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2016). 

 

A Figura 2 aponta problemas levantados pelas equipes de apoio direto, quando das 

inspeções realizadas no material de dotação das OM apoiadas, bem como a identificação de 

problemas na oficina de manutenção de geradores que presta o apoio ao conjunto, classificando-os 

como as causas da baixa disponibilidade (efeito). As ações desencadeadas para corrigir as causas 

iniciaram ainda em 2016 e podem ser sentidas ao se comparar os relatórios anuais de manutenção 

dos anos de 2017 a 2019, conforme a tabela abaixo. 

 
Tabela 1: Situação da manutenção de geradores 2017-2019 

ANO PROCEDIMENTOS DE 

MANUTENÇÃO REALIZADOS 

DISPONIBILIDADE DE 

GERADORES NA 6ª RM 

2017 5 53% 

2018 7 67% 

2019 11 85% 
Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2019). 

 

O uso da ferramenta permitiu que fossem adotadas condutas que resultaram na aquisição 

de  ferramentais específicos e na contratação de mão de obra temporária qualificada, bem como a 

reformulação no estágio setorial anual para a manutenção dos grupos geradores de energia elétrica 

existentes na 6ª RM. Evidencia-se assim que o uso do Diagrama de Ishikawa contribuiu para 

aumentar a disponibilidade de grupos geradores nas OM da Bahia e de Sergipe. 

Falta de 
ferramental 

especializado Ferramental  de manutenção 

em condições ruins. 

 

Pessoal desviado da função. 

 

Equipamentos obsoletos. 

Falta de pessoal 
habilitado. 

 

Falta de treinamento 

 

Falha na identificação  sobre os 

reais problemas de pane. 

 

Falta de plano de Mnt na OM 

detentora do Gerador 

 

MEDIDA 

MÁQUINAS 

PESSOAS MÉTODO 

AMBIENTE MATERIAIS 

Baixo 

índice de 

disponibi-

lidade de 

Geradores 

na 6ª RM. 

Grande quantidade de 

geradores danificados. 

 

Equipamentos 

danificados ou 

impróprios para uso 

. 

Ferramental em 

péssimo estado de 

conservação 

 

Falta de ventilação 

 

Sala de Mnt pequena 

 

Falta de treinamento 

 

Falta de peças de reposição. 

 



10 

 

Mais uma constatação se deu quando a Divisão de Produção, face a restrição orçamentária 

atual de gastos com concessionárias, apoiou-se no Diagrama de Pareto (Figura 3) para comprovar 

cientificamente que os seus equipamentos não impactavam sobremaneira a conta de energia elétrica 

do quartel, ao comparar os consumos destes com os de outras seções. Isto possibilitou a adoção de 

medidas realmente eficazes para reduzir o valor da despesa com energia elétrica, sem comprometer 

a produção. 

 
Figura 3: Aplicação do Diagrama de Pareto 

 

 
Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2018). 

 

Com base no princípio de Pareto foi estabelecida uma relação de 80/20. Desta forma 

verificou-se quais eram os equipamentos/seções/dependências que impactavam o consumo. De 

fato, foi verificado que apenas 20% dos itens selecionados na estratificação eram responsáveis por 

80% deste consumo. Desta forma as ações foram voltadas apenas para os 20%, deixando de lado 

no primeiro momento as demais causas. A consequência da utilização do método foi a 

racionalização das ações com foco nas causas que apresentam grande impacto no consumo. 

Diante disso, foram adotadas medidas internas relativas à racionalização do uso de 

equipamentos elétricos e eletrônicos. Além disso, solicitou-se a alteração tarifária junto à 

concessionária de energia elétrica da Bahia, passando à modalidade Horossazonal Verde, 

permitindo a aplicação de preços diferenciados para a demanda de potência e consumo de energia 

elétrica, conforme o horário de utilização durante o dia (ponta e fora de ponta). 

 
Tabela 2: Situação do gasto com energia elétrica 2017-2019 

kWh 2017 2018 2019 

Consumo na Ponta - 17.883,50 16.491,11 

Consumo Fora da Ponta - 193.769,18 183.444,63 

Consumo Total 219.775,81 211.652,68 199.935,76 
Fonte: Fiscalização Administrativa do Parque Regional de Manutenção/6 (2019). 
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A Tabela 2 proporciona a percepção do quanto se pode economizar no consumo de energia 

elétrica entre os anos de 2017 a 2019: 19.840,05 kWh. Esta economia equivale a quase um mês e 

meio de consumo. Isto comprova que ferramenta da qualidade possibilitou, também neste caso, um 

ganho para o apoio logístico, uma vez que evitou que medidas usualmente adotadas para 

economizar energia elétrica, como desligamento de maquinário e regime de meio expediente, 

impactassem os trabalhos de manutenção. 

Foi constatado, mas com menor frequência, o uso do histograma em atividades ligadas ao 

apoio ao conjunto e normalmente voltadas para produção. Um exemplo deste achado é apresentado 

na Figura 4, que expõe a variação no corte das peças utilizadas para a confecção de armários na 

Oficina de Serralheria. 

 
Figura 4: Aplicação do Histograma na confecção de armários 

 

 
Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2019). 

 

Foram colhidas seis amostras diárias para fazer essa verificação. Ao analisar os dados das 

amostras, foi possível afirmar que o processo de corte de peças seguia um padrão de 

comportamento, perfeitamente identificável e previsível. Partindo da premissa que existe 

variabilidade no processo, as medições das peças cortadas deveriam oscilar dentro dos limites 

estabelecidos na Carta de Controle (Figura 5), sendo o intuito desse histograma verificar se a 

distribuição das frequências está dentro de uma normalidade dentro dos parâmetros 

preestabelecidos. 

 
Figura 5: Aplicação da Carta de Controle 

 

 
Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2019). 
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A curva de distribuição normal é o principal padrão de comportamento buscado para a 

aferição de que o processo está normalizado. Entretanto em uma análise preliminar foi possível 

perceber que seria necessário um maior número de amostras para estabilizá-la, porém com os dados 

disponíveis o histograma não apresenta anomalias relevantes. Em um primeiro momento, é possível 

acreditar que o controle do processo se encontra com a média e o desvio padrão alterados e que as 

causas especiais de variação estejam atuando, mas por outro lado é possível aferir que o histograma, 

visto como uma representação de densidade dos dados, mostra que a frequência do pico de dados 

está na média. 

Gráficos de controle estatísticos de processo foram utilizados para verificar se o mesmo 

está dentro dos limites de controle, isto é, se o processo está realmente ocorrendo da forma como 

tinha sido planejado. Foi verificado que algumas amostras não estavam dentro dos limites de 

controles determinado. Partindo da premissa que estar sob controle não significa, necessariamente, 

que o produto atende às especificações, significa apenas que o processo é consistente. Nesse caso 

ele era consistentemente ruim, pois as especificações não foram atendidas em 60% dos casos. 

Desta forma, surgiu a necessidade de melhorar a compreensão do processo de trabalho. A 

partir do problema inicial, definiu-se que se deveria haver um Brainstorm com as diferentes seções 

envolvidas no processo, a fim de gerar o máximo de ideias possíveis sobre o problema, em um 

determinado espaço de tempo. Chegou-se a conclusão que a fabricação de um gabarito e o 

treinamento dos profissionais em fase de aprendizado seriam a resposta aos problemas encontrados. 

Após as medidas serem implementadas, foi feito um novo levantamento de amostras das 

peças e consequentemente a representação gráfica dos dados, conforme a Figura 6. 
 

Figura 6: Aplicação da Carta de Controle 

 

 

Fonte: Divisão de Produção do Parque Regional de Manutenção/6 (2019) 
 

De acordo com os resultados obtidos foi possível constatar que o processo está sob controle, 

atendendo as especificações do produto e que apenas causas naturais estavam atuando no processo. 

Um processo sob controle é estável, e sua média e variação não mudam. Os pontos que estavam 

fora dos limites de controle foram um motivo óbvio para se acreditar que o processo poderia estar 

fora dos parâmetros estabelecidos, sugerindo investiga-lo. 

Com isso foi possível atuar oportunamente na Oficina de Serralheria, de modo a evitar que 

o erro fosse propagado para as demais fases da confecção destes armários. Antes o erro se 

propagava e somente após a montagem é que ficavam perceptíveis as diferenças nas peças, gerando 

retrabalho e desperdícios com os insumos, aumentando o gasto e o tempo de confecção. 
Por fim, foi amplamente constatado o emprego da folha de verificação nas atividades de 

manutenção do apoio ao conjunto e do apoio direto. Utilizada como um checklist, padronizou 

procedimentos para o recebimento de materiais, embarques para as viagens de apoio direto, 

546.5

553.333
3333

557.333
3333

561.666
6667558.333

3333554.833
3333

556.666
6667

557.333
3333

559.166
6667

565

Fev
2

Fev
3

Fev
4

Fev
5

Fev
6

Fev
7

Fev
8

Fev
9

Fev
10

Fev
11

535
540
545
550
555
560
565
570

Gráfico da Média dos 
Valores

30

20
16

10

30

40

10

21 20

30

00

10

20

30

40

50

Gráfico Amplitude



13 

 

inspeções da manutenção, dentre outros, garantindo maior confiabilidade no processo e auxiliando 

na redução de erros ou, pelo menos, evitando que os mesmos voltem a ocorrer. 

Fato é que o óbvio precisa ser dito e se for dito de maneira cientifica, possibilitará convencer 

corações e mentes acerca daquilo que se quer comprovar ou das melhores ações a serem adotadas 

diante de uma determinada situação problema e de uma oportunidade de melhoria. 

Mesmo não identificando o emprego do Diagrama de Dispersão, ficou evidenciado pelos 

exemplos acima apresentados que as ferramentas da qualidade contribuíram para a melhoria da 

gestão do apoio logístico de manutenção prestado pelo Parque/6 às organizações militares. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste momento, é possível afirmar que as ferramentas da qualidade podem contribuir para 

a melhoria da gestão do apoio logístico prestado pelo Parque Regional de Manutenção/6 às OM 

dos estados de Sergipe e da Bahia, uma vez que foi possível mapear processos, padronizar 

procedimentos, implantar melhorias em seções e adotar medidas eficazes quanto ao consumo de 

energia elétrica, sem, no entanto, impactar a produção. 

Foi apurado, dentre os principais autores do tema de pesquisa, aquilo que foi proposto para 

que fosse alcançada a eficiência dos processos de apoio logístico de um Parque de Manutenção, 

seja em apoio direto ou em apoio ao conjunto, com a aplicação das ferramentas e dos conceitos da 

qualidade. 

Demonstrou-se que a Divisão de Produção do Parque/6, costumeiramente, aplica as 

ferramentas da qualidade em suas rotinas de manutenção, sempre objetivando a tomada de decisões 

embasadas em processos científicos de comprovação. 

Percebeu-se, ainda, que os conceitos da qualidade estão bem alicerçados na instituição e, 

por conseguinte, tem auxiliado na constante melhoria dos processos logísticos de manutenção, que 

agregam poder de combate às OM da 6ª RM, à medida que mantêm os MEM disponíveis e nas 

melhores condições de emprego. 

A qualidade, a identificação e a solução dos problemas são métodos muito simples, que 

consistem em identificar, observar, analisar e agir sobre as causas de um problema. A maioria dos 

problemas podem ser tratados com a utilização destas ferramentas. São ferramentas simples, mas 

um importante instrumento para a busca de soluções. A implementação de uma metodologia dentro 

das instituições é fundamental para que oriente, de forma científica, o procedimento correto para 

identificar e resolver os problemas referentes aos processos. 

Este estudo requer um maior aprofundamento para encontrar outras aplicabilidades para as 

ferramentas da qualidade, inclusive para aquelas que não estão sendo empregadas, indo além das 

sete tradicionais a que este estudo se restringiu, como o 5W2H, o Ciclo PDCA e o FMEA, todos 

identificados com certa frequência durante a coleta dos dados. 
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