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RESUMO 

 

ANÁLISE DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 

AUTOMÁTICA POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID) NA GESTÃO DE 

SUPRIMENTOS DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

AUTOR: Cíntia Silva Vidigal  

ORIENTADOR: Cap João Ricardo Aguiar Cedro 

 

A gestão de suprimentos constitui uma das principais atividades da logística, seja no meio 

empresarial ou militar, e deve estar voltada para o benefício de todos os integrantes do Exército 

Brasileiro, sempre se baseando nos princípios da Administração Pública. Como forma de 

otimizar os processos realizados e buscar a eficiência através da tecnologia, o seguinte trabalho 

tem como objetivo avaliar a possível utilização do sistema de identificação automática por 

radiofrequência (RFID) na gestão de suprimentos na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). Nesse sentido, foi realizada uma avaliação da gestão, com um estudo de campo no 

almoxarifado através de uma entrevista com o almoxarife e um levantamento nas reservas de 

materiais dos Cursos da AMAN com aplicação de questionário destinado aos encarregados de 

material de cada reserva. Além disso, também foi realizada uma pesquisa experimental sobre a 

possível despesa necessária para a utilização da tecnologia nos locais avaliados. Nessa pesquisa, 

algumas empresas especializadas foram consultadas via e-mail, sendo possível realizar um 

orçamento simplificado de uma possível implementação do sistema RFID no almoxarifado. 

Com os resultados obtidos, foi possível verificar a realidade da gestão de suprimentos da 

AMAN e visualizar a possível modernização dos processos e a oportunidade para se inserir a 

tecnologia de rádio frequência de forma a auxiliar e otimizar o sistema de identificação de itens 

e o controle de estoque. Com essa pesquisa foi possível demonstrar que existe comprovado 

potencial de utilização do sistema de RFID na gestão de suprimentos da AMAN, permitindo a 

possibilidade de novos estudos específicos para futura implementação e desenvolvimento de 

outras tecnologias capazes de contribuir para a eficiência e a boa gestão. 

 

Palavras-chave: Gestão de suprimentos. RFID. AMAN. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSYS OF THE POTENTIAL OF USING THE RADIOFREQUENCY AUTO-

MATIC IDENTIFICATION SYSTEMA (RIFD) IN THE SUPPLY MANAGEMENT 

OF AMAN 

 

AUTHOR: Cíntia Silva Vidigal  

ADVISOR: Cap João Ricardo Aguiar Cedro 

 

Supply management is one of the main logistics activities, whether in the business or military 

environment, and should be geared to the benefit of all members of the Brazilian Army, always 

based on the principles of Public Administration. As a way to optimize the processes performed 

and to seek efficiency through technology, the following work aims to evaluate the possible use 

of the radiofrequency automatic identification system (RFID) in supply management at the Ac-

ademia Militar das Agulhas Negras (AMAN). In this sense, a management evaluation was car-

ried out, with a field study in the warehouse through an interview with the warehouse keeper 

and a survey in the material reserves of the AMAN Courses with the application of a question-

naire to the people in charge of material in each reserve. Besides this, an experimental research 

was also carried out about the possible expenses necessary for the use of the technology in the 

evaluated places. In this research, some specialized companies were consulted via e-mail, and 

it was possible to make a simplified budget of a possible implementation of the RFID system 

in the warehouse. With the results obtained, it was possible to verify the reality of the supply 

management of the evaluated sites and to visualize the possible modernization of the processes 

and the opportunity to insert the radiofrequency technology in order to assist and optimize the 

item identification system and the stock control. With this research it was possible to demon-

strate that there is proven potential for using the RFID system in the AMAN's supply manage-

ment, allowing the possibility of new specific studies for future implementation and develop-

ment of other technologies capable of contributing to efficiency and good management. 

 

Key-words: Supply management. RFID. AMAN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de suprimentos faz parte tanto da logística empresarial quanto da logística 

militar e engloba as atividades de transporte, armazenamento, controle e distribuição de 

materiais. Sendo uma atividade voltada para o benefício de todos os integrantes do Exército 

Brasileiro, a gestão de suprimentos, assim como qualquer outra atividade admininstrativa, deve 

seguir de forma integral os princípios da Administração Pública. Dentre os princípios 

destacados no Art. 37 da CF/88, a eficiência se torna uma necessidade para o bom 

funcionamento da gestão de suprimentos no âmbito do Exército Brasileiro. 

A gestão de suprimentos nasceu junto com a logística militar, sendo uma atividade 

essencial para a manutenção do fluxo de materiais. No início do século XIX, com o surgimento 

das primeiras organizações militares ainda no período colonial no Brasil, houve a necessidade 

de se criar uma espécie de depósito de suprimentos incipiente, chamado de Arsenal Real do 

Exército. Segundo Lopes (2018, p. 11), esse local era um centro de produção e guarda de armas 

e munições, que também produzia bandeiras, barracas, uniformes, correias dos equipamentos, 

mochilas e sapatos para a tropa.  

 Ao longo da história, o Exército cresceu e se modernizou. Atualmente, existe uma 

grande quantidade de organizações militares espalhadas por todas as regiões do país, fato que 

demanda um eficiente controle da gestão da cadeia de suprimentos para atender de forma 

satisfatória a cada unidade.  

Paralelo ao desenvolvimento da Força Terrestre, o setor empresarial também evoluiu ao 

longo dos anos e a gestão de materiais se tornou um aspecto relevante para a busca pela alta 

performance e pelo lucro. Diante desse cenário, surgiram várias tecnologias que auxiliam no 

controle e na eficiência da produção e na logística empresarial.  

 Diferente do setor privado, que objetiva essencialmente o lucro, a logística militar 

terrestre deve objetivar o bom funcionamento e a eficiência de suas atividades, sempre se 

baseando nos princícios que normatizam a Administração Pública. Dessa forma, o uso das 

tecnologias advindas do setor privado se mostra válido também no universo da gestão interna 

do Exército.  

Uma solução muito utilizada por várias empresas para melhor controle da gestão de 

suprimentos é a tecnologia do sistema de identificação automática através de sinais de 

radiofrequência ou RFID (do inglês, Radiofrequency Identification). Essa tecnologia contribui 

para o fluxo de materiais de forma a auxiliar no rastreamento e identificação de itens, 



14 

 

 

 

automatizando e agilizando o processo de identificação do inventário. Nogueira Filho (2005, p. 

39) destaca a aplicação da RFID na logística por várias empresas de distintos segmentos, como 

indústrias automobilísticas e grandes varegistas.  

É nesse contexto que surge o seguinte questionamento: a gestão de suprimentos do 

Exército Brasileiro tem acompanhado a evolução tecnológica de forma a otimizar o controle 

interno de seus materiais? O Exército seria capaz de utilizar essa ferramenta como aliada ao 

controle da gestão de suprimentos?  

Outras questões relacionadas podem ser analisadas, pois é preciso avaliar a 

aplicabilidade da tecnologia RFID nos mais diversos depósitos existentes dentro no Exército, 

que se diferenciam quanto ao tamanho, finalidade e capacidade. A tecnologia pode ser vantajosa 

para um grande depósito, mas pode não ser necessária para uma pequena reserva de material de 

uma organização militar. 

Além disso, existem diferentes classes de suprimentos no âmbito do Exército, as quais 

se dividem em diferentes formas de armazenamento. O uso da tecnologia RFID deve ser restrito 

para materiais que realmente necessitem de maior controle, seja devido ao elevado valor do 

material ou devido à quantidade elevada de itens, sendo melhor administrada com o uso da 

tecnologia. 

Também deve-se levar em consideração o custo que a utilização de uma tecnologia traria 

para o controle da gestão de suprimento, avaliando a real necessidade que cada situação 

individual de um estoque demanda. 

Diante do exposto, esse trabalho busca avaliar a capacidade de aplicação da tecnologia 

de RFID na gestão de suprimentos dentro do Exército Brasileiro. De forma a diminuir o espaço 

amostral para possíveis avaliações do uso da tecnologia, as questões serão abordadas com um 

estudo da possível aplicação do sistema RFID na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN), sediada em Resende, Rio de Janeiro. Como objetivo, o trabalho visa identificar as 

vantagens e possibilidades de emprego da tecnologia nos diferentes tipos de depósitos e 

reservas de materiais existentem dentro da AMAN. 

 Essa pesquisa encontra justificativa na busca pela otimização do processo de controle 

da gestão de suprimentos, com enfoque no uso do sistema RFID. Com o uso da tecnologia, se 

espera aprimorar o controle interno de depósitos e reservas de materiais, de forma a evitar 

desperdícios, perdas e mau aproveitamento dos itens. Ao trazer para o nível de gestão interna 

da AMAN, espera-se ser possível visualizar os impactos que o uso da tecnologia seria capaz de 

agregar ao controle de suprimentos. 
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É importante ressaltar, ainda, que o assunto abordado contribui para ampliar o 

conhecimento relacionado a uma das atribuições que o oficial do Exército Brasileiro pode 

desempenhar, pois uma das funções das quais o mesmo pode ser designado é a de Encarregado 

do Setor de Material. Nessa função, o oficial adquire a responsabilidade da gestão e da 

contabilidade do material a seu cargo, segundo o Art. 35 do Regulamento de Administração do 

Exército (RAE), e a tecnologia de RFID pode ser uma ferramenta interessante para otimizar o 

controle interno do setor e para contribuir com a eficiência e eficácia da função.  

Com o intuito de atingir os objetivos propostos e buscando inter-relacionar tópicos sobre 

a gestão de suprimentos e o uso da tecnologia, especialmente RFID, a presente pesquisa estará 

estruturada como descrita a seguir. 

O primeiro capítulo introduz ao leitor as particularidades relacionadas ao tema da pes-

quisa, além de apresentar os objetivos a serem atingidos. Logo após, no segundo capítulo, en-

contra-se o referencial teórico, onde foi realizada uma revisão de literatura sobre os assuntos 

abordados na pesquisa, proporcionando embasamento teórico capaz de dialogar com os resul-

tados obtidos. O referencial teórico aborda conceitos relacionados ao sistema de estocagem, 

sobre a identificação por radiofrequência e os desafios que podem surgir ao se adotar uma nova 

tecnologia. 

No terceiro capítulo, foram explicados os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa, caracterizando o método e as etapas realizadas, bem como o tipo de pesquisa e os 

instrumentos utilizados. O quarto capítulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos 

e a discussão baseada na teoria apresentada, analisada de acordo com os objetivos específicos 

da pesquisa. Por fim, o último capítulo destina-se a expor as considerações finais acerca do 

trabalho, buscando responder ao objetivo geral da pesquisa após confrontar os resultados obti-

dos com as expectativas iniciais, além de propor sugestões e oportunidades para estudos futuros.  

 

1. 1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a possível utilização do sistema de identificação automática por radiofrequência 

(RFID) para otimização da gestão de suprimentos na AMAN. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 a) Investigar e analisar a realidade da gestão de suprimentos da AMAN, com foco no 

almoxarifado e nas reservas de materiais dos Cursos. 

 b) Avaliar o potencial da utilização do sistema RFID no almoxarifado e nas reservas de 

materiais dos Cursos. 

 c) Estipular a despesa com a possível utilização de etiquetas RFID na gestão de 

suprimentos na AMAN. 

 d) Analisar os possíveis problemas logísticos que podem surgir na implementação da 

nova tecnologia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O SISTEMA DE ESTOCAGEM 

 

 Dos Santos (2006, p. 27) define estoque como uma acumulação de material cuja finali-

dade principal é aumentar a disponibilidade em local próximo ao consumo. Segundo Ballou 

(2006), o sistema de estocagem pode ser dividido nas funções principais de guarda dos produ-

tos, que se refere à acumulação ao longo do tempo, e manuseio dos materiais, que engloba as 

atividades de carga, descarga e movimentação dos produtos. 

 O sistema de estocagem deve ser feito de forma a proporcionar a organização e o fácil 

acesso aos materiais, contribuindo para a boa circulação e renovação do estoque. Uma estoca-

gem bem realizada contribui para o controle da quantidade e da qualidade dos produtos, além 

de evitar danos e perdas de materiais.  

 De acordo com as diferentes necessidades de estocagem, tem-se uma maior ou menor 

demanda de trabalho. “À medida que o tamanho da instituição e o volume de material movi-

mentado aumentam, o esforço necessário para manter a organização das operações se multi-

plica” (DOS SANTOS, 2006). Esse contraste pode ser visualizado quando se analisa os dife-

rentes tipos de depósitos e reservas de materiais existentes no Exército Brasileiro. Um Depósito 

de Suprimento, por exemplo, possui um fluxo maior de materiais e demanda maior controle do 

que uma reserva de materiais ou um almoxarifado de um Batalhão. 

 É preciso haver um bom gerenciamento das atividades de gestão de estoque para que o 

controle do material não seja afetado. Alguns fatores externos podem influenciar no desempe-

nho da gestão. Como exemplo, Bertoncello (2018) aponta a reduzida quantidade de efetivo de 

mão de obra para manobra e execução de rotinas de auditoria interna dos processos de supri-

mento classe II (material de intendência) que, somado ao horário e às outras atividades realiza-

das nos Batalhões e Depósitos de Suprimento, afetam a agilidade dos processos e dificultam o 

controle interno. 

 

2.2 O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID) 

 

 A identificação por radiofrequência ou RFID (do inglês, Radiofrequency Identification) 

é um método de identificação automática que utiliza ondas eletromagnéticas na frequência de 

rádio para captura e transmissão de dados.  
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A RFID também pode ser definida como uma tecnologia de identificação que utiliza 

a radiofrequência para o intercâmbio de dados, permitindo realizar remotamente o 

armazenamento e recuperação de informações usando um dispositivo chamado de eti-

queta de rádio identificação, um pequeno objeto que poderá ser afixado a ou incorpo-

rado em um produto, bem ou até num ser vivo (STANTON, 2004 apud NOGUEIRA 

FILHO, 2005, p. 18). 

 

Hessesl et al. (2012) explica o funcionamento do sistema RFID através de três compo-

nentes básicos: etiqueta ou TAG, antenas e leitor. Esse último possui uma das antenas e se 

conecta a um computador ou outro equipamento capaz de processar os dados recebidos. A eti-

queta possui outra antena e deve ser fixada no objeto que se deseja rastrear. 

 O funcionamento do sistema se inicia quando o leitor envia sinais de radiofrequência 

através da sua antena. Quando a radiação atinge um dos objetos a serem identificados, a antena 

da etiqueta permite que os dados armazenados no chip sejam recebidos pelo leitor. Por fim, o 

leitor trata a informação recebida e envia ao computador. 

 

Figura 1 - Componentes básicos do sistema RFID 

 

Fonte: HESSEL et al, 2012. 

 

 2.2.1 Etiquetas inteligentes ou TAGS 

 

Segundo Bertoncello (2018), a etiqueta inteligente ou TAG é um dispositivo que arma-

zena os dados do sistema RFID. Ela contém uma antena e um microchip eletrônico e, além 

disso, pode conter ou não uma fonte própria de energia através de uma bateria.  

Bertoncello (2018) explica que a existência de uma bateria na etiqueta é o que diferencia 

as TAGs ativas e passivas. As TAGs ativas possuem bateria e podem ser modificadas com 

novas informações de escrita e leitura, possuindo vida útil limitada em aproximadamente 10 
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anos. As TAGs passivas não possuem bateria e sua vida útil é ilimitada. A falta da bateria 

diminui o custo da etiqueta e exige um leitor com mais potência. 

Existem ainda outras especificações técnicas que diferenciam as etiquetas inteligentes 

em vários outros tipos. BRASIL (2015) explica no “Estudo para o Fomento do Uso de Etiquetas 

Inteligentes nos Setores de Comércio e Serviços Logísticos” que as etiquetas podem se diferen-

ciar devido ao espectro de frequência, à velocidade de leitura, à existência ou não de chip, além 

de outros aspectos. 

  

Figura 2 - Etiqueta inteligente (TAG) ativa 

 
Fonte: GTA 

  

Figura 3 - Etiqueta inteligente (TAG) passiva 

 
Fonte: GTA 

 

2.2.2 Leitores RFID 

 

“Tem a função de comunicar-se com a RFID-tag através da antena e repassar a informação, 

em alguns casos processá-la, para outro sistema, o middleware, através de uma interface de rede” 

(SANTINI, 2008, p.23 apud GOMES, 2018).  



20 

 

 

 

Existem vários tipos de leitores, que funcionam de acordo com a especificação da etiqueta 

correspondente. Destacam-se o leitor portátil e o leitor portátil tipo portal, que é posicionado em 

um local fixo.  

 

Figura 4 - Leitor portátil 

 

Fonte: GTA 

 

Figura 5 - Leitor tipo portal 

 
Fonte: BRASIL, 2017. 

 

2.2.3 Aplicações do RFID 

 

A utilização da RFID se mostra como uma alternativa em potencial para otimizar o sis-

tema de estocagem, uma vez que permite a identificação automática dos itens de um estoque. 

Além disso, existem diversas aplicações genéricas de RFID divididas em vários segmentos. 

A RFID Technologies CC (2005), apud Nogueira Filho (2005), cita algumas aplicações 

em grupos: rastreamento de bens, controle de tráfego, monitoramento de animais selvagens, 
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controle de livros nas bibliotecas, cronometragem esportiva, identificação de falsificação, con-

trole de acesso, gestão logística e outros. Nogueira Filho (2005) cita, ainda, algumas empresas 

que introduziram a tecnologia nos seus processos logísticos, como Mercedes Benz, Volkswa-

gen, Audi, Walmart, Tesco e Pão de Açúcar.  

 BRASIL (2015) menciona no “Estudo para o Fomento do Uso de Etiquetas Inteligentes 

nos Setores de Comércio e Serviços Logísticos” o uso das etiquetas inteligentes no Brasil pelo 

poder público, destacando: a experiência com a tecnologia em objetos de correspondência in-

ternacional pelos Correios, além do uso da RFID para a rastreabilidade de explosivos pelo Exér-

cito Brasileiro, para a automação do almoxarifado geral da Aeronáutica, para o controle na 

circulação de mercadorias pela Receita Federal do Brasil e para a fiscalização da Agência Na-

cional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Em 2017, o Exército Brasileiro, BRASIL (2017), destacou o desenvolvimento de um 

novo Sistema de Controle de Itens de Suprimento pelo 11º Depósito de Suprimento, em Brasília 

(DF). Trata-se de um projeto-piloto para futura implantação da tecnologia RFID em âmbito 

nacional. 

 

2.2.4 Vantagens e desvantagens do sistema RFID 

 

 A utilização da tecnologia RFID traz uma série de vantagens para suas aplicações, mas 

também apresenta algumas desvantagens. Como toda tecnologia, seu uso traz maior precisão e 

otimização aos processos, mas também eleva o custo dos produtos finais. 

Dentre as principais vantagens, destacam-se “a reutilização das etiquetas, a precisão das 

informações, o rastreamento e leitura remota, o controle de estoque e inventário imediato, a 

agilidade nos processos, a redução dos custos operacionais, e a redução de tempo de processa-

mento na cadeia logística.” (BERTONCELLO, 2018, p. 13). 

Dentre as principais desvantagens, pode-se apontar:  

 

O elevado custo para implantação, a diminuição do alcance das transmissões das an-

tenas caso as etiquetas estejam fixadas em materiais metálicos ou condutivos, a pos-

sibilidade de interferência ou sabotagem por pessoas não autorizadas (hackers), o au-

mento do custo total dos produtos cuja tecnologia RFID esteja inclusa, e possibilidade 

da não leitura das etiquetas caso dois leitores estiverem trabalhando simultaneamente 

na área da mesma. (BERTONCELLO, 2018, p. 13) 
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2.3 DESAFIOS DIANTE DE UMA NOVA TECNOLOGIA 

 

O uso de uma tecnologia como o sistema RFID pode trazer grandes impactos para um 

sistema logístico, sejam positivos ou negativos, que exigem mudanças e adaptações. Silva 

(2012), apud Poirier (2005), elenca seis principais problemas logísticos encontrados quando se 

introduz uma nova tecnologia: 

 

1. Retrabalho: quando o fornecedor é inadequado para a tarefa, criando uma solução 

que não atende às necessidades ou não entrega o que foi contratado.  

2. Financeiro: quando o trabalho que não atende às necessidades do sistema tem que 

ser refeito por outro fornecedor e o contratante pode pagar duas vezes pelo mesmo 

serviço.  

3. Tempo: quando o tempo gasto para realizar o serviço pela segunda vez poderia ser 

usado para aperfeiçoar o serviço anterior, progredindo ainda mais na solução do pro-

blema.  

4. Concorrência: quando se perde tempo fazendo o que já devia estar sendo aperfei-

çoado, a concorrência pode crescer de forma irreversível no mercado.  

5. Descontinuidade: quando o fornecedor, mesmo ao apresentar uma solução ade-

quada, não possui estrutura de atendimento para dar continuidade ao serviço, parali-

sando ou tornando inoperante o que havia sido feito.  

6. Desgaste: para o fornecedor que, além de não atender corretamente a demanda do 

contratante, tem prejuízo e pode sofrer desgastes em sua imagem no mercado. Como 

as mais comuns e facilmente percebidas em transformações logísticas. (SILVA, 

2012, apud POIRIER, 2005).  

 

Esses problemas podem surgir como empecilhos para que uma nova tecnologia contri-

bua positivamente nos processos de gestão e controle de suprimentos em um sistema de esto-

cagem. Por isso, é necessário avaliar os benefícios da tecnologia ao mesmo tempo que se analisa 

os possíveis problemas que podem surgir com a mesma. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Após reflexões acerca da possibilidade de modernização e otimização do processo de 

gestão de suprimentos da Academia Militar das Agulhas Negras, o presente trabalho foi desen-

volvido através do método indutivo, com pesquisas de tipo misto (quantitativa-qualitativa), re-

alizadas em duas etapas, através de variáveis relativas ao fluxo e controle dos itens, quantidade 

e tipo de materiais e custo de itens para a implantação da tecnologia RFID. 

Inicialmente, foi investigada a realidade dos processos de gestão de suprimentos da 

AMAN, com foco no almoxarifado e nas reservas de material dos Cursos. Essa fase foi desen-

volvida pelos seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevista presencial e questionário 

realizado virtualmente com auxílio da plataforma digital Formulários Google. 

Em seguida, buscou-se avaliar a provável despesa para o desenvolvimento de uma so-

lução com a tecnologia RFID. Para isso, foram obtidas informações via e-mail com empresas 

especializadas na tecnologia RFID, de forma a reunir dados capazes de contribuir para o desen-

volvimento da pesquisa.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 A pesquisa desenvolvida foi do tipo exploratória e descritiva quanto aos objetivos. Em 

relação aos procedimentos técnicos, foi utilizado o levantamento, o estudo de campo e a pes-

quisa experimental. Como consequência, foi realizada uma abordagem quantitativa e qualita-

tiva dos dados analisados. 

 Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória tem o objetivo de proporcionar maior fa-

miliaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou construindo hipóteses. Esse tipo de 

pesquisa se aplica à questão abordada no trabalho, pois foi investigada a necessidade de um 

melhor controle dos materiais dentro da AMAN, de forma a levantar hipóteses de como a tec-

nologia de RDIF pode contribuir para uma melhor gestão dos suprimentos. 

 De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever as carac-

terísticas de determinada população ou fenômeno, além do estabelecimento de relações entre 

variáveis. Desta forma, foi utilizada a técnica de coleta de dados através de questionários para 

ser possível descrever características sobre a gestão de suprimentos na AMAN e sobre o im-

pacto do possível uso da tecnologia RFID, relacionando variáveis como fluxo de material, quan-

tidade de pessoas, custo e adaptação à tecnologia.  
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Avaliação da gestão 

 

 Para avaliar a gestão de suprimentos na AMAN, foi realizado um estudo de campo no 

almoxarifado. De acordo com Gil (2008), esse procedimento técnico consiste no aprofunda-

mento de uma realidade específica e é realizado por meio da observação direta das atividades 

do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações 

do que ocorre naquela realidade. Após o estudo de campo, foi realizada uma abordagem quali-

tativa do que foi observado. 

 Também foi realizado um levantamento sobre a gestão nas reservas de materiais, com a 

aplicação de questionários aos militares que trabalham nos locais escolhidos.  

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, 

em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se conclusões correspondentes 

aos dados coletados. (GIL, 2008) 

 

3.2.2 Avaliação da despesa 

 

 Para avaliar a despesa da utilização da tecnologia de RFID na gestão de suprimentos, 

foi realizada uma pesquisa experimental, que “consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 2008). 

 Nessa pesquisa experimental, os itens necessários para a implementação da tecnologia 

RFID foram objetos de estudo. As variáveis foram as quantidades e os preços, que foram 

obtidos através de levantamento com empresas especializadas. 

 

3.3 ANÁLISE 

 

Os dados obtidos, depois de compilados, foram discutidos e analisados de acordo com 

o objetivo da pesquisa, de maneira qualitativa e quantitativa. 

 “A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto na coleta 

das informações, quanto no tratamento das variáveis, por meio de técnicas estatísticas, como: 

percentual, média, moda, mediana, desvio-padrão, análises multivariadas, etc.” (ACADEMIA 
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MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2019) 

 A pesquisa qualitativa, por sua vez, não utiliza técnicas estatísticas na análise de uma 

questão: 

Esse tipo de pesquisa trabalha, então, com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes de grupos ou indivíduos e tem como principal 

objetivo conhecer as percepções dos sujeitos pesquisados acerca de uma situação-

problema. O pesquisador deve dar uma maior atenção às pessoas e às suas ideias, 

procurando entender e interpretar dados e discursos, ficando claro que a pesquisa 

depende da relação entre observador e observado. (ACADEMIA MILITAR DAS 

AGULHAS NEGRAS, 2019) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A GESTÃO DE SUPRIMENTOS NO ALMOXARIFADO 

 

Após a realização de uma entrevista (apêndice A) com o militar que desempenha a fun-

ção de Almoxarife da AMAN, foi possível entender o funcionamento do fluxo dos materiais 

que passam pela gerência do almoxarifado, desde o recebimento até a distribuição dos itens. O 

processo que foi explicado pelo Almoxarife será descrito a seguir. 

 O recebimento dos itens de fardamento pode ocorrer de duas formas: recebido pela ca-

deia de suprimentos ou comprado através de licitação. Quando o processo ocorre pela cadeia 

de suprimentos, é realizado um comboio na AMAN, sob gerência do Almoxarife, para buscar 

o material no Depósito de Suprimentos (D Sup). Ou seja, o transporte é de responsabilidade da 

AMAN e a conferência completa do material é realizada apenas quando chega no almoxarifado. 

Quando o material é recebido no D Sup existe uma verificação mais simples, pois os itens 

geralmente são entregues em caixas contendo determinada quantidade fixa e a contabilização é 

feita de acordo com as quantidades das caixas lacradas. Apenas quando chega no almoxarifado 

que é feita uma conferência item a item de cada material, de forma a verificar a descrição e a 

quantidade de todo material recebido. Em seguida, um inventário do que foi recebido é regis-

trado na conta do Almoxarife no Sistema de Controle Físico (SISCOFIS). Após isso, os Encar-

regados de Material dos Cursos podem fazer pedidos de fardamento para os cadetes ou para os 

cabos e soldados, de acordo com o previsto em legislação específica. Os Encarregados de Ma-

terial também possuem uma conta no SISCOFIS para a realização desses pedidos.  

 O fardamento pode ser adquirido através de compra em caso de materiais mais especí-

ficos, como ocorre no Curso Básico e no Curso de Cavalaria. Nesse caso, o almoxarifado é o 

responsável por realizar a licitação desses materiais, de acordo com as demandas. Após a com-

pra, o material chega no almoxarifado, é conferido e entregue para os Cursos de acordo com os 

pedidos realizados anteriormente. Quando chega nos Cursos, esses materiais entram na conta 

do SISCOFIS do respectivo Encarregado de Material.  

O almoxarifado também é responsável pelo recebimento e distribuição de material de 

expediente e limpeza de toda a AMAN. É feito o controle do estoque do almoxarifado através 

de inventários, e quando a quantidade desse material estiver reduzida a abaixo de 20% do que 

foi recebida, é feito um pedido de reposição. Esse pedido é enviado para o setor de Fiscalização 

da AMAN, que empenha o material solicitado de acordo com a licitação anual já realizada pelo 
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próprio almoxarifado. Quando o material de expediente e limpeza chega no almoxarifado, é 

feita uma conferência e os itens entram no SISCOFIS. A partir disso, o material fica disponível 

para os Encarregados de Material fazerem pedidos. 

O almoxarifado também gerencia outros materiais diversos, como material de emprego 

militar e de imobiliário. Este último se difere, pois é enviado para a seção que realizou o pedido 

e não fica no depósito. Todo o processo de aquisição e fornecimento de materiais da AMAN 

passa pela gerência do Almoxarife. 

Quando questionado sobre a frequência de entrada e saída de material, foi evidenciado 

o constante fluxo de material de expediente. Esse tipo de material chega no almoxarifado de 

duas a três vezes por semana, devido às necessidades dos Cursos e porque é feito uma reposição 

de cada item que atingir abaixo de 20% da quantidade recebida. Além disso, é verificado a cada 

quinze dias o que está em falta e a relação de necessidades é enviada para o setor de Fiscalização 

da AMAN, que faz o empenho para a aquisição do que estiver em falta. 

Para realizar o controle de todos os materiais que existem no almoxarifado, é utilizado 

o SISCOFIS. O Almoxarife destacou a importante ajuda desse sistema para o controle de todos 

os materiais, contribuindo positivamente no trabalho diário que é realizado no almoxarifado. 

Além disso, existem três subdepósitos: de expediente e limpeza, de fardamento e calçados e de 

material de emprego militar. Cada subdepósito tem um sargento responsável e dois cabos ou 

soldados auxiliares. Eles recebem todo material que chega e também fazem o controle das fi-

chas de estoque. São essas fichas que controlam a quantidade, e quando algum material está em 

número reduzido, o responsável pelo subdepósito avisa o Almoxarife para ser realizado um 

empenho.  
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Figura 6 – Ficha estoque no almoxarifado 

 
Fonte: AUTORA (2020) 

 

Ao ser questionado sobre a dificuldade de contar os materiais, o Almoxarife destacou a 

quantidade elevada de itens. O almoxarifado recebe cerca de dois mil tipos diferentes de itens, 

totalizando, em quantidade, quase trinta mil. Geralmente, é necessário realizar duas ou três le-

vas para buscar o material que é recebido pelo D Sup. Para contar todo material que chega em 

uma dessas levas, é necessário cerca de uma semana. Portanto, pode levar até três semanas para 

contabilizar todo esse material recebido. 

O recebimento é a parte que demanda mais tempo do controle, pois deve ser feita a 

contagem de item por item. Essa conferência só é feita em detalhe quando o material recebido 

chega no almoxarifado. Quando o recebimento é realizado pelo D Sup, os itens chegam em 

caixas lacradas com determinada quantidade e a contagem de cada item dessas caixas é feita só 

quando chega no almoxarifado, por isso demanda tanto tempo (cerca de sete dias).  

Também foi mencionada a estrutura antiga do almoxarifado, além do pouco espaço.  

Além disso, os soldados que auxiliam no controle dos depósitos também concorrem à 

escala de serviço, o que pode influenciar no trabalho da gestão. 

Por fim, o almoxarife afirmou não conhecer a tecnologia RFID. Após receber uma breve 

explicação, concluiu que seria uma boa opção para auxiliar no controle e gestão dos materiais. 

Segundo ele, os materiais de saída rápida como os de expediente e limpeza seriam os mais 

beneficiados com a tecnologia, devido à grande movimentação. 
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Após entender um pouco mais sobre a realidade da gestão de suprimentos da AMAN, 

pode-se inferir que o sistema de estocagem do almoxarifado, englobando as atividades de acu-

mulação e manuseio dos materiais, possui boa organização e controle. No entanto, é possível 

verificar que o almoxarifado é responsável por várias atividades que acontecem simultanea-

mente e de forma dinâmica. Além disso, os trabalhos de recebimento, conferência e distribuição 

da grande quantidade de itens é feita de forma manual, principalmente com o auxílio de sargen-

tos, cabos e soldados. Esses militares, além de trabalharem no almoxarifado, também desem-

penham outras tarefas e concorrem à escala de serviço, fato que pode influenciar na agilidade 

dos processos quando as demandas internas do almoxarifado são maiores. 

Outro ponto observado foi o controle dos itens realizado pelas chamadas fichas estoque 

impressas em papel, que indicam a descrição e as quantidades existentes. Além disso, em parte 

dos subdepósitos existentes no almoxarifado, foram fixadas indicações em papel nas caixas que 

comportam os itens para melhor organização e controle do estoque, como mostrado na imagem 

a seguir. 

 

Figura 7 – Indicações dos itens no almoxarifado 

 
Fonte: AUTORA (2020) 

 

Esse sistema de indicação se mostrou eficiente, principalmente quando usado para itens 

de menor fluxo e de grande quantidade, como insígnias, distintivos, fivelas e itens menores de 

fardamento. No entanto, esse método ainda depende do trabalho manual sempre que for neces-

sário realizar qualquer tipo de verificação. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o almoxarifado possui potencial para moderni-

zação e a tecnologia RFID seria uma boa opção para auxiliar e otimizar os trabalhos realizados 

na gestão dos materiais. Com o auxílio da tecnologia, o tempo médio de uma semana gasto para 
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receber e verificar uma leva de material recebido do D Sup poderia ser reduzido a algumas 

horas. O uso das etiquetas inteligentes seria capaz de garantir uma maior precisão das informa-

ções e um controle de estoque e inventário imediato, garantindo eficiência e agilidade aos pro-

cessos relacionados à gestão dos suprimentos no almoxarifado. 

Cabe destacar, ainda, a necessidade de também incluir a tecnologia no sistema logístico 

que participa do fornecimento dos suprimentos. Se a sua utilização ficar restrita somente ao 

universo da AMAN, será criada uma nova demanda de trabalho para etiquetar todos os itens 

recebidos. Para otimizar os processos com o uso da tecnologia, o ideal seria que os materiais 

recebidos já incluíssem as etiquetas, principalmente aqueles entregues pelo D Sup. Dessa 

forma, se garantiria um melhor controle de todo o processo de recebimento e distribuição, além 

de contribuir com o sistema de estocagem do almoxarifado e, consequentemente, das demais 

reservas de material. 

 

4.2 A GESTÃO DE SUPRIMENTOS NAS RESERVAS DE MATERIAIS 

 

 Após a realização de um questionário (Apêndice B) destinado a todos os Encarregados 

de Material dos Cursos da AMAN, envolvendo um total de oito militares, foi possível visualizar 

o funcionamento desses depósitos menores que se relacionam com o almoxarifado. 

 Questionados sobre a frequência de entrada e saída de material na reserva, 62,5% res-

pondeu que a entrada ocorre de 4 a 5 vezes por semana e 50% respondeu que a saída ocorre 

nessa mesma frequência. Portanto, pode-se inferir que o fluxo de materiais nas reservas é alto.  

 Em relação ao controle do material que entra e sai da reserva, 75% utiliza relações im-

pressas ou em livro físico, enquanto 25% utiliza, além disso, uma relação no computador. 

 A quantidade de cabos ou soldados (Cb/Sd) que auxilia no controle e gestão varia de 

acordo com a reserva, mas 50% delas possui entre 2 e 3. Nas ocasiões de recebimento ou dis-

tribuição de grande volume de materiais, apenas um militar respondeu que nunca necessitou 

solicitar apoio de mais Cb/Sd que não exercem a função de auxiliares da reserva. O seguinte 

gráfico mostra as diferentes necessidades nessas ocasiões: 
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Gráfico 1 – Necessidade de apoio para gestão de grande volume de materiais nas reservas 

 

Fonte: AUTORA (2020) 

 

 Foi questionado sobre a frequência que esses militares realizaram inventários comple-

tos, no período de um ano, para verificar o material existente na reserva e quanto tempo em 

média é necessário para essa atividade. Os resultados estão expressos nos gráficos a seguir.  

 

Gráfico 2 – Frequência de realização de inventários nas reservas no período de um ano 

 

Fonte: AUTORA (2020) 
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Gráfico 3 – Tempo gasto para a confecção de um inventário nas reservas de materiais 

 

Fonte: AUTORA (2020) 

 

 Por fim, apenas 50% dos militares responderam que conhecem ou já ouviram falar sobre 

a tecnologia RFID. Essa mesma porcentagem afirmou que a tecnologia teria um impacto posi-

tivo na atividade de gestão e controle de material da reserva. 

 Através dos resultados obtidos com o questionário aplicado, percebe-se que a realidade 

das reservas de materiais se difere de acordo com o Curso, sendo diferente, também, da rotina 

do almoxarifado.  

 Para controlar o alto fluxo de materiais, utiliza-se em média a mão de obra de 2 a 3 

Cb/Sd, com um controle majoritariamente realizado em relações impressas ou em livros físicos. 

Em situações de gestão de grande volume de materiais, há um apoio de outros militares que não 

são auxiliares da reserva, e por isso o efetivo de Cb/Sd dos Cursos são empregados. Além disso, 

para realizar inventários completos a fim de verificar o material existente também é necessário 

certo tempo dedicado à atividade, que varia de acordo com a realidade da reserva de cada Curso. 

 Considerando que as reservas de materiais dos Cursos são depósitos menores dedicados 

especialmente às necessidades locais, a gestão realizada está de acordo com a realidade viven-

ciada. Uma tecnologia como o uso da RFID traria uma modernização na gestão capaz de oti-

mizar os processos, mas a implementação e os custos subsequentes necessitariam de compro-

vado custo benefício.  

  

4.3 OS CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 

Para mensurar os custos financeiros necessários para a implementação de uma solução 

com RFID na gestão de suprimentos da AMAN, algumas empresas foram contactadas via e-
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mail. Dessa forma, foi possível realizar um orçamento com a empresa brasileira JN Moura 

Informática, que atua em processos de automação comercial e é especializada na tecnologia. 

Para isso, a empresa selecionou alguns itens básicos destinados ao almoxarifado. Os valores 

estão expressos no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Orçamento de solução RFID 

Etiquetas RFID 

Nome do produto Unit. (R$) Qtde Total (R$) 

ETIQUETA RFID 74x20mm ADESIVA 0,4397 30000 13.191,00 

Total 13.191,00 

Equipamentos RFID 

Nome do Produto Unit. (R$) Qtde Total (R$) 

LEITOR RFID EDGE 50 13.486,41 1 13.486,41 

ANTENA RFID UHF CIRCULAR MONOSTATICA 6dbi  1.869,72 4 7.478,88 

CABO COAXIAL GOLD MONOESTATICO 5MT RFID 706,65 4 2.826,60 

SUPORTE PARA ANTENA RFID MTI BR 100 MM 435,5653 4 1.742,26 

LEITOR UHF BTL 1000 RFID 2D (Sem Fonte) 11.367,72 1 11.367,72 

Total 36.901,87 

Inventário (Software) 

Mensalidade Inventário Moura      330,00 

Custo Implantação     15.000,00 

Total     15.330,00 
Fonte: AUTORA (2020)  

 

Uma segunda empresa, apesar de não oferecer um orçamento completo, informou um 

menor valor para os seguintes itens: etiquetas valor unitário de R$0,35 e leitores portáteis com 

valor unitário entre R$7.000,00 e R$12.000,00. Além disso, a empresa informou a necessidade 

de adquirir software específico para coletar e tratar as informações, cujo valor depende de for-

necedor especializado. 

É importante mencionar que existem diversos tipos de itens com especificações 

diferentes, como as etiquetas RFID que podem ser do tipo ativa ou passivas, se diferenciando 

também através do tipo de material que é confeccionada. Até mesmo o leitor apresenta-se de 

diferentes formas, como já foi explicado anteriormente no referencial teórico. Cabe destacar 

que os itens escolhidos no orçamento apresentado foram selecionados de acordo com a 

realidade do almoxarifado, buscando o menor valor para a implantação da tecnologia. 



34 

 

 

 

 Com o orçamento disponibilizado pela empresa citada, é possível calcular um custo total 

necessário no primeiro ano de implanção da solução RFID, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 2 – Custo total no primeiro ano de implantação da solução RFID 

Produtos   Valor (R$) 

Etiquetas RFID   13.191,00 

Equipamentos RFID   36.901,87 

Inventário Mensalidades (12 meses)  3.960,00 

  Implantação 15.000,00 

Total (R$)   69.052,87 
Fonte: AUTORA (2020) 

 

 Nos anos subsequentes, os custos serão reduzidos apenas aos gastos com novas etiquetas 

e com os serviços de software, como as mensalidades relacionadas à plataforma digital do 

inventário da empresa JN Moura Informática, sem levar em conta despesas eventuais de 

manutenção. Tais custos foram calculados de acordo com o quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Custos após primeiro ano de implantação da solução RFID 

Produtos   Valor (R$) 

Etiquetas RFID   13.191,00 

Inventário – Mensalidades (12 meses) 3.960,00 

Total (R$)   17.151,00 
Fonte: AUTORA (2020) 

 

Portanto, o custo total com a tecnologia, após o primeiro ano de implantação, é de 

R$17.151,00. Esse valor pode ser comparado com o gasto relativo à remuneração de um único 

militar. De acordo com o Anexo VI da Lei Nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, o valor do 

soldo mensal de um soldado do Exército, em 2020, é de R$1.765,00. Em um ano, o custo com 

soldo de um único soldado corresponde ao valor de R$21.180,00, sendo maior do que aquele 

que seria gasto com a tecnologia após sua implantação. 

 Após as pesquisas realizadas, é possível inferir que existe um custo elevado para a 

inplantação da tecnologia. No entanto, como observado, a despesa nos anos seguintes são mais 

acessíveis. Além disso, também cabe ressaltar que o valor dos itens que incluírem as etiquetas 

também terão um aumento no seu custo total. De acordo com os valores de R$0,4397 e R$0,35 
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das empresas contactadas, é possível calcular o valor médio de R$0,39485 para esse aumento 

unitário.  

 

4.4 POSSÍVEIS PROBLEMAS LOGÍSTICOS 

 

 A possível implementação do sistema de identificação por rádio frequência seria capaz 

de proporcionar vários benefícios para o processo logístico que envolve a gestão de suprimentos 

da AMAN, adaptada segundo a realidade vivenciada pelo almoxarifado ou até mesmo em 

alguma reserva de material que se adeque à tecnologia. No entanto, para a transformação dos 

métodos manuais utilizados, é preciso superar os empecilhos que a mudança de uma rotina 

exige, principalmente quando relacionada ao uso de uma nova tecnologia. Os problemas 

logísticos devem ser evitados, para que as vantagens sejam maiores do que as possíveis 

dificuldades. Para isso, alguns dos seis possíveis problemas logísticos segundo Silva (2012), 

apud Poirier (2005), foram selecionados e serão discutidos a seguir, de acordo com os resultados 

obtidos com as pesquisas. 

 Retrabalho: para a utilização do sistema RFID, seria necessário etiquetar todos os itens, 

além da conferência item a item que já é feita atualmente. No entanto, esse processo seria feito 

uma única vez, pois a conferência e o controle subsequente seria facilitado pela tecnologia. 

Uma solução seria incluir o mesmo sistema de identificação por rádio frequência no D Sup, 

facilitanto e diminuindo o trabalho de etiquetar todos os itens fornecidos. 

 Tempo: a utilização das etiquetas inteligentes deve ser uma solução para melhor 

controle dos itens e não deve exigir mais tempo do que o utilizado no trabalho manual já 

realizado. Para isso, o pessoal deve ser treinado para se adaptar ao novo sistema.  

 Descontinuidade: a implantação da tecnologia exige um custo inicial, que só seria 

reduzido após o primeiro ano de uso. Portanto, é necessário garantir que haja uma continuidade 

dos processos, mesmo após a inclusão do novo sistema.  

 Além dos problemas logísticos mencionados, algumas dificudades podem surgir com a 

utilização da nova tecnologia. Além de possíveis manutenções dos equipamentos utilizados, 

também é necessário especial atenção com a utilização correta das etiquetas e leitores, uma vez 

que podem surgir interferências de materiais metálicos e condutivos e interferência entre 

leitores que estiverem trabalhando simultaneamente na mesma área. Todas essas dificuldades e 

possíveis problemas só podem ser de fato superados se a implementação ocorrer efetivamente 

e as particularidades dos locais forem estudadas por técnicos especializados.  



36 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada foi capaz de correlacionar os tópicos sobre a gestão de suprimentos 

e o uso da tecnologia, especialmente RFID, conforme os objetivos iniciais propostos. Por meio 

do exposto, foi possível verificar a realidade da gestão de suprimentos da AMAN, com foco no 

almoxarifado e nas reservas de materiais dos Cursos, permitindo visualizar a possível moder-

nização dos processos e a oportunidade para se inserir a tecnologia de rádio frequência de forma 

a auxiliar e otimizar o sistema de identificação de itens e o controle de estoque.  

Para a inserção da tecnologia estudada, no entanto, é necessário um esforço conjunto, 

de forma a adaptar a estrutura com os equipamentos necessários, além de capacitar o pessoal 

responsável pela gestão. Por meio de uma pesquisa com empresas especializadas, foi possível 

calcular um valor mínimo para a despesa com a implantação da tecnologia, verificando que o 

custo pode ser acessível de acordo com a realidade visualizada do almoxarifado da AMAN. 

Quanto às reservas de materiais, ainda é preciso realizar um estudo detalhado, uma vez que são 

locais que se diferem quanto às suas características e quanto à sua rotina. Por se tratar de espaços 

menores, a tecnologia pode não ser uma alternativa com custo benefício comprovado. Por isso, 

se faz necessário um estudo futuro com profissional especializado, para avaliar a real necessi-

dade de modernização dos processos. Ademais, foi possível vislumbrar possíveis dificuldades 

relacionadas com a aquisição de uma nova tecnologia com o sistema RFID, fazendo-se perceber 

que para a modernização dos processos logísticos é necessário especial atenção com possíveis 

problemas que venham a surgir.  

Por fim, se aliar os benefícios que a tecnologia pode proporcionar com a realidade dos 

locais estudados, é possível concluir, conforme o objetivo geral da pesquisa, que a AMAN 

possui capacidade de utilizar o sistema de identificação automática por radiofrequência para 

otimizar sua gestão de suprimentos, especialmente no almoxarifado. Essa conclusão proporci-

ona suporte para outros questionamentos que podem originar novos estudos. Como sugestão, 

uma oportunidade seria o estudo da possibilidade de integrar a tecnologia não só no almoxari-

fado da AMAN, mas ampliar o sistema para os Depósitos de Suprimento e para outras organi-

zações militares, de forma a integrar e proporcionar eficiência aos processos logísticos, contri-

buindo para uma futura implantação da tecnologia RFID em âmbito nacional. Outra sugestão 

seria a possibilidade de integrar o sistema de RFID com o SISCOFIS, que é uma ferramenta 

utilizada que já contribuiu positivamente para a gestão. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

01. Como funciona a rotina no almoxarifado da AMAN? 

02. Qual a frequência de entrada e saída de material? 

03. Como é feito o controle dos materiais? Como é armazenado, organizado e conferido? 

04. De modo geral, qual é o nível de dificuldade do controle de todos os materiais do almoxa-

rifado? 

05. Qual a parte do controle demanda mais tempo? Por quê? 

06. Existe um inventário completo dos itens que existem no almoxarifado? 

07. Você conhece a tecnologia de identificação por rádio frequência (RFID)? 

08. Você acredita que essa tecnologia seria uma boa opção para auxiliar no controle de materiais 

do almoxarifado? 

09. Existe alguma particularidade do almoxarifado relacionada com o assunto? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS ENCARREGADOS DE MATERIAL  

DOS CURSOS DA AMAN 

Esse questionário tem por objetivo coletar dados para atingir aos objetivos específicos da pes-

quisa do Trabalho de Conclusão de Curso da Cadete Cíntia do Curso de Intendência da AMAN. 

 

01. O senhor é encarregado de material de qual Curso? 

( ) Infantaria 

( ) Cavalaria 

( ) Artilharia 

( ) Engenharia 

( ) Intendência 

( ) Comunicações 

( ) Material Bélico 

( ) Curso Básico 

 

02. Qual a frequência de ENTRADA de material na reserva a qual o senhor é responsável? 

( ) 4 a 5 vezes por semana 

( ) 2 a 3 vezes por semana 

( ) 1 vezes por semana 

( ) Outro: _______________ 

 

03. Qual a frequência de SAÍDA de material na reserva a qual o senhor é responsável? 

( ) 4 a 5 vezes por semana 

( ) 2 a 3 vezes por semana 

( ) 1 vezes por semana 

( ) Outro: _______________ 

 

04. Como é feito o controle do material que entra e sai da reserva? 

( ) Relação no computador 

( ) Relações impressas/em livro físico 

( ) Outro: _______________ 
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05. Quantos Cb/Sd auxiliam no controle e gestão da reserva de material? 

( ) até 1 

( ) 2 ou 3 

( ) 4 ou 5 

( ) 6 ou 7 

( ) 8 ou mais 

 

06. Nas ocasiões de recebimento ou distribuição de grande volume de materiais, o senhor sente 

necessidade de solicitar apoio de mais Cb/Sd que não exercem a função de auxiliares da re-

serva? 

( ) Nunca necessitei 

( ) Até 3 Cb/Sd 

( ) De 4 a 7 Cb/Sd 

( ) De 8 a 12 Cb/Sd 

( ) Mais que 12 Cb/Sd 

 

07. Quantas vezes, por ano, senhor executou inventários completos para verificar o material 

existente na reserva, com suas quantidades? 

( ) até 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) Outro: _______________ 

 

08. Nessas ocasiões de realizar um inventário completo, quanto tempo em média foi necessário? 

( ) Até 2 dias de expediente 

( ) De 3 a 6 dias de expediente 

( ) De 7 a 10 dias de expediente 

( ) De 11 a 15 dias de expediente 

( ) De 16 a 20 dias de expediente 

( ) 21 dias ou mais de expediente 
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09. O Senhor tem conhecimento, ou já ouviu falar, sobre a tecnologia de IDENTIFICAÇÃO 

AUTOMÁTICA POR RÁDIOFREQUÊNCIA (RFID)? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

10. O Senhor acha que a tecnologia RFID teria um impacto positivo na atividade de gestão e 

controle de material da reserva de materiais? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não tenho conhecimento 


