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RESUMO 

 

 

LOGÍSTICA DE FARDAMENTO NAS ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS: UM ESTUDO COMPARATIVO SOBRE 

O USO DO UNIFORME CAMUFLADO 

 

 

AUTOR: Kimberly Galdino Afonso Ferreira 

ORIENTADOR(A): Cap Antonio João de Oliveira Vianna Junior 

 

Uma das principais prerrogativas das Forças Armadas é sua preocupação com o bem-estar de 

sua tropa e com sua apresentação pessoal frente a sociedade, que reflete a imagem de seu bom 

adestramento. O uso do uniforme camuflado adequado é o principal “cartão de visita” do militar 

e esse adestramento é feito primeiramente nas Escolas de Formação de oficiais das Forças 

Armadas Brasileiras. Por isso, o presente trabalho focou em comparar a logística de distribuição 

de fardamento e a devida utilização dos uniformes camuflados recebidos pala cadeia de 

suprimento da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), Escola Naval (EN) e Academia 

da Força Aérea (AFA). Com uma análise da documentação e da literatura existente, além de 

questionários aplicados aos Cadetes/Aspirantes dessas instituições de ensino e entrevista 

realizada com oficiais, buscou-se atingir os seguintes objetivos: avaliar se os 

Cadetes/Aspirantes da Escola Naval (EN), da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

e da Academia da Força Aérea (AFA) possuem um sistema de distribuição de fardamento para 

o uniforme camuflado adequados e eficiente para suas necessidades como alunos em formação 

e como futuros comandantes de sua Força. Além disso, identificar suas demandas por uniformes 

advindos de alfaiataria civis ou sistemas próprios de venda de fardamento e se possuem 

equivalência com os camuflados distribuídos em tamanho, forma, tecido e se esses são 

compatíveis com as atividades que desempenham em sua formação. Foi constatado que nas 

Escolas de Formação de oficiais da Marinha e Aeronáutica, os militares utilizam seus 

camuflados advindos de suas cadeias de suprimento diariamente e que são adequados ao que 

lhes é exigido, além disso, quando precisam comprar, o material da aquisição é idêntico ao 

distribuído. Enquanto isso, na AMAN esse fardamento não foi adequado e tampouco é 

incentivada a sua utilização por parte dos oficiais instrutores dessa Escola. Com isso, os Cadetes 

procuram substituir a distribuição dos camuflados por aqueles adquiridos em alfaiataria civis, 

que são completamente diferentes em todos os quesitos, dificultando, assim, a padronização 

desse uniforme nessa Caserna. Com essa pesquisa foi possível demonstrar a importância de 

uma boa utilização das cadeias de suprimento para bem gerir os gastos da Força, além de 

contribuir para a formação de um líder do futuro dessas instituições.  

 
Palavras-chave: Uniforme camuflado. Cadeia de suprimento. Apresentação pessoal. 

Formação. 
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ABSTRACT 

 

 

LOGISTICS OF UNIFORM IN THE TRAINING SCHOOLS OF OFFICERS OF THE 

BRAZILIAN ARMED FORCES: A COMPARATIVE STUDY ON THE USE OF 

COMBAT UNIFORM 

 

AUTHOR: Kimberly Galdino Afonso Ferreira 

ADVISOR(A): Cap Antonio João de Oliveira Vianna Junior 

 

One of the main prerogatives of the Armed Forces is the concern with the well-being of its 

troops and with its personnel presentation to the society, which reflects the image of their good 

training. The use of the appropriate combat uniform is the main "business card" of the military 

and this training is done primarily in the training schools of officers of the Brazilian Armed 

Forces. The aim of this monography was to evaluate whether cadets/aspirants of the Naval 

School (EN), the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) and the Air Force Academy 

(AFA) have a uniform distribution system for the combat uniform suitable and efficient for 

their needs as students in academic education and as future commanders of their Force. In 

addition, it aims to identify their demands for uniforms arising from civil tailoring or own 

systems of sale of uniforms and if they have equivalence with the ones distributed in size, shape, 

fabric and if these are compatible with the activities they perform in their training. With an 

analysis of the documentation and existing literature, in addition to questionnaires applied to 

cadets/aspirants of these educational institutions and interviews conducted with officers, we 

sought to achieve the objectives presented. It was found that in the training schools of navy and 

air force officers, the military personnel use their uniforms from their supply chains daily and 

that they are adequate to what they are required, in addition, when they need to buy, the material 

of the acquisition is identical to the one distributed. Meanwhile, at AMAN this uniform was not 

adequate and its use is not encouraged by the instructor officers of this School. So, the cadets 

search for replacements for the distributed combat uniforms in civil tailoring, which are 

completely different in all aspects, thus impairing the standardization of this uniform in their 

barracks. With this research it was possible to demonstrate the importance of a good use of 

supply chains to manage the force's expenditures, in addition to contributing to the formation 

of a leader of the future of these institutions. 

 

Keywords: Combat uniform. Supply chain. Personnel presentation. Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uniforme é uma peça fundamental em diversas esferas da sociedade. Benemann 

(2015) afirma que “o uniforme identifica o profissional que o está usando”. Tal é a importância 

desta vestimenta hoje, que sua adoção por parte dos empreendedores denota a organização da 

instituição, a identificação da marca, o comprometimento com clientes e funcionários, a 

higiene, e além disso, inspiram confiança. Para alcançar esses objetivos, Reis (2019) aponta 

algumas características essenciais como “peças confeccionadas com alta qualidade, bons 

tecidos e que atendam a critérios de modelagem, corte e costura definidos pela empresa.”

 Dentro desta linha de raciocínio, o uniforme representa um dos principais símbolos das 

Forças Armadas, preservando tradições e fortalecendo o espírito de disciplina e hierarquia que 

esta instituição carrega consigo. De acordo com pesquisas realizadas no Portal da 

Transparência, o Ministério da Defesa gasta por ano cerca de R$ 100 milhões em uniformes 

somente para o Exército Brasileiro. Esses uniformes são adquiridos por diversos motivos, 

dentre eles está o disposto na Lei 6.880 de 9 de dezembro de 1980, que engloba militares na 

ativa de graduação inferior a terceiro-sargento e, em casos especiais, como estudantes de 

Escolas de Formação, devem obrigatoriamente receber esse material.       

Observamos, com isso, a importância que esse conjunto representa na formação de 

novos combatentes a cada ano dentro do Exército Brasileiro (EB), Marinha do Brasil (MB) e 

Força Aérea Brasileira (FAB). Podemos destacar que nas Escolas de Formação de Oficiais 

Combatentes das três Forças, o uniforme camuflado ganha destaque ao representar o asseio 

pessoal e o preparo desses militares com relação a sua apresentação individual em suas 

atividades diárias.  

Assim, o presente ensaio buscará problematizar a seguinte questão: Os uniformes 

camuflados distribuídos pelas cadeias de suprimento dos estabelecimentos de ensino de 

formação de Oficiais Combatentes das Forças Armadas, são compatíveis com as exigências 

dessas Escolas para uma boa apresentação individual? 

Com base nesses levantamentos, essa pesquisa buscará obter dados dentro do contexto 

gestão de material, mais especificamente da distribuição de uniformes pela cadeia de 

suprimento, para observar se o encontro entre a fabricação dos produtos adquiridos com o 



13 
 
 

 

recurso financeiro advindo do Ministério da Defesa, e a utilização desses, se faz favorável para 

os alunos e para a economia do País. 

 Este estudo justifica-se pela ausência de pesquisas anteriores sobre o assunto, visando 

uma melhor análise do atual material disponível pelas Forças Armadas, comparando a 

fabricação e o processo de distribuição do uniforme camuflado nas 3 Escolas. Ademais, ao se 

aprofundar na temática em questão, este estudo contribui para eventuais melhorias na gestão da 

cadeia logística de fardamento, podendo subsidiar assessoramentos para decisões no Alto 

escalão. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Comparar a logística de distribuição de fardamento e a devida utilização dos uniformes 

camuflados recebidos pala cadeia de suprimento da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), Escola Naval (EN) e Academia da Força Aérea (AFA). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar a Logística de distribuição de Fardamento Escolar para os discentes da 

AMAN, EN e AFA. 

Identificar aspectos relacionados ao uso do uniforme camuflado por parte dos alunos 

das três Escolas de Formação. 

Evidenciar as peculiaridades relacionadas ao uso do uniforme camuflado para cada 

escola de formação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O UNIFORME 

 

Segundo o dicionário, a definição de uniforme pode ser traduzida em “Tipo de roupa 

usada pelos funcionários de uma empresa, por alunos de uma escola ou por pessoas que fazem 

parte de uma categoria; uniforme escolar, militar, profissional.” (UNIFORME, 2020). Dentro 

desse aspecto, a vestimenta do Militar pode ser enquadrada como qualquer um dos adjetivos 

apresentados, uma vez que não se constitui unicamente como uma padronização, mas também 

possui muita história e transmite muitos valores. 

Dentro desse conceito, podemos dizer que essa definição se aplica as três Forças, 

Exército, Marinha e Aeronáutica, em seus manuais de fardamento ou em seus códigos de 

conduta do militar. Cada Força trabalha o uso do uniforme como uma forma não só de 

padronização, mas de orgulho pessoal e coletivo, por pertencerem a um grupo seleto de 

militares. 

O Regulamento de Uniformes da Aeronáutica (RUMAER) possui como uma de suas 

prescrições que “o militar da Aeronáutica deve considerar o uso de seus uniformes como motivo 

de orgulho pessoal, devendo apresentar-se fardado com apuro e correção.” (BRASIL, 2016). 

Assim, podemos perceber a importância que essa peça possui para os militares, não só do 

Exército. 

Dessa mesma forma, a AMAN, AFA e EN trabalham em seus Cadetes e Aspirantes o 

zelo e o cuidado que se deve ter com relação ao uniforme, principalmente, por serem 

responsáveis pela formação desses militares e moldar seu caráter para posteriormente 

repassarem aos seus subordinados. Isso pode ser observado em um dos preceitos da ética militar 

do Exército onde o militar deve “Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, 

também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum.” (BRASIL, 

2002). 

 

2.2 A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL NAS ESCOLAS DE FORMAÇÃO 

 

 Em qualquer Organização Militar (OM), um dos principais fatores a ser observado em 

seus integrantes é sua apresentação individual e um dos principais componentes para uma boa 
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apresentação é a utilização adequada de seu uniforme. Segundo Bertin (2020), dar atenção a 

aparência e estar bem vestido é essencial quando se quer causar uma boa primeira impressão. 

Da mesma forma, o Militar deve sempre estar bem apresentado para qualquer ocasião e sempre 

estar trajado adequadamente para qualquer tipo de missão. 

 Dentro de cada Escola de Formação, os Cadetes e Aspirantes possuem um uniforme 

para cada ocasião, sendo imprescindível que em todas elas sua apresentação individual esteja 

impecável. Tanto em atividades no dia a dia, quanto em atividades operacionais, os militares 

devem possuir sua melhor apresentação, por isso, se faz extremamente importante a 

padronização do uniforme para que todos possuam o mesmo tratamento e distinção quando em 

conjunto.  

 De acordo com Campos (2004) o padrão constitui-se de base para o gerenciamento de 

uma empresa, pois estabelece a forma de realização dos trabalhos, garantindo a previsibilidade, 

as responsabilidades, viabiliza, por comparação, o controle e a aferição dos resultados. Dessa 

forma, pode-se constatar que para se obter bons resultados é necessário que ocorra a devida 

padronização dos processos, transcrito nas Forças Armadas como as várias maneiras para se 

alcançar uma boa apresentação individual, transmitindo ao público o adestramento da tropa e 

sua preocupação com apresentar um bom trabalho.  

 

2.3 O CAMUFLADO E SUAS PECULIARIDADES NAS ESCOLAS DE FORMAÇÃO 

  

 O camuflado, objeto de estudo dessa pesquisa, é uma das peças que compõem o quadro 

de distribuição de fardamento, que é destinado somente a alguns militares, conforme 

estabelecido no Estatuto dos militares, enumerados na letra “h”, inciso IV, do art. 50, da Lei n.º 

6.880, de 9 de dezembro de 1980: “h) o fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, 

roupa branca e roupa de cama, fornecido ao militar na ativa de graduação inferior a terceiro-

sargento e, em casos especiais, a outros militares;”  

 Ademais, a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, na alínea “a”, da 

Tabela II, do Anexo IV, especifica: 

 

 O Aspirante, o Cadete, o aluno do Colégio Naval ou das Escolas Preparatórias de 

Cadetes, o Aluno Gratuito ou Órfão do Colégio Militar e as praças de graduação 

inferior a Terceiro-Sargento, recebem, por conta da União, uniformes, roupa branca e 
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roupa de cama, de acordo com as tabelas de distribuição estabelecidas pelos 

respectivos Comandos de Força (BRASIL, 2005). 

Sua aquisição para posterior distribuição é feita mediante um processo licitatório regido 

pela Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL,1994), onde estabelece a modalidade 

pregão eletrônico na aquisição de bens comuns, previsto no Art 1º do Decreto Nº 10.024, de 20 

de setembro de 2019 (BRASIL, 2019b). Nesse contexto, uma das fases mais importantes em 

uma licitação é a elaboração do Termo de Referência, que ocorre durante a fase preparatória e 

é nela que são levantadas as especificações para a aquisição do objeto necessitado, como 

descrito pelo decreto que regulamenta o pregão na forma eletrônica e dá outras providencias:  

Art. 9º  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: 

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto 

de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;  

§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 

propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, 

definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de 

acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério 

de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de 

fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma 

clara, concisa e objetiva (BRASIL, 2005).    

 Dessa forma, são utilizadas especificações técnicas nessa fase da licitação, como forma 

de se obter uma maior padronização dos uniformes adquiridos para posterior distribuição em 

todo território brasileiro. Abaixo, veremos um exemplo dessa especificação utilizada pelo 

Exército Brasileiro, definidas pela Diretoria de Abastecimento (D Abst), onde constam algumas 

das medidas padrão do camuflado adquirido pela sua cadeia de suprimentos. 

 

Figura 1 – Calça de combate camuflada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, (2020b). 
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Tabela 1 – Medidas da calça de combate camuflada (em mm) 

Fonte: BRASIL, (2020b).   

 

Figura 2 – Blusa de combate camuflada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, (2020b).   

 

Tabela 2 – Medidas da blusa de combate camuflada (em mm) 

Fonte: BRASIL, (2020b).   

 Por se tratar de uma aquisição dentro da Administração Pública, deve-se buscar sempre 

o melhor custo/benefício, que significa dizer uma melhor forma de não onerar a União 

desnecessariamente e, ainda assim, adquirir um material de qualidade, como prevê a Lei Nº 

Medidas 
Tamanhos 

PP P M G GG 

Entre pernas 770 780 790 800 810 

Comprimento total 1030 1050 1070 1090 1110 

Cintura máxima 360 400 440 480 500 

Cintura mínima 320 360 400 440 460 

Quadril 480 520 560 600 630 

Coxa 310 330 350 370 390 

Boca 220 230 240 240 250 

Gancho dianteiro 270 280 290 300 310 

Gancho traseiro 400 415 430 450 470 

Posicionamento do bolso lateral 170 170 170 180 180 

Zíper 150 150 180 180 180 

Medidas Tamanhos 

PP P M G GG 

Comprimento total 730 750 780 820 850 

Comprimento manga com punho 610 610 650 660 670 

Costas 410 430 470 490 510 

Ombro 140 150 170 170 180 

Tórax 520 550 580 630 650 

Gola 390 410 440 490 510 

Largura do punho 100 110 110 120 120 

Largura da manga 210 225 240 255 265 

Cava 230 240 260 280 295 
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8.666/93 quando afirma que a licitação deve observar a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração. 

 Em consequência a esse trâmite, ocorrerá a distribuição, que é feita mediante um sistema 

chamado Cadeia de Suprimento. Essa estrutura pode ser exemplificada, de maneira genérica, 

por Giunchetti (2004), quando esse afirma ser um conjunto de organizações que se inter-

relacionam criando valores na forma de produtos ou serviços, desde os fornecedores até sua 

matéria prima final. Dentro das Forças Armadas, ocorrem diferentes formas de distribuição e 

especificação dos matérias por meio de cada cadeia de suprimento, sendo assim, cada escola de 

formação possui uma diretriz e um material que elenca as principais características de seu 

fardamento. 

 

2.3.1 Escola Naval 

  

 Essa primeira e mais antiga instituição de ensino superior, possui uma cadeia logística 

gerenciada pela Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), sendo suas atividades 

desenvolvidas, mais especificamente, pelo Sistema de Abastecimento da Marinha do Brasil 

(SAbM), apoiado por um software denominado Sistema de Informações Gerenciais do 

Abastecimento (SINGRA). Esse SAbM é dividido em 60 categorias, sendo a de fardamento 

denominada SJ “U” (Símbolo de Jurisdição do Material da Marinha). Já o órgão responsável 

pelo maior volume de estoque armazenado de uniformes é o Depósito de Fardamento da 

Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ), sendo a Escola Naval uma das Organizações Militares 

abastecidas por esse órgão. 

Nessa instituição de ensino, os Aspirantes que utilizam o conjunto camuflado com maior 

frequência são os Fuzileiros Navais, devido o tipo de atividade que desempenham. Entretanto, 

sendo um uniforme passível de uso por qualquer militar da Marinha do Brasil, o Regulamento 

de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB) impõe em seu artigo 1.1.4 o apuro nos uniformes 

"pois o militar fardado, além das exigências regulamentares da própria boa apresentação 

pessoal, tem a responsabilidade de bem representar a Marinha do Brasil" (BRASIL, 2012). 

Todos os anos, os militares provenientes desta instituição recebem seus uniformes dos 

Postos de Distribuição de Uniformes (PDU), devendo atender os itens de fardamento constantes 

na andaina básica dos usuários, solicitados em suas respectivas OMs (BRASIL, 2009). Nela, 
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constam os materiais que serão distribuídos e as quantidades dos mesmos, de acordo com os 

tamanhos requeridos por cada militar. O fornecimento de camuflados, e demais uniformes, aos 

Aspirantes ocorre por meio do Crédito de Fardas (CREDIFARDA), que seria uma quantia 

destinada unicamente a aquisição de fardamentos pelos alunos desta instituição, constante no 

SINGRA-PDU de cada militar. Com base no valor disponível de CREDIFARDA, é possível 

consultar a lista de preços dos fardamentos e adquirir o material necessário, desde que 

disponível no DepEMRJ. 

 Cabe ressaltar, que são efetuadas inspeções diárias nos uniformes dos aspirantes com o 

objetivo de averiguar a qualidade dos mesmos e a boa apresentação individual de todos, sendo 

assim, as peças devem estar sempre nas melhores condições, mesmo que isso exija a compra 

do fardamento que é distribuído gratuitamente, como previsto no RUMB: 

Os militares da MB, em serviço ativo, deverão estar providos da andaina adequada de 

uniformes. Mesmo àqueles que tenham o direito de receber seus uniformes a expensas 

da Marinha, cabe a obrigatoriedade de adquirir, às suas custas, as peças que deixarem 

de possuir, e estejam prescritas nas suas respectivas andainas, por motivo de acidentes 

de serviço, extravio ou desgaste fora do normal. Tal procedimento independerá da 

instauração e conclusão de processo que julgará o direito à indenização das peças em 

falta (BRASIL, 2012). 

Nesse quesito, a aquisição de fardamento na MB pode ser feita por meio dos PDU, que 

se localizam nos diversos Distritos Navais e, em sua maioria, no interior das Organizações 

Militares. Esses PDU permitem a revenda do mesmo material que é distribuído aos militares 

que fazem jus a esse direito, com isso, tanto o conjunto comprado, quanto o recebido da cadeia 

de suprimento, apresentam um mesmo padrão, melhorando assim a apresentação coletiva da 

tropa. 

 Apesar disso, a MB conta também com a venda de seus fardamentos por meio de 

alfaiatarias civis, que fabricam suas próprias peças. Entretanto, a compra nesses 

estabelecimentos não é tão estimulada em ambientes como a Escola Naval, já que a fabricação 

dos uniformes nesses estabelecimentos destoa daquele que foi distribuído, prejudicando assim 

o objetivo mais primitivo da palavra "uniforme", que seria a completa padronização do grupo. 

Por conseguinte, os militares observados nas inspeções com seus camuflados destacando-se dos 

demais, são aconselhados a fazerem a substituição dos mesmos, melhorando assim o 

adestramento de sua tropa e o aproveitamento dos recursos da cadeia de suprimentos. 
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Figura 3 – Uniforme distribuído pela cadeia de suprimento EN 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

2.3.2 Academia Militar das Agulhas Negras 

 

 A forma como os uniformes são distribuídos dentro das Forças Armadas, se dá por suas 

cadeias de suprimento, cada uma com suas peculiaridades. Dentro do Exército, a cadeia 

logística se encaixa na Função de Combate Logística, constituindo-se de atividades para prover 

o apoio e o serviço durante as operações. A Área Funcional de apoio de material divide-se ainda 

em Grupos Funcionais, são eles: Suprimento, Manutenção, Transporte, Engenharia e 

Salvamento. (BRASIL, 2014). 

 O campo de distribuição de fardamento se encaixa no Grupo Funcional de suprimento, 

que dentro do Exército é subdividido em dez classes, conforme descrito no quadro 1. Sendo 

nessa distribuição, o fardamento alocado na Classe II de suprimentos. 
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Quadro 1 - Classes de suprimento na Força Terrestre 

 

CLASSE DESCRIÇÃO 

I Subsistência, incluindo ração animal e água. 

II Intendência, englobando fardamento, equipamento, móveis, utensílios, material 

de acampamento, material de expediente, material de escritório, e publicações. 

Inclui vestuário específico para Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear (DQBRN). 

III Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel). 

IV Construção, incluindo equipamentos e materiais de fortificação.  

V Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, 

explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos relacionados.  

VI Engenharia e cartografia.  

VII Tecnologia de informação, comunicações, eletrônica e informática, incluindo 

equipamentos de imageamento e de transmissão de dados e voz. 

VIII Saúde (humanitária e veterinária), inclusive sangue. 

IX Motomecanização, aviação e naval. Inclui material para DQBRN.  

X Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem estar pessoal e 

artigos reembolsáveis. 

Fonte: BRASIL, (2014, p. 31) 

 

 No tocante à cadeia de suprimento específica de fardamento, a mesma ocorre por 

intermédio do Comando Logístico (COLOG), que delega  à D Abst a missão de “prever e prover 

os recursos e serviços necessários ao suprimento e à manutenção relativos às classes I (material 

de subsistência), II (material de intendência), III (combustíveis), V (munições), X (materiais 

não incluídos em outras classes) e de Remonta e Veterinária”, como prevê o Regulamento do 

Comando Logístico (R-128) prevê, em seu artigo 9º (BRASIL, 2011).  

 Os itens e as quantidades de fardamento que o Órgão Provedor deverá distribuir a cada 

OM apoiada são discriminados no Plano Regional de Distribuição de Fardamento, além disso, 

existem as Instituições Reguladoras para Distribuição de Uniformes (IRDU), que são 

responsáveis por regular o tempo previsto de duração, a dotação individual do militar e as 

condições de distribuição de cada peça de uniforme. 
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 Nessa Escola de Formação, os Cadetes recebem seus camuflados por meio dessa 

logística de suprimento supracitada, entretanto, é permitido que sejam adquiridos uniformes por 

meios civis, como alfaiatarias, com modelos de camuflados semelhantes aos descritos pela D 

Abst. Todavia, não é possível que ocorra uma total padronização por todos os meios civis, visto 

que os tecidos, as costuras, a variedade de modelos, entre outros aspectos, apresentam grande 

variedade no mercado, além de diferirem das medidas propostas pela D Abst, apresentadas 

como modelo no início desse trabalho. 

 Essa variedade implica diretamente no dia a dia dos Cadetes, quando apesar de 

receberem seus camuflados gratuitamente, optam por comprarem no mercado externo, evitando 

desse modo, serem observados negativamente nas revistas de uniforme, principalmente na 

Parada Diária, formatura matinal onde os Cadetes que estão entrando de serviço são cobrados 

a utilizarem seu melhor uniforme, para que obtenham sua melhor apresentação individual. 

 

Figura 4 – Uniforme distribuído pela cadeia de suprimento AMAN 

 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

2.3.3 Academia da Força Aérea 

 De acordo com o RUMAER, é de responsabilidade do Comando da Aeronáutica a 

distribuição gratuita das peças de uniforme destinadas às Praças, Alunos, Cadetes e aos 
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militares que exercem atividades especiais (BRASIL, 2019). Ademais, esse mesmo documento 

estabelece os parâmetros necessários para a distribuição de um material adequado, como a 

fixação de dados logísticos e a durabilidade pretendida para o fardamento gratuito que será 

ofertado, por meio do gerenciamento de seu Sistema de Provisões (SISPROV): 

 

Desta forma, cabe aos gestores envolvidos em todo o processo do SISPROV, 

pertencentes aos Elos do Sistema ou ao Órgão Central, ora representado pela Diretoria 

de Administração da Aeronáutica, por intermédio da Subdiretoria de Abastecimento, 

o pleno conhecimento e acompanhamento da reedição da Tabela de Distribuição 

Gratuita de Fardamento, de forma a atingir com eficiência o objetivo que se pretende 

alcançar: fardar o militar! (BRASIL, 2019) 

  

 Dentro dessa instituição, os Cadetes recebem todo seu fardamento unicamente do 

SISPROV e não possuem instituições não militares, como alfaiatarias civis, para aquisição das 

peças do camuflado, evitando assim, que ocorra uma não padronização quanto as especificações 

elencadas por seus regulamentos. Quando necessária, a compra das peças do camuflado podem 

ser feitas pelos Cadetes por meio do Posto de Reembolsáveis de Venda de Fardamento (PRVF), 

setor subordinado a Subdiretoria de Abastecimento (SDAB). Cada organização militar da 

aeronáutica possui um PRVF, incluindo a Academia da Força Aérea, possibilitando assim, que 

seus Cadetes comprem o camuflado para atender as suas demais necessidades, sem que com 

isso ocorra uma despadronização, já que as peças vendidas são idênticas as distribuídas pelo 

SISPROV.  

 Além disso, a Tabela de Distribuição Gratuita de Fardamento, Roupa Branca e Roupa 

de Cama, (BRASIL, 2019) estabelece condições para a fiscalização exercida por todos os 

superiores hierárquicos, quanto ao asseio, correção e apresentação dos uniformes em uso pelos 

militares, quando por ocasião das diversas formas de revistas, que são de costume das Escolas 

de Formação. Uma delas é a obrigação da presença dos militares responsáveis pelos setores 

correlatos, quando a revista tiver por finalidade a verificação do estado do fardamento 

(BRASIL, 2018), que verificará se ocorreu algum desgaste prematuro do fardamento em uso e 

se constatado, deverá encaminhar um Relatório de Deficiência indicando as possíveis causas 

para posterior análise. Dessa forma, evita-se que o militar seja prejudicado por qualquer falha 

no sistema de distribuição ou fabricação do material recebido, sendo esse padronizado âmbito 

Força Aérea Brasileira. 
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Figura 5 – Uniforme distribuído pela cadeia de suprimento AFA 

 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 
 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Foi realizada uma pesquisa descritiva, que tem por objetivo a coleta de dados, tais como 

o questionário e a observação sistemática, para estudar as características de determinado grupo. 

Essas pesquisas, podem ser utilizadas em conjunto com o procedimento técnico de 

levantamento, que consiste na obtenção de informações por meio da interrogação direta das 

pessoas, objetivando atingir conclusões correspondentes aos dados coletados por meio de 

análises quantitativas. Dados esses, apresentados nesse estudo como figuras, tabelas, quadros e 

gráficos (GIL, 2008). 

 Essa pesquisa foi desenvolvida buscando-se primeiramente o aprofundamento no 

assunto por meio de pesquisas bibliográficas relacionadas à temática, como a apresentação 

individual do militar e sua importância para o Exército, o funcionamento das cadeias de 

suprimento nas Escolas de Formação para Oficiais Combatentes das Forças Armadas, além do 

estudo da rotina e regulamento da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e 

Academia da Força Aérea, com o objetivo de melhor aproximar as características das Escolas 

em estudo. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 População e amostras 

  

   Foram avaliadas populações compostas por discentes da AMAN, EN e AFA, cursando 

o ano letivo de 2020, dentre esses, foram coletadas respostas de diferentes turmas compostas 

por Cadetes/Aspirantes do 1º ao 4º ano da graduação no respectivo ano que responderam a 

questionários referentes ao objeto de estudo. Sabendo que o uniforme camuflado não é o 

principal uniforme utilizado no dia a dia da EN e AFA, as amostras selecionadas foram 

compostas pelos Aspirantes pertencentes ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Escola Naval 

do 3º e 4º anos, visto que esses só podem ser integrados ao CFN a partir de seu 3º ano de 

formação; esses representam um efetivo de aproximadamente 30 Aspirantes por turma 

(composta por 200 militares aproximadamente) e os Cadetes de Infantaria da AFA, contando 
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com um efetivo que chega a 30 militares por turma (com número de 200 Cadetes, em média) 

que utilizam o uniforme em questão com maior frequência.  

 Para que fosse mantida uma maior proporção quanto ao número de militares que 

participaram do questionário, aumentando a isonomia das respostas, foram interrogados na 

AMAN um número de militares semelhante ao feito nas demais Escolas, porém com um 

pequeno acréscimo, já que esse estabelecimento conta com aproximadamente o dobro de 

Cadetes em cada turma e todo o Corpo de Cadetes utiliza diariamente o uniforme em estudo. 

 

Tabela 3 – Número de Entrevistados e Respostas Obtidos no Estudo 

 Escola Naval Academia Militar das 

Agulhas Negras 

Academia da Força 

Aérea 

Quantidade de 

Entrevistados – 1º Ano 

0 25 15 

Quantidade de 

Entrevistados – 2º Ano 

0 25 15 

Quantidade de 

Entrevistados – 3º Ano 

30 25 15 

Quantidade de 

Entrevistados – 4º Ano 

30 25 15 

Quantidade de 

Respostas Obtidas 

40 75 41 

Percentual de 

Participação 

66,67% 75% 68,34% 

    

Fonte: AUTOR (2020) 

 

3.2.2 Instrumentos de Pesquisa 

 

 Foram utilizados questionamentos contendo 2 perguntas abertas, com o objetivo de 

expressar a opinião clara dos entrevistados e levantar problemas não antes identificados; e 9 

fechadas, para verificar se a proposta do trabalho esta alinhada com o que se encontra na rotina 

dos participantes, quantificando o número de militares que utilizam o camuflado recebido de 

suas cadeias de suprimento para, assim, obter a opinião dos Cadetes e Aspirantes quanto a 

qualidade do uniforme recebido e se ela atende ao que é demandado por suas Escolas de 

Formação. 
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 Foi realizada uma entrevista com a Oficial responsável pela aquisição de fardamentos 

para o Corpo de Cadetes da AMAN no ano de 2020, que participou diretamente do processo de 

aquisição/distribuição dos uniformes camuflados, para melhor entendimento sobre a aquisição 

dos fardamentos, sua qualidade e aceitação, uma vez que o sistema de aquisições por meio de 

licitações é semelhante nos Órgãos Públicos. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados foram apresentados como gráficos e porcentagens referentes aos 

questionamentos realizados nas pesquisas. Ademais, as entrevistas, serviram de embasamento 

para a conclusão desse ensaio. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 QUESTIONÁRIOS 

 

 A seguir, serão apresentados os resultados referentes a pesquisa aplicada aos alunos dos 

estabelecimentos de ensino de que se trata o presente ensaio, conforme anexo “A”. 

 

Gráfico 1 – Qualidade dos uniformes recebidos pela cadeia de suprimento  

Fonte: AUTOR (2021)  

 

 A partir da análise deste primeiro gráfico, podemos observar que houve uma disparidade 

entre a qualidade dos uniformes nas três Escolas. Enquanto a maioria dos Cadetes da AMAN 

classifica seus uniformes advindos da cadeia de suprimento como “ruins” e “muito ruins”, nas 

demais Escolas observa-se o contrário, com classificações maiores para “regular” e “bom”. 

Elencado a esses dados, buscou-se analisar também as atividades do dia a dia em que esses 

uniformes são utilizados (Gráfico 2) e constatou-se que a maioria dos militares das três Escolas 

utilizam o uniforme em exercícios de acampamento, entretanto, foi observado que na AMAN, 

apenas 1,3% dos Cadetes utilizam o camuflado em outras atividades que não o treinamento 

físico militar e a atividade supracitada. Enquanto isso, cerca de 20% dos alunos da EN e 78% 

da AFA utilizam o mesmo em todas as atividades questionadas. 
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Gráfico 2 – Atividades em que o camuflado é utilizado nas Escolas de Formação 

 

  

Fonte: AUTOR (2021) 
 

 Quando questionados sobre se sentirem bem uniformizados com os camuflados 

adquiridos por suas cadeias de suprimento, novamente obtivemos uma divergência, onde cerca 

de 98,7% dos Cadetes da AMAN responderam “não”, enquanto 67,5% e 70,7% dos militares 

da EN e AFA, respectivamente, responderam que “sim”, se sentem bem uniformizados. Isso 

pode ser resultado da durabilidade do objeto em estudo, que pelas respostas obtidas dura entre 

1 e 2 anos nas Escolas Naval e da Força Aérea, enquanto na AMAN sua durabilidade foi inferior 

a 1 ano.  

 Outra possível razão para o resultado observado no gráfico 2 e para a baixa adesão aos 

uniformes da cadeia de suprimento na AMAN quando comparado com as demais Escolas, é a 

cultura do baixo incentivo ao uso desse uniforme por parte dos oficiais, que aplicam punições 

com mais frequência aos Cadetes que utilizam os uniformes advindos da D Abst frente aos 

adquiridos em alfaiatarias. O número de Cadetes das Agulhas Negras que afirma ter sido 

observado negativamente ao utilizar a farda em questão chega a quase 70%, enquanto na EN 

por exemplo, 85% dos aspirantes afirma nunca terem sido advertidos. 

 Entretanto, um fato observado como oportunidade de melhoria nas Escolas estudadas é 

a distribuição de seus camuflados (gráfico 3). Podemos notar que uma grande porcentagem não 

10,00%

12,50%

30,00%

32,50%

85,50%

20,00%

1,30%

1,30%

1,30%

56,00%

100,00%

0,00%

36,60%

36,60%

36,60%

14,60%

36,60%

78,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Revistas de Uniforme

Parada diaria

Salas de aula

Treinamento físico militar

Exercícios de acampamento

Todas as atividades

AFA

AMAN

EN



30 
 
 

 

recebe todos os anos o fardamento obrigatório para esses militares, sendo na EN quase 70% o 

número de aspirantes que só receberam ao ingressar na Escola de Formação, além disso, quando 

recebem, 57,5% desses diz ser insuficiente a quantidade ofertada para todas as ocasiões. Nas 

outras Escolas, os valores são de 50,7% para a AMAN e 34,1% para AFA. 

 

Gráfico 3 – Frequência de recebimento do uniforme camuflado pela cadeia de suprimento 

 

Fonte: AUTOR (2021) 
 

 Por isso, com o objetivo de complementar ou mesmo substituir o material de fardamento 

da cadeia de suprimento, 92% dos Cadetes de Caxias afirmam precisar comprar camuflados em 

alfaiatarias civis, enquanto na EN o número de Aspirantes chega a 57,5% para compras em 

PDU e apenas 31,7% para os PRVF da AFA. Quando questionados sobre o motivo de tal 

atitude, algumas respostas foram frequentes na EN e AFA, como “baixa qualidade do material”, 

“desgaste prematuro do fardamento” e “tecidos rasgam rapidamente e não são adequados para 

as atividades desempenhadas”. Entretanto, além dessas respostas, as mais frequentes na AMAN 

foram “Porque o recebido não pode ser utilizado em diversas ocasiões devido à apresentação” 

e “padrão exigido é muito maior que o fornecido”. 

 Por conseguinte, observamos no Gráfico 4 a baixa satisfação dos Alunos dessas 

Escolas de Formação quando perguntados se suas necessidades como Cadetes/Aspirantes 

são atendidas pelo seu sistema de distribuição de fardamento. 
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Gráfico 4 – Atendimento das necessidades dos Cadetes/Aspirantes pela sua cadeia de suprimento 

 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

 Diante desse resultado, pode-se observar que a utilização desses uniformes possui 

diferentes visões dentro das Escolas de Formação de Oficiais das Forças Armadas do Brasil.  

 Na primeira e mais antiga instituição de ensino militar, que forma Oficiais da Marinha 

do Brasil, os Aspirantes demonstraram utilizar seus camuflados advindos de sua DAbM em seu 

dia a dia sem que isso seja observado como uma falta de cuidado com sua apresentação 

individual, demostrado pelo índice de 85% de militares que afirmam não terem sido observados 

negativamente por seus Oficiais instrutores ao utilizarem esse uniforme. Apesar disso, somente 

a distribuição por meio de sua cadeia de suprimento ainda não se mostrou completamente 

eficiente, com quantidades insuficientes e desgaste prematuro do material. Entretanto, a 

aquisição sobressalente por meio de seus PDU facilita a padronização da tropa, torna a compra 

mais acessível e, com isso, desestimula que seus usuários comprem em outros estabelecimentos 

que produzem o fardamento com outras especificações. 

 

4.2 ENTREVISTA COM OFICIAIS 

 

 Na Academia representada pelo maciço das Agulhas Negras, o Cadete vive um 

paradoxo, onde é constantemente cobrado por um padrão elevado de sua apresentação e 

fardamento, que não são acompanhados da qualidade esperada de seu material recebido. Para 

avaliar melhor essa questão, foi feita uma entrevista com a Oficial responsável pela aquisição 
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de fardamentos para o Corpo de Cadetes da AMAN no ano de 2020. Abaixo, encontramos a 

visão dessa Oficial para as perguntas que lhe foram apresentadas, conforme anexo “B”. 

 Primeiramente, a Oficial foi perguntada sobre o processo de aquisição do uniforme 

camuflado na AMAN e se são solicitadas amostras do fardamento previamente a licitação. A 

isso, respondeu que os uniformes camuflados eram recebidos pela cadeia de suprimentos, 

provenientes da licitação realizada pela D Abst em Brasília, e que a AMAN realizava licitações 

de fardamento como um backup à cadeia de suprimento, para eventual aquisição de alguma 

peça que não seja recebida em tempo, ou que não faça parte da lista de dotação prevista nas 

IRDU. Destacou também, que a AMAN prevê em edital a possibilidade de solicitar amostras 

aos fornecedores, para fins de aceitação da proposta mais vantajosa na licitação, porém há 

também a previsão do envio de catálogos, fotos, folders e outros materiais que ajudem o 

pregoeiro a analisar a proposta evitando incorrer em custos desnecessários para os licitantes, 

bem como grande tempo gasto para receber e avaliar as peças, o que faz o pregão se estender 

bastante. 

 Em seguida, levantou que os aspectos mais relevantes na hora da escolha do camuflado 

mais adequados a formação dos Cadetes, são as especificações do camuflado, como os tecidos 

de alta solidez e os tamanhos variados, prezando a qualidade e boa apresentação individual. 

Outra questão levantada, foi a integração dos instrutores ou ex integrantes dessa Academia no 

auxílio do que seria de vital importância para se obter uma boa apresentação individual, quando 

da aquisição dos uniformes camuflados, visto que esses quesitos podem ser subjetivos. A 

resposta dessa questão foi que existe uma equipe de avaliação designada para auxiliar o 

pregoeiro no momento da aceitação da proposta do item, que pode ser composta de instrutores, 

membros do almoxarifado e quaisquer outros ligados ao recebimento e distribuição dos 

uniformes na AMAN. 

 Por meio das pesquisas aplicadas e pela comparação do Estudo com as demais 

academias, observou-se que a aceitação do camuflado, tanto por parte dos Cadetes quanto por 

parte dos Oficiais, é muito baixa quando comparada com a EN e AFA. Dessa forma, a Oficial 

foi interrogada sobre o fundamento de tal problema e se este, estaria ligado à qualidade dos 

camuflados entregues ou a cultura da Academia de que o uniforme adquirido em alfaiatarias 

seria de melhor qualidade e por isso devem ser usados em detrimento dos fornecidos pela cadeia 

de suprimento. Diante disso, foi dito que outras Escolas não utilizam tanto o uniforme 

camuflado quanto a AMAN, somando-se a isso seu maior efetivo. Desta feita, disse que a 
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quantidade de camuflados comprada pela D Abst configuraria uma economia de escala 

considerável, acarretando possível comprometimento da qualidade do tecido. Apresentou 

ainda, que a lei exige a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, mas que a 

economia de escala tenderia a comprometer a qualidade do item; e a cultura organizacional 

exige a boa apresentação individual do militar, que com o uniforme recebido da cadeia de 

suprimento poderia não atender totalmente ao requerido.  

 A entrevista buscou também, uma explicação para alguns resultados apresentados nos 

gráficos deste estudo, que demonstraram um desajuste do uniforme adquirido pela cadeia de 

suprimentos. A militar explicou que existe uma grade de pontuação por ano/arma explicitando 

quantos Cadetes vestem P, quantos vestem M, etc. Essas, são enviadas a D Abst que irá licitar 

os uniformes e enviar de acordo com o que cada OM preencheu no PRDU. Entretanto, salientou 

que na prática nem sempre acontece desta forma, mas a preocupação e o procedimento para 

garantir a chegada do tamanho correto de cada item existem. 

 Por fim, foi questionado então, se seria realmente mais vantajoso para a União 

prosseguir com as licitações e a distribuição de uniformes aos Cadetes, visto que em sua maioria 

não são utilizados, ou se seria melhor conceder-lhes os valores relativos à compra por meio do 

auxílio fardamento. A entrevistada afirmou que os uniformes adquiridos centralizadamente e 

em grande quantidade possuem valor muito menor do que se comprados individualmente. 

Portanto, não seria vantajoso para a Administração conceder auxílio fardamento para algo que 

ela poderia comprar por licitação, cumprindo o dever constitucional e fazendo melhor uso do 

erário público. Além do exposto, concluímos a entrevista com a opinião dessa Oficial, de que 

possuem formas mais eficazes para elevar a qualidade dos camuflados que não a concessão do 

benefício supracitado, aos Cadetes. 

 Já na terceira e mais moderna Escola estudada, observou-se que mais de 50% dos 

Cadetes aprovam seu sistema de distribuição de fardamentos, além do dado já apresentado de 

78% de uso em todas as atividades. Esses dados refletem um bom gerenciamento do seu 

SISPROV e uma ampla aprovação de seus camuflados na AFA. Por conseguinte, foi 

evidenciado que apesar de baixa, ainda existe uma pequena quantidade de Cadetes que precisam 

efetuar a compra desse material devido ao grande número de atividades em que ele é utilizado, 

comparado a quantidade recebida anualmente pelo sua SDAB. Para isso, a AFA pode utilizar o 

seu PRVF, mantendo a já mencionada padronização e fazendo uma revenda a um custo 

compatível com o de fabricação do material. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do apresentado, pode-se dizer que os uniformes camuflados distribuídos pelas 

cadeias de suprimento das Escolas de Formação de Oficiais combatentes das Forças Armadas, 

possuem aceitações variadas de acordo com cada uma. Tanto na EN quanto na AFA os níveis 

de aceitação foram compatíveis com o que é cobrado na rotina desses militares, além da 

facilidade em conseguirem a aquisição desse fardamento com modelos idênticos ao distribuído, 

convergindo para uma cultura organizacional de valorização da apresentação pessoal mais 

uniforme, como a própria definição da palavra. 

 Entretanto, a Academia idealizada por Marechal José Pessoa não apresentou grande 

adesão ao fardamento fornecido pela sua D Abst. Grande parte dos Cadetes não consegue obter 

a apresentação individual que lhes é cobrada utilizando essa vestimenta, mesmo após alterações 

no mesmo e com isso seus instrutores os orientam a comprarem o fardamento em outros 

estabelecimentos, já que o Exército não dispõe de uma venda centralizada do mesmo material 

que distribui. Dessa forma, a apresentação uniforme dos militares é prejudicada e, como forma 

de não serem observados negativamente, precisam despender de sua ajuda de custo com essa 

compra em alfaiatarias, que possuem um alto custo, além de variadas medidas, tecidos e formas, 

já que não dispõem de um auxílio fardamento. 

 A falta de uma padronização efetiva dos camuflados pode refletir uma cobrança 

subjetiva dos Cadetes, visto que as exigências passam a ser variadas de Oficial para Oficial 

quanto forma de seu fardamento. Ademais, isso pode refletir em uma diminuição da 

demonstração de liderança, onde os futuros comandantes que são formados com essa cultura de 

não utilização do que lhes é distribuído, repassaram esse costume aos seus comandados, 

soldados e cabos que também recebem seu fardamento conforme previsto nas IRDU. 

 É necessário, portanto, que sejam realizados mais estudos sobre uma melhor aquisição 

de uniformes para os Cadetes, principalmente na AMAN onde seu desperdício é alto pela falta 

de utilização, além do aprimoramento dos métodos de distribuição já existentes para uma maior 

quantidade e qualidade do material. Além disso, é importante que haja uma troca de experiência 

entre as Forças para que aproveitem os processos acertados e melhorem os que precisarem, 

proporcionando um alinhamento com o que a legislação propõe e com a imagem da Força para 

com a população. 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CADETES E ASPIRANTE DE 2020 DA EN, 

AMAN E AFA 

Este questionário tem por objetivo coletar dados para atingir os requisitos específicos da 

pesquisa do trabalho de conclusão de curso da Cad Kimberly do Curso de Intendência. 

 

01. Qual escola militar o Sr (a) pertence?  

( ) Escola Naval 

( ) Academia Militar das Agulhas Negras 

( ) Academia da Força Aérea 

 

02. Como o Sr (a) avalia a qualidade do camuflado recebido pela sua cadeia de suprimento?  

( ) Muito ruim  

( ) Ruim  

( ) Regular  

( ) Bom  

( ) Muito bom  

( ) Excelente 

 

03. Qual a durabilidade média do camuflado recebido por sua cadeia de suprimento? 

( ) Menos de 1 ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Entre 2 e 3 anos 

( ) Mais de 3 anos 

 

04. Em quais atividades o Sr (a) usa o camuflado distribuído pela sua cadeia de suprimento? 

( ) Revistas de Uniforme  

( ) Parada diária  

( ) Salas de Aula   

( ) Treinamento Físico Militar  
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( ) Exercícios de acampamento 

( ) Todas as atividades 

 

05. O Sr (a) se sente bem uniformizado utilizando o camuflado distribuído pela sua cadeia de 

suprimento? 

( ) Sim 

( ) Não  

 

06. O Sr (a) já foi observado negativamente por estar utilizando o camuflado distribuído pela 

sua cadeia de suprimento (em qualquer situação)? 

( ) Sim, pois estava amassado ou sujo 

( ) Sim, pois estava desgastado ou mal ajustado ao corpo 

( ) Sim, pois o tecido não estava adequado  

( ) Não 

Outros: ______________________________________ 

 

07. Com que frequência o Sr (a) recebe o uniforme camuflado advindo de sua cadeia de 

suprimento? 

( ) Só recebi ao ingressar na minha escola de formação 

( ) Recebo todos os anos 

( ) Recebo em anos alternados 

( ) Nunca recebi 

 

08. A quantidade de camuflados recebidos pelo(a) Sr (a) é _________ para todas as ocasiões. 

( ) Insuficiente 

( ) Suficiente 

( ) Mais que suficiente 

 

09. O Sr (a) já precisou adquirir o camuflado em alfaiatarias civis, Posto de Reembolsáveis de 

Venta de Fardamento (PRVF) ou Posto de Distribuição de Uniformes (PDU)? 

( ) Sim 

( ) Não 
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10. Se sim, por qual motivo? 

 

11. O Sr (a) acha o seu sistema de distribuição de fardamento adequado para suas necessidades 

como Cadete/Aspirante? 

( ) Sim  

( ) Não 
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ANEXO B 

 

Roteiro de Entrevista 

  

1. Como funciona o processo de aquisição do uniforme camuflado na AMAN? São 

solicitadas amostras do fardamento previamente a licitação? 

“Os uniformes camuflados são recebidos pela cadeia de suprimentos, provenientes da licitação 

realizada pela D Abst em Brasília. A AMAN realiza licitação de fardamento como um backup 

à cadeia de suprimento, para eventual aquisição de alguma peça que não seja recebida em 

tempo, ou que não faça parte da lista de dotação prevista nas IRDU (Instruções Reguladoras 

para Distribuição de Uniformes). 

A AMAN prevê em edital a possibilidade de solicitar amostras aos fornecedores, para fins de 

aceitação da proposta mais vantajosa na licitação. Porém há também a previsão do envio de 

catálogos, fotos, folders e outros materiais que ajudem o pregoeiro a analisar a proposta 

evitando incorrer em custos desnecessários para os licitantes, bem como grande tempo gasto 

para receber e avaliar as peças – o que faz o pregão se estender bastante.” 

2. Quais os aspectos mais relevantes na hora da escolha do camuflado que mais se 

adequa a formação dos cadetes? 

“Os aspectos mais relevantes são as especificações do camuflado, como os tecidos de alta 

solidez e os tamanhos variados – prezando qualidade e boa apresentação individual. Há 

também a previsão de quantidades para dois anos de dotação de acordo com a IRDU, de 

maneira a garantir o recebimento das peças por todos os cadetes caso haja problemas no envio 

dos itens do D Sup.” 

3. Os instrutores ou ex integrantes dessa Academia com quem trabalha, lhe auxiliam 

no tocante ao que seja de vital importância para se obter uma boa apresentação 

individual, quando da aquisição dos uniformes camuflados? 

“Existe uma equipe de avaliação designada para auxiliar o pregoeiro no momento da 

aceitação da proposta do item. Esta pode ser composta de instrutores, membros do 

almoxarifado e quaisquer outros ligados ao recebimento e distribuição dos uniformes na 

AMAN. As especificações dos itens no pregão também já são uma forma de exigir a qualidade 

que se quer, visando sempre à boa apresentação individual e durabilidade da peça.” 

4. Por meio de pesquisa aplicada e pela comparação do Estudo com outras Escolas 

de Formação, observou-se que a aceitação do camuflado, tanto por parte dos cadetes 
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quanto por parte dos Oficiais, é muito baixa quando comparada com a EN e AFA. Dessa 

forma, na sua opinião, o problema estaria ligado à qualidade dos camuflados entregues 

ou a cultura da Academia de que o uniforme adquirido em alfaiatarias seria de melhor 

qualidade e por isso devem ser usados em detrimento dos fornecidos pela Cadeia de 

Suprimento? 

“As outras escolas não utilizam tanto o uniforme camuflado quanto a AMAN. Esse é nosso 

principal uniforme. Além disso, o efetivo da AMAN é muito maior. Soma-se a essa conjuntura 

o fato de a licitação dos uniformes camuflados dar-se pelo órgão central em Brasília, que os 

adquire não somente para AMAN como para outras escolas de formação e também OM 

diversas. Desta feita, a quantidade de camuflados comprada pela D Abst configura uma 

economia de escala considerável, acarretando possível comprometimento da qualidade do 

tecido. Prezando pela boa apresentação individual, que deve ser cobrada de todos os militares, 

espera-se que o cadete cumpra também esta exigência. Daí o conflito. A lei exige a escolha da 

proposta mais vantajosa para a Administração, mas a economia de escala tende a comprometer 

a qualidade do item; e a cultura organizacional exige a boa apresentação individual do militar, 

que com o uniforme recebido da cadeia de suprimento pode não atender totalmente ao 

requerido. Ambas as demandas precisam ser cumpridas. Há que se conciliar as duas coisas da 

melhor forma possível. Para tal, a AMAN realiza sua própria licitação de uniformes, porém 

até o ano passado o COLOG não autorizava a Academia a comprar no pregão os itens cuja 

cadeia fornece. Daí que nenhum camuflado foi empenhado, apesar de licitado.” 

5. Existe uma preocupação quanto a quantidade estimada de cada tamanho de 

camuflado licitado? Visto que a maioria das respostas ao questionário demonstrou que o 

uniforme adquirido pela Cadeia de Suprimento fica desajustado ao corpo. 

“Sim, existe. O Almoxarifado possui a grade de pontuação por ano, por arma - quantos cadetes 

vestem P, quantos vestem M, etc. Mais ou menos no mês de junho é preenchido o PRDU (plano 

regional de distribuição de uniformes), em que cada OM manda suas necessidades de 

quantidade e tamanho, de cada peça de fardamento que virá pela cadeia. Assim a D Abst vai 

licitar os uniformes e enviar de acordo com o que cada OM preencheu no PRDU.  Percebemos 

que na prática nem sempre acontece desta forma, mas a preocupação e o procedimento para 

garantir a chegada do tamanho correto de cada item existem.” 

6.  De acordo com os valores da última aquisição de uniformes para a AMAN e 

levando-se em conta o preço médio entre R$ 250,00 e R$300,00 para o camuflado completo 
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adquirido em uma alfaiataria, seria realmente mais vantajoso para a União prosseguir 

com as licitações e a distribuição de uniformes aos Cadetes, visto que em sua maioria não 

são utilizados; ou conceder-lhes os valores relativos à compra por meio do auxílio 

fardamento? 

“Sem dúvida os uniformes adquiridos centralizadamente e em grande quantidade possuem 

valor muito menor do que se comprados individualmente. Não é vantajoso para a 

Administração conceder auxílio fardamento para algo que ela pode comprar por licitação, 

cumprindo o dever constitucional e fazendo melhor uso do erário público. O fato de os 

uniformes não serem bem utilizados é outra questão, atrelada à qualidade do fornecimento, e 

que possuem formas mais eficazes de ser solucionada.” 

 

 


