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RESUMO  
O presente estudo apresenta os principais problemas enfrentados por um Batalhão 

de Infantaria Motorizado, quando da sua transformação em Batalhão de Infantaria 

Mecanizado, no que tange aos aspectos logísticos, de instalações e manutenção. O 

objetivo desta pesquisa é contribuir com a melhoria dos processos de uma maneira a 

diminuir os custos e aumentar a eficiência e eficácia durante a transformação. Com o 

objetivo de ampliar o conhecimento teórico sobre o assunto, além de algumas 

experiências vivenciadas que foram relevantes para o trabalho, foi realizada uma 

entrevista com um especialista que participou dessa mudança em sua Unidade. Para 

levantar os problemas que existem durante a transformação, militares que 

participaram da implantação da Infantaria Mecanizada foram selecionados para 

responder a um questionário. Tudo com a finalidade de identificar a realidade 

vivenciada pelos militares de diferentes postos e graduações e levantar possíveis 

oportunidades de melhoria no futuro, levando-se em conta as experiências e boas 

práticas. 

Palavras-chave: Infantaria Mecanizada, Batalhão de Infantaria Mecanizado, 

Logística, Suporte Logístico Integrado, Manutenção Preventiva e Benchmarking.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
This study presents the main problems faced by a Motorized Infantry Battalion, when 

transformed into a Mechanized Infantry Battalion, regarding the logistical aspects, 

installations and maintenance. The goal of this research is to contribute with 

processes improvement in order to decrease costs and increase efficiency and 

effectiveness during the transformation.  With the aim of obtaining theoretical 

knowledge about the subject, in addition to some lived experiences that were 

relevant to the job, an interview with a specialist who had participated in a 

transformation in his Unit was realized. To list the problems that exist during the 

transformation, military who participated in the implementation of the Mechanized 

Infantry were selected to answer a questionnaire. All with the purpose of identifying 

the reality experienced by the military of different positions and degrees and to raise 

possible opportunities for improvement in the future, considering experiences and 

good practices. 

 

Key words: Mechanized Infantry, Mechanized Infantry Battalion, Logistics, 

Integrated Logistics Support, Preventive Maintenance and Benchmarking.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 

 

1 INTRODUÇÃO  
   Após o término da Guerra Fria, no ano de 1991, o grau de previsibilidade das 

relações entre os países reduziu significativamente, tornando o mundo atual mais 

complexo que no passado, onde tínhamos uma confrontação ideológica bipolar. 

(POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA, 2012).  

   Os avanços da tecnologia, trouxeram maior eficiência aos sistemas 

administrativos e militares, por outro lado criaram vulnerabilidades aos países que 

não investiram em setores de tecnologia avançada. (POLÍTICA NACIONAL DE 

DEFESA, 2012).  

   Com o intuito de preservar a soberania nacional e seus interesses, são elaborados 

os Objetivos Nacionais de Defesa. Os aspectos ressaltados nesses objetivos são o 

de desenvolver o potencial logístico de defesa e o de colaborar com a indústria 

nacional de defesa. (POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA, 2012).  

   O Exército publicou em 2013, as bases para a transformação da doutrina militar 

terrestre. Inserido nessas bases está o Planejamento Baseado em Capacidades 

(DOAMEPI). Este planejamento é obtido a partir da junção de 7 (sete) fatores. São 

eles: Adestramento, Material, Doutrina, Organização, Educação, Pessoal e 

Infraes1trutura. Para que seja gerada a capacidade e que esta possa ser 

empregada em sua plenitude, exige-se o atendimento de todos os 7 (sete) fatores 

citados acima. (BASES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA DOUTRINA MILITAR 

TERRESTRE, 2013).  

1.1 PROBLEMA  

   Com a transformação de algumas unidades de Infantaria Motorizada em Infantaria 

Mecanizada, as capacidades destas unidades aumentaram de maneira 

considerada, principalmente nos aspectos relacionados a proteção blindada e o 

poder de fogo.   

   Relacionado a este aumento de capacidades, há uma necessidade de adequação 

destas unidades frente a nova realidade encontrada. A Viatura Guarani possui uma 

grande tecnologia embarcada, demandando das unidades uma grande 

preocupação logística e de manutenção, principalmente a preventiva. 

    É no acima descrito, pois, que surge o problema da pesquisa. Quais são os 

principais problemas logísticos, ligados principalmente a manutenção e instalações, 

em unidades de Infantaria Motorizada transformadas em Infantaria Mecanizada?
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1.2 OBJETIVOS 

Dessa maneira o presente estudo tem como objetivo geral identificar os principais 

problemas logísticos relacionados a manutenção e instalações dos batalhões de 

infantaria mecanizados, por meio de pesquisa bibliográfica, documental, entrevista 

e questionário. 

    Para se atingir o objetivo geral do estudo e, de forma a facilitar o encadeamento 

de um raciocínio lógico, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 

1) Analisar os problemas enfrentados no Suporte Logístico Integrado; 

2) Analisar as principais mudanças ocorridas nas Organizações Militares 

que sofrem a transformação; e 

3) Apresentar uma sugestão de Benchmarking visando colaborar com a 

melhoria dos processos durante a transformação das Organizações 

Militares. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  

    A presente pesquisa se justifica em virtude da logística ligada principalmente a 

manutenção e instalações de um batalhão de Infantaria Mecanizado ser maior que 

a de um batalhão de Infantaria Motorizado. Sendo assim, a mudança acarreta uma 

série de medidas logísticas complexas, para que toda capacidade requerida a uma 

Unidade Mecanizada seja empregada em sua plenitude. 

   Os meios disponíveis utilizados por um Batalhão de Infantaria Mecanizado, em 

sua maioria, apresentam um alto custo de manutenção e emprego. Por esse motivo, 

instalações adequadas e uma mentalidade de manutenção, principalmente 

preventiva, são extremamente importantes para diminuir o custo no futuro, de um 

Batalhão Mecanizado.   

   A capacitação e a gestão de pessoal especializado na Viatura Guarani, são 

importantes, levando-se em conta a tecnologia e a consequente complexidade na 

manutenção das viaturas.  

   Desse modo, enfatiza-se que o problema logístico levantado poderá trazer 

benefícios para a Força Terrestre, uma vez que apresentará algumas sugestões 

para que o Batalhão de Infantaria Mecanizado possa buscar ao máximo sua 

prontidão operativa, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa que lhe 

seja atribuída.  
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   Não foi possível abordar de maneira profunda, na pesquisa, as consequências na 

mudança do QCP, pois essas mudanças influenciam sobremaneira a estrutura tanto 

de pessoal como física (construção de novas instalações) de uma Organização 

Militar. 

   O trabalho poderá servir como uma possível ferramenta no desenvolvimento da 

doutrina da Infantaria Mecanizada, alinhada com os projetos estratégicos do 

Exército, e com a Política Nacional de Defesa.  

 

2 METODOLOGIA  
   A fim de consolidar o conhecimento sobre o tema e para que a solução do 

problema seja elaborada, a pesquisa foi produzida através de uma leitura analítica 

das fontes encontradas. Estas foram reunidas a partir de fichamentos, relatórios, 

questionário e uma entrevista com especialista.  

   Quanto aos procedimentos técnicos, classifica-se a pesquisa como sendo 

bibliográfica, pois abrange o conteúdo de artigos e manuais. Pode ser classificada 

documental, pois inclui fontes primárias, relatórios emitidos por Organizações 

Militares, além de uma pesquisa de campo, pois utiliza dados, questionários e 

entrevista com especialista, que permitem obter informações com pessoas que 

estão diretamente relacionadas com o assunto. 

   Referente a abordagem do problema, foi utilizado, principalmente, como foco, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as informações coletadas não buscaram 

apenas medir um tema, e sim descrevê-lo, a partir das opiniões dos entrevistados 

na pesquisa. O viés quantitativo foi explorado também em alguns questionamentos, 

porém com menor ênfase. 

  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

   O Exército Brasileiro está passando por um processo de transformação nos 

últimos anos, introduzindo novas concepções e conceitos doutrinários e 

incorporando na força capacidades e competências necessárias para seu emprego 

na era do conhecimento. (BASES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA DOUTRINA 

MILITAR TERRESTRE, 2013).  

   Os fatores determinantes para que as capacidades sejam desenvolvidas em sua 

máxima potencialidade e a unidade esteja em seu nível máximo de prontidão 
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operativa são: doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal, 

infraestrutura, estando intimamente ligados, direta ou indiretamente, à logística de 

manutenção e instalações de uma Organização Militar. (MANUAL DE CAMPANHA 

LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE – EB70-MC-10.238, 2018). 

   A logística exerce papel fundamental no sucesso das operações militares, 

devendo ser planejada, coordenada e executada de maneira a que todos os níveis 

possam ser atendidos e os recursos disponibilizados. (MANUAL DE CAMPANHA 

LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE – EB70-MC-10.238, 2018). 

   Dentro do escopo do trabalho, é importante destacar que os custos de pós-

produção, de uma Viatura como o Guarani, incluindo a demanda logística, excedem 

os custos de produção e seu desenvolvimento em até três vezes. (FLINT, 2007; 

GEARY; VITASEK, 2008). 

   Corroborando com o que foi dito anteriormente, as despesas de suporte a um 

sistema de armas, levando-se em conta também o fator logístico podem exceder 

em duas ou três vezes a produção e o desenvolvimento. (GLAS, et al., 2013). 

   Um estudo feito por Gruneberg et al. (2007), constatou que os Estados Unidos da 

América gasta mais recursos na manutenção e reposição de peças do que na 

compra de novos equipamentos, crescendo de importância a mentalidade da 

manutenção preventiva para diminuir esses gastos. (GRUNEBERG, et al., 2007). 

   O conceito de Logística Militar Terrestre tem como premissas a distribuição, 

precisão, presteza, além da capacitação dos recursos humanos e a gestão da 

informação. ((MANUAL DE CAMPANHA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE – 

EB70-MC-10.238, 2018). 

   Em 2010, o Estado-Maior do Exército aprovou as bases doutrinárias, que 

norteariam a implantação da Brigada de Infantaria Mecanizada. Estabeleceu 

também as diretrizes para a implantação, ainda que em caráter experimental das 

suas bases doutrinárias. Para esta experimentação o 33º Batalhão de Infantaria 

Motorizado, localizado na cidade de Cascavel. A experimentação do Batalhão 

concentrou-se em três aspectos: adequação de infraestruturas, mudanças de QC e 

experimentação propriamente dita. (DEUS, 2013, p 38).  
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   Por se tratar de um tema novo no Exército Brasileiro não há publicações a respeito 

do assunto, o que torna ainda mais importante a utilização da experiência dos 

militares que estão servindo nos Batalhões de Infantaria Mecanizados, através da 

resposta do questionário, entrevista com especialista, além dos relatórios das 

Organizações Militares Mecanizadas. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

   Com a finalidade de aprofundar no assunto, o delineamento da pesquisa teve uma 

coleta de dados da seguinte maneira: questionário e entrevista exploratória. 

 

2.2.1 Questionário 

   A amostra do questionário foi selecionada a partir de oficiais e sargentos, de 

carreira e temporários que serviram ou ainda servem em Batalhões de Infantaria 

Mecanizado, que participaram ou não de sua transformação. O questionário foi 

desenvolvido a partir da plataforma Google Forms, sendo distribuída de maneira 

indireta (e-mail ou link pelo Whatsapp), para 60 (sessenta) militares que atendiam 

os requisitos. Foram obtidas 55 (cinquenta e cinco) respostas (137,5% de n ideal e 

91,6% dos questionários que foram enviados). Não houve necessidade de invalidar 

nenhum questionário em decorrência de preenchimento incorreto ou incompleto. 

   Antes do envio do questionário, foi realizado um pré-teste com 15 (quinze) 

capitães de infantaria da turma de 2011 da AMAN, que atendiam aos pré-requisitos 

para responder ao questionário. O objetivo desse pré-teste foi levantar potenciais 

falhas na coleta de dados. Ao final, não foi levantada nenhuma falha que justificasse 

alguma alteração do questionário (Apêndice B), sendo o mesmo enviado aos 

demais, da mesma maneira. 

 

2.2.2 Entrevista 

   Com o objetivo de ampliar e obter um conhecimento teórico sobre o assunto, além 

de algumas experiências vivenciadas que fossem relevantes para o trabalho, foi 

realizada, por meio de vídeo conferência, uma entrevista exploratória com o 1º Ten 

Pontes, que atualmente ocupa a função de chefe da frota das Viaturas Guarani do 

36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, localizado na cidade de Uberlândia-MG 
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(Apêndice A). O militar está no 36º BI Mec desde o ano de 2014, e participou de sua 

transformação. 

2.2.3 Tratamento Estatístico 

   Posteriormente ao levantamento dos dados coletados foi utilizado o programa Excel 

Office 365 – Windows 10 para o tratamento estatístico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
   A transformação da Infantaria Motorizada é algo muito novo para os Exércitos de 

todo o mundo, tendo início somente no século XXI. Sendo assim é de fundamental 

importância a experiência prática dos militares que servem nas Organizações 

Militares Mecanizadas, visto que não temos muitos estudos abordando esse novo 

tipo de Infantaria, principalmente no tocante as transformações e seus impactos no 

batalhão motorizado. 

   Para que o questionário apresente confiabilidade, somente os militares (Oficiais e 

Praças) que estão servindo em OM Mecanizada atualmente ou que participaram de 

sua transformação, responderam ao questionário. 

 
    

  
GRÁFICO 1 – Qualificação da amostra, em relação ao posto/ graduação ocupado atualmente.              
Fonte: O autor 

 

   Pode-se observar no gráfico acima que os integrantes da amostra são um público 

bem variado entre Oficiais e Praças, o que é importante para que tenhamos no 
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trabalho uma visão multifocal sobre a mesma problemática apresentada. 

Concomitante ao apresentado anteriormente, a experiência dos militares em BI Mec 

é relativamente grande, com somente 3 (três) militares com experiência inferior a 1 

(um) ano. Em sua maioria os militares que responderam ao questionário têm 

experiência maior que dois anos, totalizando 69% (sessenta e nove), ou 38 (trinta e 

oito), em valores absolutos. Esse dado é importante, pois quanto maior a 

experiência da amostra, mais confiáveis são as respostas. 

 

  
GRÁFICO 2 – Qualificação da amostra, em porcentagem, sobre a experiência profissional em BI Mec.  

Fonte: O autor  
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25%
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 GRÁFICO 3 – Qualificação da amostra, em porcentagem, sobre a participação ou não na transformação 
de uma OM Motorizada em uma OM Mecanizada. 

Fonte: O autor 

 

Pode-se observar no gráfico acima, que 69% (sessenta e nove) dos militares que 
responderam ao questionário participaram da transformação do Batalhão de Infantaria 
Motorizado em Batalhão de Infantaria Mecanizado. 
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GRÁFICO 4 – Qualificação da amostra, em porcentagem, sobre a participação em algum curso ou 
estágio voltado para o emprego ou manutenção da Vtr Guarani. 

Fonte: O autor 

 

   Analisando o gráfico acima, podemos verificar que a maioria dos militares, 60% 

(sessenta), não participaram de cursos ou estágios que abrangem tanto o emprego 

da Viatura Guarani, quanto sua manutenção. Tal fato pode ser explicado pela 

exígua quantidade de vagas nos cursos e estágios, acrescido ao fato de que muitos 

militares que responderam ao questionário exercem ou exerceram funções que não 

estão ligadas diretamente ao emprego e manutenção da Viatura Guarani, muitas 

vezes ocupando funções nas diversas Divisões e Seções de uma Organização 

Militar. 

 

  
GRÁFICO 5 – Qualificação da amostra, em porcentagem, sobre a mudança de mentalidade, 
principalmente acerca da manutenção. 

Fonte: O autor 

 

   De acordo com os dados levantados, para 65% (sessenta e cinco) dos militares 

que responderam ao questionário, o batalhão teve uma mudança de mentalidade 

desde sua transformação em mecanizado até os dias de hoje. Tal informação é de 

fundamental importância, visto que esta mudança de mentalidade é um dos pilares 

65%
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infantaria motorizado, para infantaria mecanizado?
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para implantação da doutrina mecanizada na Infantaria, assemelhando-se ao que 

acontece com a Infantaria Blindada e nos Carros de Combate na Cavalaria. 

Destaca-se também o custo de manutenção elevado, podendo ser diminuído com 

uma mentalidade preventiva dos problemas, o que impacta diretamente na 

operacionalidade da tropa. 

   A manutenção preventiva é a base do sistema de manutenção da Força Terrestre, 

pois envolve processos periódicos, em sua maioria de baixa complexidade, que tem 

como objetivos evitar a queda de desempenho, avaria e a degradação do material. 

Seu foco é manter a conservação do material. (MANUAL DE ENSINO 

GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO – EB 60-ME-20.401, 2017). 

   A manutenção preventiva em seu primeiro nível é de responsabilidade do usuário 

(operador) e da Organização Militar responsável pelo material. (MANUAL DE 

CAMPANHA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE – EB70-MC-10.238, 2018). Tal 

informação corrobora com o que foi dito acerca da manutenção preventiva e sua 

importância para o funcionamento das Viaturas Guarani e que ela é de 

responsabilidade de todos. 

   A sexta pergunta foi acerca das principais mudanças estruturais no Batalhão, na 

sua transformação de Motorizado para Mecanizado. Os pontos citados foram: 

   - Construção de garagens, posto e locais de manutenção; 

   - Estruturas como Guarda do quartel, pavilhão de comando foram reformados; 

   - Criação das estruturas de posto de lavagem e manutenção das viaturas e 

garagem para blindados separada por Subunidade; 

   - Separação entre o Pelotão de Manutenção e Transporte e a Seção de 

Manutenção de Blindados; 

   - Sistematização da Manutenção, Capacitação até o menor nível (soldado), 

Diagonal de Manutenção (criação de ciclo de manutenção); e 

   - Criação da seção de instrução de blindados com simulador. 
   A partir dos pontos citados podemos observar que a transformação do Batalhão 

de Infantaria Motorizado e Batalhão de Infantaria Mecanizado gera uma série de 

demandas logísticas para a Organização Militar, pois a mesma tem que adequar-se 
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ao recebimento de novos meios, que ao mesmo tempo aumentam seu poder de 

combate, principalmente pela potência e fogo e proteção blindada, concomitante 

com a complexidade de manutenção e custos logísticos mais elevados. 

   A próxima pergunta do questionário versou sobre os principais problemas 

logísticos enfrentados por um Batalhão de Infantaria Mecanizado. As respostas 

foram as seguintes: 

   - Pessoal especializado para realizar a manutenção; 

   - Falta de estrutura física para manutenção; 

   - Falta de Estrutura de Classe III (Combustíveis e Lubrificantes); 

   - Falta de equipamentos necessários para manutenção diária; 

   - Dificuldade de suprimento de peças; 

   - Falta de ferramental e recurso destinado à manutenção ser centralizado no 

Batalhão Logístico; 

   - Falta de insumos (não se concluiu o levantamento de todos os itens destinados 

à manutenção), cerceamento quanto à capacitação por parte da IVECO (falta de 

esclarecimento como isto deveria ocorrer no Suporte Logístico Integrado); e 

   - Falta de estrutura e mentalidade manutenção. 

   A partir das diversas respostas, podemos concluir que muitos aspectos ainda têm 

que ser melhorados. Como principal aspecto citado nas respostas podemos 

destacar a falta de pessoal especializado na manutenção. Essa questão pode ser 

confirmada pela pergunta 4 (quatro), onde somente 40% dos militares haviam 

participado de cursos ou estágios relacionados ao emprego ou manutenção da 

Viatura Guarani. Tal fato pode ser explicado pela quantidade pequena de vagas nos 

cursos e estágios citados acima, pela grande rotatividade de pessoal nos batalhões 

e a existência de poucos militares no Exército habilitados para este tipo de 

manutenção, visto que existem poucos batalhões mecanizados. 

   Corroborando com o problema citado acima, podemos destacar, fruto da entrevista 

com o Primeiro Tenente Pontes, atualmente chefiando a frota de Viaturas Guarani do 

36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, que algumas viaturas chegaram no Batalhão 

com o Suporte Logístico Integrado quase no fim. O Suporte Logístico Integrado é o 
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período em que a IVECO, montadora da Viatura Guarani tem a responsabilidade de 

suprir as necessidades logísticas, bem como de manutenção do carro. Esse período 

é de três anos, com algumas diferenças de acordo com o contrato e o lote de entrega. 

Em alguns lotes, esse período inicia-se a partir do momento em que a Viatura é 

entregue no Batalhão Logístico de destino, outras a partir do momento em que sai da 

fábrica da IVECO. 

   Muitas viaturas chegam a sua Organização Militar de destino com quase três anos 

ou com esse tempo já completado, perdendo o Suporte Logístico Integrado. Esse fato, 

aliado a outro aspecto levantado no questionário, que é a dificuldade de suprimento 

de peças, faz com que muitas viaturas se tornem indisponíveis para uso, quando seu 

problema poderia ser solucionado pela manutenção inclusa no Suporte Logístico 

Integrado a que a Unidade tem direito por força de contrato. Além disso, este suporte 

é de fundamental importância para a capacitação dos militares responsáveis pela 

manutenção, pois os mesmos aprendem e trocam experiência com os profissionais 

da IVECO, que até o término do contrato permanecem de forma permanente nos 

Batalhões Mecanizados.  

   A última pergunta do questionário, dava a oportunidade de acrescentar alguma 

consideração pertinente ao assunto. A maioria das respostas citam a situação 

logística como a principal preocupação. Tal fato pode ser explicado, pela sua 

complexidade e seu elevado custo, principalmente no futuro, quando o Suporte 

Logístico Integrado terminar. Outro fator bastante citado é o de se levar em 

consideração a experiência de outras unidades mecanizadas, a fim de que os 

processos possam ser melhorados e para que seja implementado um checklist 

abrangente a fim de guiar a implantação, execução e fiscalização das instalações, 

meios, processos e técnicas.  

   Uma solução para isso é a realização de relatórios periódicos que poderão dar a 

exata noção dos problemas enfrentados pelas Organizações militares em cada fase 

do processo de transformação. Assim, os diversos comandantes poderão ter a exata 

noção do que os esperam no futuro, conseguindo assim, antecipar-se aos fatos e 

possuindo em suas mãos uma excelente ferramenta para auxiliá-los na tomada de 

decisão. Cresce de importância essa prática (confecção de relatórios) pelo alto custo 

de implementação e principalmente de manutenção das VBTP Guarani.  
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   Outra solução possível, além dos relatórios, é a utilização de Benchmarking interno, 

nas Unidades que possuem o processo de transformação mais adiantado e com maior 

experiência na implementação. Tal ação é importante, para que sejam compartilhadas 

as melhores práticas entre as Organizações Militares e os procedimentos sejam 

aperfeiçoados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
   Ao concluir o presente estudo, podemos compreender melhor os problemas 

enfrentados pelos Batalhões de Infantaria que se transformam em mecanizados, no 

que tange aos aspectos logísticos, de instalações e manutenção.  

   A Revisão de Literatura esclareceu sobre como o Exército Brasileiro vem se 

transformando, buscando introduzir novos conceitos doutrinários e se preparando 

para um possível emprego na era do conhecimento. Além disso destacou-se a 

importância da logística para que o máximo nível de prontidão operativa seja atingido 

e seu papel fundamental no sucesso das operações seja alcançado. Foi citado o custo 

de manutenção dos materiais de emprego militar de forma geral e que à demanda 

logística destes materiais excedem os custos de produção. Essa afirmação corrobora 

com o trabalho no aspecto de que o planejamento e a execução das medidas 

logísticas têm de ser feitas de maneira minuciosa, de forma a ser o mais eficiente e 

eficaz possível. Para que isso se torne realidade, basicamente 02 (duas) medidas são 

de extrema importância. A primeira delas é uma mentalidade de manutenção 

preventiva em todos os integrantes de uma Organização Militar Mecanizada. A 

segunda medida é a capacitação dos recursos humanos, ligados aos cargos 

gerenciais, que são responsáveis pela tomada de decisão, bem como os ligados à 

manutenção propriamente dita. Ao capacitar os militares responsáveis pela tomada 

da decisão, os processos decisórios serão mais eficazes e o pessoal ligado a 

execução o farão de maneira mais eficiente. 

   A entrevista com o especialista e o questionário aplicado em oficiais e praças que já 

serviram em um BI Mec, trouxe ao trabalho informações importantes acerca da atual 

situação dos Batalhões de Infantaria Mecanizado, além dos principais problemas 

enfrentados principalmente com relação aos aspectos logísticos.  

   Dentre as informações trazidas durante a entrevista com o especialista, 01 (uma), 

em especial ratifica o que foi dito anteriormente acerca de um planejamento feito de 
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forma eficaz. O problema gerado pelas Viaturas Guarani que chegam na Organização 

Militar de destino com seu Suporte Logístico Integrado no fim. O planejamento 

detalhado da cadeia logística, diminuiria muito os custos de manutenção das Viaturas 

ao longo dos 03 (três) anos de vigência do Suporte Logístico Integrado. 

   Outros pontos citados no questionário são: falta de pessoal especializado para 

realizar a manutenção, falta de estrutura física para manutenção, falta de estrutura 

de Classe III (Combustíveis e Lubrificantes), falta de equipamentos necessários para 

manutenção diária e dificuldade de suprimento de peças, entre outros. 

   A principal preocupação, porém, citada pelos militares que responderam a pesquisa 

é a situação da manutenção quando a vigência do Suporte Logístico Integrado 

terminar, principalmente pelo alto custo de manutenção e a falta de pessoal 

especializado. Além disso, a falta de uma troca de experiências, a fim de melhorar os 

processos, também é motivo de preocupação.  

   A fim de colaborar com a melhoria dos processos de transformação do Batalhão de 

Infantaria Motorizado em Mecanizado, principalmente nos aspectos afetos a logística, 

instalações e manutenção das Viaturas Guarani, este trabalho apresenta uma 

proposta de Benchmarking (Apêndice C), com algumas sugestões de questões que 

poderão servir como um ponto de partida para as Organizações Militares ao iniciar o 

processo de transformação. O objetivo é buscar em outras Unidades as melhores 

práticas, aprender com os erros e acertos, melhorar os processos, aumentando a 

eficiência e diminuir os custos de uma maneira geral. 

   Algumas sugestões para trabalhos futuros são, a análise minuciosa do contrato do 

com a IVECO, com o enfoque no Suporte Logístico Integrado, e o detalhamento 

completo dos procedimentos acerca das manutenções realizadas nas Viaturas 

Guarani, com objetivo de documentar as ações necessárias para realização das 

atividades, garantindo a consolidação e transferência correta do conhecimento e 

autonomia para os integrantes das Organizações Militares após o término do Suporte 

Logístico. 

   Conclui-se portanto, que a mentalidade de manutenção da Unidade, a troca de 

experiências entre os Batalhões Mecanizados, aproveitando-se das melhores 

práticas, um planejamento bem feito, desde o início da transformação, passando pelo 

contrato do Suporte Logístico Integrado, e o gerenciamento dos recursos logísticos e 
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de pessoal, sejam a chave para o sucesso da Infantaria Mecanizada dentro do 

Exército Brasileiro. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (BI Mec) 

 

O presente instrumento é parte integrante do artigo científico do Cap Inf Felipe 

Pinto dos Santos, cujo tema é levantar os principais problemas logísticos, ligados 

principalmente a manutenção e instalações, em unidades de Infantaria Motorizada 

transformadas em Infantaria Mecanizada.  

A fim de conhecer os problemas supracitados, o senhor foi selecionado, dentro 

de um amplo universo, para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes à manutenção e instalações de um 

Batalhão de Infantaria Mecanizado. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema.  

1. Qual (is) função (ões) exerceu no período em que está no BI Mec? 

2. Na sua opinião, o batalhão a que o Sr pertence teve uma mudança de 

mentalidade, quando da transformação do batalhão de infantaria motorizado, para 

infantaria mecanizado, levando-se em conta principalmente, a importância da 

manutenção preventiva da Vtr Guarani? 

3. Como funciona a sistemática de manutenção da Vtr Guarani, a partir do 

momento em que é entregue a Organização Militar (OM) de destino? 

4.  Na sua opinião, essa sistemática funciona de maneira adequada? 

5.  Na opinião do Sr, quais são os principais problemas logísticos enfrentados 

por um Batalhão de Infantaria Mecanizado? 

6. Sobre os problemas logísticos relacionados a manutenção e instalações dos 

batalhões de infantaria mecanizados, o Sr gostaria de acrescentar alguma 

consideração? 

 

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO 
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       APÊNDICE B 
QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante do artigo científico do Cap Inf Felipe 

Pinto dos Santos, cujo tema é levantar os principais problemas logísticos, ligados 

principalmente a manutenção e instalações, em unidades de Infantaria Motorizada 

transformadas em Infantaria Mecanizada.  

A fim de conhecer os problemas supracitados, o senhor foi selecionado, dentro 

de um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos 

a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes à manutenção e instalações de um 

Batalhão de Infantaria Mecanizado. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Felipe Pinto dos Santos (Capitão de Infantaria – AMAN 2011) 

Celular: (55) 98107-5096 

E-mail: felipepicu@gmail.com 

 

1. Qual seu posto/ graduação atual? 

(  ) Coronel 

(  ) Tenente Coronel 

(  ) Major 

(  ) Capitão 

(  ) Tenente 

(  ) Subtenente 

(  ) 1º Sargento 

(  ) 2º Sargento  

(  ) 3º Sargento 
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2. Qual é a sua experiência no BI Mec? 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) 1 a 2 anos 

(  ) 3 a 4 anos 

(  ) acima de anos 
 

3. O Sr participou da transformação do Batalhão de Infantaria Motorizado em 

Batalhão de Infantaria Mecanizado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
 

4. O Sr participou de algum curso ou estágio voltado para o emprego ou 

manutenção da Vtr Guarani? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual (is)? 

 

5. Na sua opinião, o batalhão a que o Sr pertence (ia) teve uma mudança de 

mentalidade, quando da transformação do batalhão de infantaria motorizado, 

para infantaria mecanizado, levando-se em conta principalmente, a importância 

da manutenção preventiva da Vtr Guarani? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 

6. Quais foram as principais mudanças estruturais no Batalhão, após a 
transformação? 

7. Na opinião do Sr, quais são os principais problemas logísticos enfrentados por 
um Batalhão de Infantaria Mecanizado? 
 

8. Sobre os problemas logísticos relacionados a manutenção e instalações dos 
batalhões de infantaria mecanizados, o Sr gostaria de acrescentar alguma 
consideração? 

 
 
 

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO 
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APÊNDICE C: Solução Prática 
 

    Esta pesquisa concluiu que a mentalidade de manutenção da Unidade, a troca de 

experiências entre os Batalhões Mecanizados, aproveitando-se das melhores 

práticas, um planejamento bem feito, desde o início da transformação, passando pelo 

contrato do Suporte Logístico Integrado, e o gerenciamento dos recursos logísticos e 

de pessoal, sejam a chave para o sucesso da Infantaria Mecanizada dentro do 

Exército Brasileiro. Com a finalidade de facilitar e nortear a troca de experiências entre 

os Batalhões, este trabalho propôs uma sugestão de questões para benchmarking. 

 
1) Quando foi realizada a transformação do Batalhão de Infantaria Motorizado 

para Mecanizado? 

2) Quanto tempo foi necessário para realizar a transformação? 

3) Quais foram as principais obras realizadas para adequação das novas 

necessidades? 

4) Quais foram as maiores dificuldades encontradas? 

5) O que foi feito para superar tais dificuldades? 

6) O que consideram como essencial para uma transformação eficiente?  

7) Há alguma boa prática que poderiam compartilhar? 

8) Como é realizado o suporte logístico integrado no decorrer dos anos? 

9) Quais melhorias consideram que seriam significativas no contrato do suporte 

logístico integrado? 

10)  Como é feita a gestão e transferência do conhecimento a cerca da manutenção 

do batalhão?  

11)  Como é feita a capacitação dos militares responsáveis pela manutenção das 

Viaturas Guarani? 

12)  Há uma Seção de Instrução de Blindados, aos moldes de como existe em um 

Regimento de Carros de Combate? 

13)  Essa seção ministra instruções sobre manutenção para os integrantes da 

Organização Militar? 

14)  A Unidade confecciona relatórios de maneira periódica? Se sim, qual 

periodicidade? 

15)  Houve alguma mudança na rotina da unidade para garantir a mentalidade de 

manutenção preventiva? 
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16)  Há alguma consideração que não foi levantada que seria importante ser 

compartilhado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


