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RESUMO 

 

A necessidade de estocar materiais para uso futuro constitui-se em um imperativo 
para as empresas sejam elas públicas ou privadas, tendo em vista a incerteza de um 
dimensionamento exato do estoque. Uma das estratégias mais utilizadas atualmente 
pelas empresas nos armazéns de material é a implantação do sistema de informação 
Warehouse Management System (WMS) para melhorar e agilizar as operações 
logísticas de armazenagem. O presente estudo apresenta uma pesquisa realizada no 
Parque de Material Aeronáutico do Galeão, Organização Militar do Comando da 
Aeronáutica, cujo objetivo foi identificar quais foram os impactos da implantação do 
WMS, partindo-se do ponto de vista dos gerentes e operadores do armazém daquela 
Organização Militar. Como efetiva contribuição, esta pesquisa servirá de parâmetro 
para que outras Organizações Militares das Forças Armadas ou empresas privadas 
possam rever sua estratégia em relação à gestão de armazenagem tendo como 
suporte um sistema de gerenciamento de armazém. A pesquisa se baseou no 
referencial teórico de vários autores que assinalaram que pode haver impactos 
positivos ou negativos após a implantação do WMS em um armazém, deposito ou 
centro de distribuição. Para a realização do estudo foram feitas pesquisas de campo 
por meio de entrevistas “in loco”, analise de medição de tempos e movimentos e 
análise documental. Os resultados obtidos após a implantação foram os seguintes: 
um menor tempo para operacionalizar cada uma das etapas do processo de 
armazenagem, redução do valor de estoque, maior agilidade no fornecimento dos 
materiais, aumento do nível de acuracidade do estoque, melhoria da atividade de 
inventário, aumento da produtividade e redução da carga de trabalho, sendo que 
ainda há barreiras que devem ser ultrapassadas para que a logística interna seja mais 
ágil e eficiente. 
 
Palavras-chave: Impacto. Tecnologia de Informação. Armazém. 
 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The need to stock materials for future use is an imperative for companies to be public 
or private, given the uncertainty of accurate inventory sizing. One of the strategies 
most used by companies in material warehouses today is the implementation of the 
Warehouse Management System (WMS) information system to improve and 
streamline warehousing logistics operations. The present study presents a research 
carried out at the Aeronautical Material Park of Galeão, Military Organization of the 
Aeronautical Command, whose objective was to identify the impacts of the 
implementation of the WMS, starting from the point of view of the managers and 
operators of that organization's warehouse Military. As an effective contribution, this 
research will serve as a parameter so that other Military Organizations of the Armed 
Forces or private companies can review their strategy in relation to the storage 
management having as support a system of warehouse management. The research 
was based on the theoretical reference of several authors who pointed out that there 
could be positive or negative impacts after the WMS was implemented in a warehouse, 
warehouse or distribution center. In order to carry out the study, field surveys were 
conducted through in situ interviews, analysis of time and movement measurements 
and documentary analysis. The results obtained after the implantation were the 
following: a shorter time to operationalize each step of the storage process, reduction 
of stock value, greater agility in the supply of materials, increase of inventory accuracy 
level, improvement of inventory activity, increased productivity and reduced workload, 
and there are still barriers that need to be overcome in order to make internal logistics 
more agile and efficient. 
 
Keywords: Impact. Information technology. Warehouse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

 

Uma eficiente gestão de estoques, do ponto de vista da logística, tem 

importância fundamental na atividade operacional e financeira das Organizações, 

portanto merece um acompanhamento rigoroso na sua gestão, ou seja, saber a 

quantidade certa de materiais que devem permanecer estocados constitui um desafio 

para as empresas públicas ou privadas. (SILVA, 2013)  

A preocupação com o controle de gastos é um padrão entre os gestores, pois 

sabem que todo produto que excede o necessário é um dinheiro parado. Além disso, o 

espaço físico também acarreta um custo de armazenagem elevado. A armazenagem 

correta proporciona uma maior eficiência, como também satisfação do cliente, pois os 

pedidos são gerenciados de uma maneira mais otimizada. (BALLOU, 2015) 

A gestão de armazenagem também é atualmente uma das principais atividades 

que fazem parte da logística, pois contempla o planejamento do espaço físico em que 

será mantido o estoque de materiais, bem como o arranjo físico (layout). A demanda 

por otimização do tempo, eficiência no trabalho, a melhoria do fluxo logístico dos 

materiais e estocagem, são fatores que devem ser levados em conta, no nível 

operacional, tático e estratégico visto que as empresas passaram a entender que em 

um mundo globalizado, a logística passa a ser um alavancador de resultados 

traduzindo-se em eficiência e diminuição de custos, fatores que atualmente são 

diferenciais para que as empresas mantenham-se em um ambiente altamente 

competitivo. (TINELLI, 2013) 

A complexidade da atividade de armazenagem aumenta em relação ao número 

de itens em estoque, stock-keeping units (SKUs), tendo em vista o tamanho dos 

materiais, embalagens, natureza dos materiais e variedade dos itens. O conceito de 

ocupação física em muitas empresas ainda está concentrado mais na área do que na 

altura. O espaço destinado à armazenagem é relegado ao local menos adequado. 

Contudo, sem dúvida alguma, o mau aproveitamento do espaço é um comportamento 

que leva ao aumento nos custos logísticos e grandes prejuízos com a movimentação 

de materiais. (NOGUEIRA, 2012) 
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No caso das Forças Armadas, as atividades que fazem parte da logística, tais 

como a gestão de armazenagem, são desafiadoras, pois em uma necessidade de 

emprego real, os ambientes no campo de batalha, operações de treinamento e 

desastres se apresentam como dinâmicos e incertos. Pode-se enfatizar que 

atualmente, diante da evolução tecnológica, a coleta de material de forma manual, 

sem levar em conta a implantação de uma tecnologia de informação pode 

comprometer demasiadamente a chegada do material correto, no lugar certo e no 

tempo apropriado para emprego na missão. (PERKINS, 2014) 

A contribuição específica da pesquisa é apresentar um estudo de caso para 

verificar quais foram os impactos da implantação do Sistema de Gerenciamento de 

Armazém (SGA) no armazém do Parque de Material Aeronáutico do Galeão, 

Organização Militar da Força Aérea Brasileira. (FAB).  

 

1.2 QUESTÃO-PROBLEMA 

 

Quais foram os impactos da implantação do Sistema de Gerenciamento de 

Armazém (SGA) no armazém do Parque de Material Aeronáutico do Galeão?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

Verificar quais foram os impactos após a implantação do Sistema de 

Gerenciamento de Armazém (SGA), também chamado de Warehouse Material 

Systems (WMS), no armazém do Parque de Material Aeronáutico do Galeão. 

 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

 

 Identificar a peculiaridade da implantação do Warehouse Material Systems 

(WMS) em uma organização militar 

 Verificar se as operações de armazenagem foram automatizadas após a 

implantação do WMS; 

 Identificar as funcionalidades do WMS que foram implementadas no armazém 

do Parque de Material Aeronáutico do Galeão; 
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 Verificar os óbices existentes após a implantação do WMS para uma maior 

efetividade nas operações logísticas de armazenagem. 

 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

 

Supõe-se que a implantação do sistema WMS pode ter gerado impactos 

positivos e/ou negativos na gestão do fluxo logístico dos materiais aeronáuticos, no 

âmbito do armazém da Organização Militar apontada no estudo de caso. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente estudo servirá de parâmetro para que outras Unidades do 

COMAER ou das Forças Armadas possam rever a sua estratégia em relação à gestão 

de armazenagem apoiada por um sistema de informação, para que haja uma melhor 

performance de sua logística interna que refletirá positivamente entre os elos da 

cadeia de suprimento. 

Há também uma reduzida literatura no que tange à utilização de sistemas de 

informação associados à logística de materiais no âmbito das Forças Armadas. As 

operações logísticas de armazenagem ainda são realizadas de forma manual na 

maioria dos armazéns destinados à guarda dos materiais. 

 

1.5.1 Organizacional 

 

Uma execução automatizada das operações no âmbito de um armazém pode 

resultar em um ganho na gestão dos materiais, inclusive no caso da Força Aérea 

Brasileira que tem a responsabilidade de manter as aeronaves em condições 

operacionais para o cumprimento de sua missão constitucional.  

Conforme Arbache et al. (2011), com a finalidade de suprir as demandas 

informacionais, as organizações públicas e privadas têm utilizado sistemas de 

informação que facilitam a localização dos materiais, redução de inconformidades e 

otimização dos estoques.  

Hékis et al. (2013) comentam que um dos sistemas de informação mais 

utilizados no gerenciamento de armazéns é o Warehouse Management System 

(WMS), pois auxilia nas operações logísticas de armazenagem. 
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A utilização de equipamentos informatizados para apoiar os colaboradores nas 

suas atividades e tomadas de decisão é um dos parâmetros mais importantes quando 

se implementa esta tecnologia. Contudo, a questão é verificar como é o cotidiano de 

uma organização após a implantação. Embora seja reconhecido por vários autores 

que o WMS gera inúmeros benefícios para as organizações, é relevante a 

investigação dos envolvidos diretamente no processo, que têm subsídios suficientes 

para julgar a eficiência do sistema e comprovar, na prática, o que de fato mudou no 

dia-a-dia.  

 

1.5.2 Acadêmica 

 

Os autores Pereira et al. (2010) afirmam que, com o objetivo de clarificar as 

oportunidades da utilização do Warehouse Management System (WMS), alguns 

estudos buscaram analisar, do ponto de vista teórico, a sua implantação.  

Neste mesmo diapasão, Silva (2013) destaca que novos estudos investigaram 

a implantação ou implementação do sistema Warehouse Management System (WMS) 

em centros de distribuição das empresas. 

Banzato et al. (2010), afirmam que em virtude de existir limitações teóricas 

acerca do conhecimento dos benefícios e funcionalidades do Warehouse 

Management System (WMS), é oportuno que se faça uma análise criteriosa das reais 

necessidades da efetiva operação do sistema. 

De acordo com Sambiase et al. (2012), a pesquisa acadêmica começou a 

pontuar com mais frequência as estratégias operacionais do ponto de vista das 

capacidades de manufatura de uma organização tais como, qualidade, entrega, 

flexibilidade e baixo custo. 

 

1.5.3 Pessoal 

 

O estudo proporcionou uma maior compreensão acerca dos aspectos da 

gestão da um armazém no que tange à implementação do Warehouse Management 

System (WMS) nas Unidades Militares do Comando da Aeronáutica. 
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1.6 DELIMITAÇÃO 

 

1.6.1 Geográfica 

 

O estudo de caso foi realizado na Unidade Militar Parque de Material 

Aeronáutico do Galeão, localizada no Rio de Janeiro.  

 

1.6.2 Temporal 

 

A pesquisa levantou dados do intervalo compreendido entre o final do mês de 

dezembro de 2015, ano em que foi concluída a implantação do sistema de 

gerenciamento de armazenagem na Unidade Militar e o final do mês de julho de 2018, 

tendo por base entrevistas semiestruturadas com os operadores do setor de 

armazenagem da Unidade Militar utilizada para o estudo de caso, a medição do 

tempos relativos às etapas do processo de armazenagem antes e após a implantação 

do WMS e os dados registrados nas prestações de contas da Subdivisão de 

Suprimento do Parque dos anos de 2016, 2017 e 2018. 

 

1.6.3 Teórica 

 

O presente trabalho está voltado para a área logística, com ênfase nas 

operações de armazenagem, mais precisamente na utilização do WMS direcionado 

para os armazéns. O objeto do estudo é o armazém de material do Parque de Material 

Aeronáutico do Galeão, Organização do Comando da Aeronáutica. O supracitado 

armazém é responsável pelo recebimento de todos os materiais para aplicação nas 

aeronaves, contudo nem todos os materiais permanecem armazenados no setor. Os 

itens chamados de consumo, que não são aplicados diretamente na revisão das 

aeronaves, destinam-se diretamente ao almoxarifado e por isso não estão no escopo 

do WMS, enquanto os materiais aeronáuticos são aqueles que permanecem 

armazenados até que o pessoal da manutenção do próprio Parque ou outra 

Organização Militar apoiada faça o pedido de material. O estudo volta-se para os 

materiais estocáveis aplicados nas aeronaves que são: materiais prontos para uso, 

materiais reparáveis e parte das estruturas das aeronaves. Além desses itens, a 

matéria-prima utilizada na pintura e lavagem das aeronaves foram desconsideradas 
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na análise, visto que sua armazenagem é feita em outros armazéns específicos.  

O estudo foi realizado à luz do arcabouço teórico referente aos pontos positivos 

e negativos no que tange à implantação do WMS apontados pelos autores 

relacionados no capítulo que trata do referencial teórico. 

Por outro lado, a pesquisa enfatizou o estudo do Warehouse Management 

System (WMS) em relação ao suporte para gestão de um armazém de material. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO 

 

As cadeias de suprimento envolvem empresas de diferentes tipos, portes e 

atividades, que dependem da relação de parcerias e interações que são estabelecidas 

do ponto de vista inter-organizacional. Todas as empresas participam como elos de 

uma cadeia de suprimento, sendo que algumas não fazem parte de apenas uma 

cadeia. A análise da intensidade de quanto uma cadeia necessita ser gerenciada vai 

depender de muitos parâmetros, tais como: o nível de especificidade do produto; o 

número de fornecedores à disposição e a oferta de matéria prima. (AL KHATTAB, 

ABU-RUMMAN & MASSAD, 2015) 

Pode-se afirmar que a atividade de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

é altamente interativa e complexa, pois requer ao mesmo tempo a atenção simultânea 

de muitos trade-offs (corresponde a uma troca compensatória entre alguns fatores 

como custos, tempo, etc.) pois ela amplia os limites organizacionais e tem por objetivo 

assim considerar, “trade-offs” inter e intra-organizacionais com referência às 

organizações, no que diz respeito por exemplo a estoques: onde inventários devem 

ser realizados com mais frequência. (VAN HOOF &THIELL,2014). 

Para fazer face ao fator dinâmico do meio ambiente de negócios é requerido 

um gerenciamento para acompanhar e avaliar o comportamento da cadeia de 

suprimentos. Se a cadeia de suprimento não apresentar a performance desejada, a 

empresa que está a frente do gerenciamento deve avaliar as alternativas que seriam 

possíveis para a cadeia de suprimentos e implementar mudanças necessárias. 

(ASHBY et al., 2012). 

O alinhamento de objetivos estratégicos entre os elos integrantes da cadeia de 

suprimento pode evitar conflitos de interesses, facilita a cooperação e a transferência 

de informações e conhecimento, resulta na melhoria de aprendizagem organizacional 

e no desempenho da cadeia de suprimentos. O SCM compõe as atividades logísticas 

de empresas que compartilham entre elas materiais e informações ao longo de um 

canal de distribuição, ou seja, atividades a jusante e a montante. (DESHPANDE, 

2012) 

Atualmente a competição não é mais entre as empresas, mas entre as cadeias 

de suprimento devido às exigências de um mercado cada vez mais globalizado. As 
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organizações criaram então parcerias para agregar valor aos materiais, com o objetivo 

de atender a um consumidor cada vez mais exigente. Desta forma, as organizações 

criaram mecanismos flexíveis para atender ao cliente, disponibilizando o seu produto 

na hora desejada, otimizando tempo e recursos. (VASCONCELLOS, 2012). 

 

2.2 LOGÍSTICA E SUAS FUNÇÕES EM UMA ORGANIZAÇÃO 

 

No mundo atual, em que a competição se torna cada vez mais acirrada entre as 

empresas devido a globalização, além das questões ligadas ao preço, prazo e 

qualidade é assaz importante atentar também para os aspectos que envolvem a 

logística empresarial. Por sua vez, a logística empresarial tem por finalidade o 

processo de planejar, implementar e controlar de forma eficiente e eficaz o fluxo de 

materiais e informações. (RAZZOLINI FILHO; BERTÉ, 2013). 

A logística envolve vários aspectos decorrentes de uma abordagem mais 

integrada, abrangendo atualmente, estoque, armazenagem, embalagem, transporte e 

por último, tecnologia de informação, desde a matéria prima até o cliente final. O 

conceito de logística integrada leva a uma integração dos processos, em sistemas que 

aumentam a eficiência da empresa. (ISLAM, 2013)  

No mundo empresarial contemporâneo, a logística é frequentemente 

considerada como um processo importante que dá suporte a execução das operações 

relativas ao fluxo logístico dos materiais, bem como da operação de manufatura, 

portanto é considerada um processo que inclui todas as atividades que são de suma 

importância para a disponibilização de bens e serviços ao consumidor, tornando-se 

parte do processo da cadeia de suprimentos..(LEWANDOWSKI et al., 2013). 

A logística passou por várias transformações em função de mudanças 

econômicas. Desta forma, passou de uma atividade operacional para uma função 

mais estratégica, constituindo-se em uma ferramenta gerencial. Neste sentido 

pode-se afirmar que surge então o conceito de logística integrada. De uma forma 

geral, pode-se dizer que a logística integrada, assim como sugere o próprio nome, 

pode permitir e até certo ponto estimular a união e interatividade de maneira dinâmica 

entre os diversos pontos de vista intra-organizacional em uma empresa. (FLEURY, 

2012) 

Para Christopher (2011), a finalidade da logística é planejar e coordenar todas 

as atividades necessárias para atingir os níveis desejados de serviço e qualidade ao 
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menor custo possível, ou seja, conciliar qualidade com redução de custos. A logística 

abrange todas as atividades associadas ao fluxo eficiente de produtos, sendo que 

contempla desde o final da linha de produção até o cliente, e, em certos casos, 

também a movimentação de matéria-prima do fabricante até o início da linha de 

produção de uma determinada empresa.  

A gestão logística é mais pontual em duas grandes áreas. A primeira é o 

planejamento dos custos logísticos. Por outro lado, a segunda área é através do 

acompanhamento dos indicadores de desempenho, uma vez que a operação logística 

é um encadeamento de processos que são interligados. A oportunidade de uma boa 

gestão de controle de estoque torna-se muito importante para uma melhor 

comunicação entre os processos, pois evita falhas e problemas futuros. O maior 

desafio da logística é a diminuição de discrepâncias e atrasos. (ALMEIDA,2012) 

Conforme Ovidio (2013) a logística refere-se ao planejamento, organização, 

controle e realização das atividades relacionadas à operação logística, tais como 

armazenagem, transporte e distribuição de bens e serviços. Os processos logísticos 

iniciam com a atividade de planejamento (oferta e demanda). Após, fluem pelas 

atividades de gerenciamento das fontes de suprimento (de quem vai ser adquirido a 

matéria-prima), armazenagem, processamento (produção), passando pela atividade 

de transporte até o cliente (distribuição) e o gerenciamento do contato da empresa 

com o consumidor (pós-venda). 

 A vantagem competitiva de uma empresa é devido ao resultado da 

coordenação bem-sucedida de diversas atividades, sendo que dentre elas destaca-se 

a logística como um dos pilares de diferenciação entre as empresas. Se for 

corretamente compreendida e utilizada, a logística possibilita desenvolver estratégias 

para reduzir os custos, bem como o aumento do nível de serviço disponibilizado ao 

consumidor. (VARGAS et al., 2013) 

 

2.2.1 Logística nas Forças Armadas 

 

Com relação a logística nas forças armadas, é oportuno sinalizar que há 

peculiaridades distintas quando se fala em relação a aplicabilidade no meio civil em 

relação ao militar. Neste sentido, Brick (2014) traz importantes considerações 

conforme abaixo assinalado: 

a) a logística militar deve ser visualizada como um sistema de gestão centralizado 
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sob a responsabilidade direta do Estado. No meio empresarial, que é bastante 

diversificado não há essa centralização do Estado, o que significa que, em 

tese, cada empresa é responsável pela sua própria logística.  

b) tendo em vista que as considerações sobre a eficiência na alocação de 

recursos são importantes na área da logística, quando se trata de defesa, a 

eficácia é o arcabouço principal a ser sinalizado, tendo por parâmetro, que o 

poder dos Estados é relacional e não absoluto, ou seja, a logística de defesa 

deve ser capaz de dar suporte às Forças Armadas com funções de eficácia 

semelhantes ao praticado nos países com maior poder na área da defesa.  

c) as Forças Armadas de cada país utilizam insumos cada vez mais dispendiosos 

e complexos do ponto de vista tecnológico, como também estão sujeitos a 

controle por parte de outros Estados, no caso de produtos específicos de 

defesa e, consequentemente, a severas restrições para importação, visto que o 

acesso a esses recursos não são regidos pelas leis do mercado, ou seja, em 

vários casos, o desenvolvimento de tecnologia autônoma é a única opção 

disponível. No meio empresarial, eficiência e competitividade são essenciais 

para a sobrevivência das organizações, bem como economia de um país em 

sua totalidade 

d) apesar da logística ter uma origem essencialmente militar o significado do 

termo no mundo empresarial, envolvido em uma economia de mercado, cada 

vez mais globalizada, foi se desenvolvendo na medida que a compreensão da 

visão do problema passava por uma graduada evolução. Em uma eventual 

comparação da evolução dos pensamentos sobre logística militar e civil, 

pode-se concluir que embora o setor militar tenha criado o conceito de logística 

e tenha liderado esta área na questão do desenvolvimento conceitual sobre o 

tema ao longo do tempo, no início dos anos 60, houve uma mudança, ou seja, o 

meio civil assumiu o papel de líder e o militar estagnou.  

e) contudo, do ponto de vista da prática logística, o setor militar ainda continua 

como patamar de referência no mundo corporativo. É oportuno sinalizar que 

não deveria ser uma surpresa, partindo-se da premissa que os desafios 

logísticos enfrentados pelos militares são em regra geral, bem maiores do que 

os que são encarados pelas corporações civis.  

f) por outro lado, no meio civil, inversamente ao que ocorreu na área militar, o 

termo ‘logística’ é substituído gradualmente por outro termo com um aspecto 
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ainda mais abrangente e que passou a representar um inter-relacionamento 

entre as empresas. No Brasil, as definições de Logística de Defesa e Base 

Logística de Defesa foram ampliados nos últimos três anos para definir os 

processos e estruturas utilizados para dar suporte às Forças Armadas de todas 

as condições que elas necessitam para operacionalizar suas missões. Além 

disso, os militares procuram desenvolver a sinergia, que há entre o preparo da 

capacitação para a defesa e a geração de inovação em produtos de alta 

tecnologia e valor agregado e, por conseguinte, em capacitação industrial para 

esses tipos de produtos.  

g) desta mesma forma, parece oportuno dividir a logística de defesa em duas: 

Logística de aparelhamento (logística do produtor, grande logística ou 

economia de defesa) e Logística de operação (logística do consumidor ou 

operacional). A primeira tem como finalidade suprir os meios (materiais, 

imateriais e humanos) que farão a composição das forças armadas. A segunda 

apoia a movimentação e sustentação (abastecimento, saúde e manutenção) 

dessas divisões em situações de combate. Essa divisão é semelhante à que 

existe no meio civil com relação à logística e cadeia de suprimentos.  

 

Atualmente, as forças armadas necessitam desenvolver uma nova concepção 

para fazer face ao desconhecido, bem como os desafios das novas ameaças para 

lograr êxito em um mundo complexo. A vitória contempla os níveis tático, operacional 

e estratégico de uma guerra e os tomadores de decisão devem trabalhar em parceria, 

nos aspectos de interagência, intergovernamental e multinacional. Para este tipo de 

ação é requerida a compreensão do problema e de suas múltiplas facetas, desta 

forma inclui-se o aspecto cultural, econômico, militar e político, com a concepção de 

todas as partes e suas interconexões, abrangendo os parâmetros que propiciam 

redirecionar essa visão. Todo este cenário acontece porque em um mundo complexo, 

pautado por colisões, tecnologia e variações de vantagem, propiciam uma alteração 

rápida sem aviso prévio. (PERKINS, 2014) 

As atuais tendências concentram novos e mais robustos desafios para a 

logística militar, visto que incluem uma maior interação entre as pessoas, incremento 

da capacidade militar inimiga, aumento das armas de destruição em massa, o advento 

da importância do ciberespaço e domínio do espaço. As operações foram 

direcionadas para os ambientes mais povoados, com maior condição de transferência 
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de tecnologia entre os elos estatais e não estatais e a sinalização da transparência 

das operações pela transmissão rápida das mídias. Diante destes fatores, a 

possibilidade de desenvolver Forças Armadas em condições de atuar em missões de 

combate convencional e de não-guerra, suporte à paz e de pronta resposta a 

desastres, demonstra maiores incertezas para a logística de defesa, em todas os 

parâmetros de interesse, se formos comparar com as operações logísticas no setor 

comercial. (PERKINS, 2014) 

 

2.2.2 Logística na Força Aérea Brasileira (FAB) 

 

De acordo com a Doutrina de Logística Militar (BRASIL,2016), “dentre as 

funções logísticas do Comando da Aeronáutica destaca-se a Função Logística 

Suprimento que trata da previsão e provisão de material de todas as classes 

necessárias às organizações e forças apoiadas”.  

São atividades da Função Logística Suprimento, conforme a Doutrina de 

Logística Militar (BRASIL, 2016), as seguintes: 

a) Levantamento das necessidades: é a determinação da quantidade e da 

qualidade dos suprimentos que, segundo um planejamento, devam estar 

disponíveis para o atendimento de uma organização ou força militar, com 

tempestividade, para uma determinada finalidade. 

b) Obtenção: consiste na identificação das possíveis fontes dos diferentes itens 

de provisão e na adoção de medidas para aquisição dos suprimentos 

necessários. 

c) Distribuição: é a atividade que inclui o recebimento, a armazenagem, o 

transporte e a entrega do suprimento. 

 

Em conformidade com a Doutrina de Logística Militar (BRASIL,2016), “por sua 

destacada e importante atuação na solução de complexos problemas de apoio às 

forças militares, a Logística condiciona a manobra, ocupa posição de relevo no quadro 

das operações e é considerada como um dos fundamentos da arte da guerra”.  

Preceitua também a Doutrina de Logística Militar (BRASIL,2016) que, “todavia, 

diante de uma situação em que os meios alocados pela Logística sejam insuficientes, 

a Mobilização irá completar e suplementar as necessidades, daí a exigência de um 

perfeito entrosamento entre a Logística e a Mobilização”.  
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No planejamento e na execução das atividades logísticas devem ser aplicados 

os seguintes princípios, segundo a Doutrina de Logística Militar (BRASIL,2016)  

a) previsão;  

b) continuidade;  

c) controle;  

d) coordenação;  

e) cooperação;  

f) eficiência;  

g) flexibilidade;  

h) oportunidade;  

i) segurança; e  

j) simplicidade. 

 
Neste sentido, de acordo com Diretriz do Comando da Aeronáutica o 
desenvolvimento contínuo da estratégia, planejamento e controle são 
essenciais para que a FAB contribua para o desenvolvimento do Poder Aéreo 
e Espacial Brasileiro, mas sempre com o foco na sua missão primária, e 
voltado para as futuras gerações que se utilizarão do Poder Aéreo e Espacial. 
(BRASIL, 2017) 
 
O Decreto-Lei nº 9077 disciplinou que as Unidades operacionais da Força 
Aérea fossem divididas em quinze Alas. Cada Ala é uma organização 
operativa a nível tático, que tem como responsabilidade as atividades de 
preparo nas ações de emprego da própria Força, quando assim for 
determinado. (BRASIL, 2017) 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 9077 (BRASIL, 2017), “as alas são constituídas 

basicamente de Esquadrões Aéreos. Além de grupos, esquadrões e esquadrilhas 

especializadas em manutenções de aeronaves, suprimentos de aviação, armamento 

aeronáutico, segurança e defesa”. 

De acordo com o Manual de Suprimento da Força Aérea (BRASIL, 2007, p. 40): 
Dentro do Comando da Aeronáutica, o Comando-Geral de Apoio (COMGAP) 
é o órgão responsável pela política de Apoio Logístico de Material e Serviços. 
É um órgão subordinado diretamente ao Comandante da Aeronáutica e tem 
sob sua subordinação a Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB), 
a Diretoria de Engenharia (DIRENG) e o Centro de Logística da Aeronáutica 
(CELOG). 

 

Segundo o Manual de Suprimento da Força Aérea (BRASIL, 2007, p.40), “a 

coordenação de Apoio Logístico de Material e Serviços representa, através do 

COMGAP, o conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos de 

toda a natureza, que visa assegurar a satisfação das necessidades referentes ao 
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Material Aeronáutico”. 

O Parque de Material Aeronáutico do Galeão é responsável pela revisão 

completa das aeronaves relacionadas nos anexos E, F, G e H, no decorrer do ano, de 

acordo com um programa de manutenção completo que é delineado através de 

inspeções programadas vinculadas ao Programa de Trabalho Anual (PTA). 

Por sua vez, nos ESM/UAE (Esquadrões de Suprimento e 

Manutenção/Unidades Aéreas) são realizados inspeções e reparos de materiais a 

nível orgânico, não abrangendo as inspeções que são realizadas a nível dos Parques 

de Material. 

A necessidade do material para a manutenção das aeronaves origina-se nos 

Esquadrões Aéreos, sendo repassado para as Alas. No caso de o estoque estar 

zerado em relação ao material, é direcionado uma solicitação aos Parques 

apoiadores.  

Se não houver o material especifico disponível no Armazém dos Parques, é 

enviado então um pedido de aquisição do material para uma empresa privada 

nacional. Ainda no caso de não haver uma empresa habilitada no Brasil, o pedido para 

o fornecimento do material é enviado para as Comissões Aeronáuticas sediadas no 

exterior. O fluxo de material e informações é bidirecional em toda a cadeia interna e 

externa, de acordo com os elos envolvidos. 

 

2.3 GESTÃO DA ARMAZENAGEM 

 

Uma boa gestão de armazenagem melhora todo o custo de operação, agrega 

valor ao material e aumenta a produtividade. Torna ainda mais eficiente as atividades 

dentro de um armazém, passando pelo recebimento à saída dos materiais. Manusear 

ou movimentar internamente os produtos e materiais é definido como transportar 

pequenas quantidades de itens por distâncias relativamente curtas, se fosse 

comparar com as distâncias na movimentação de longas distâncias operacionalizadas 

pelas companhias transportadoras. (DIAS, 2012) 

A operação logística de armazenagem, sendo uma atividade secundária da 

logística, é diretamente responsável por direcionar os materiais para os seus locais 

pré-definidos. Está ligada a três questões básicas: a quantidade de material a ser 

estocada no armazém; a frequência de suprir o estoque de um produto, parametrizada 

pelo ponto de reposição; e, em última análise, a localização do material no armazém. 
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As movimentações estão basicamente relacionadas ao manuseio de materiais, que é 

uma das funções da armazenagem. (ACCORSI, MAZINI e BORTOLINI, 2012) 

O armazém, do ponto de vista de Klipel (2014), é o setor responsável pela 

gestão física dos materiais, com a finalidade de guardar, preservar, receber e expedir 

materiais. A utilização de armazéns tem por finalidade a redução dos custos com 

transportes, através da atividade de estocagem das cargas; coloca a empresa 

próxima de seus clientes e fornecedores; otimiza a entrega dos produtos, bem como 

compensa os atrasos ocorridos na produção.  

Segundo Bowersox et al. (2014), “a armazenagem e o manuseio fazem parte 

da estrutura da logística, visto que o estoque normalmente necessita ser armazenado 

em momentos específicos ao longo do processo”. 

De acordo com Ballou (2015), com referência à 

armazenagem: 
Armazéns ou centrais de distribuição executam um papel -chave para 
aumentar a eficiência da movimentação de mercadorias. Permitem a 
compensação eficaz dos custos de estocagem com menores custos de 
transporte, ao mesmo tempo em que mantem ou melhoram o nível de 
serviço. (BALLOU, 2015, p.168). 

 

Figura 1 - Fluxo de armazenagem 

 
Fonte: Adaptado de Nordari et al., 2011. 

 

O principal objetivo do fluxo de materiais na armazenagem, conforme 

demonstrado na figura 1, é transportar e estocar os itens do início ao fim do processo 

armazenagem, com a menor margem de interferências possíveis, e disponibiliza-los 
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nos locais certos de trabalho ou centros de produção, de maneira que se evite 

congestionamentos, atrasos ou manuseios desnecessários. Pode ser considerado 

como manuseio e racionalização do fluxo de materiais, em qualquer tipo de ambiente, 

e ainda por quaisquer meios de movimentação ou estocagem, que implique na 

necessidade da mudança de posição de qualquer material para o emprego na 

produção do serviço e em operações de consumo de materiais. (NORDARI et al., 

2011) 

As principais operações logísticas no âmbito de um armazém incluem o 

recebimento, a movimentação, a estocagem, a separação e a expedição de materiais. 

O processo de armazenagem concebe todos os tipos de materiais necessários para a 

operação de uma empresa, seja ela de qualquer ramo de atividade como: comercial, 

industrial ou de serviços. Portanto a armazenagem, pode ser definida como uma 

função logística que oferece uma boa estratégia para gerenciar os custos, 

possibilitando sempre as melhores soluções para a empresa. (CHING 2010) 

Segundo Ballou (2015) o recebimento é a atividade de interface entre as 

funções de compra e pagamento ao fornecedor, tendo como uma das suas principais 

atribuições a conferência dos itens destinados à organização. As principais tarefas do 

recebimento são: verificar a documentação recebida e fazer a conferência quantitativa 

e qualitativa do material.  

As movimentações ou deslocamentos de materiais ao longo do armazém 

através de empilhadeiras, paleteiras e jacarés não agregam valor, portanto devem ser 

reduzidos ao mínimo. Desta forma, haverá uma diminuição no tempo de atendimento 

e também no custo relacionado, visto que movimentação requer tempo, mão de obra e 

desgastes quando envolve equipamentos. (ACCORSI, MAZINI e BORTOLINI, 2012) 

A estocagem é o conjunto de operações relacionadas à guarda direta do 

material, ou seja, a colocação do material no espaço pré-estabelecido conforme a sua 

natureza, volume e recomendações técnicas para que o item não seja exposto a 

danos em sua integridade física ou ocorra extravios enquanto estiver sob a 

responsabilidade do armazém. Acerca das técnicas de estocagem que pode ser de 

uma simples embalagem que contém o material até um complexo sistema de 

estocagem, as estratégias de acondicionamento mais comuns são as seguintes: 

caixas, prateleiras, racks e empilhamentos. (KLIPEL, 2014) 

A atividade de “separação” é pontuada como a operação de armazenagem que 

é responsável pela separação correta dos produtos, em suas quantidades exatas na 
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área de armazenagem para que o item certo seja direcionado para o cliente interno ou 

externo da organização. Esta operação no âmbito de um armazém é considerada 

como uma das mais significativas. Por conseguinte, também é uma atividade que é 

sujeita a erros humanos, tais como a troca de produtos e a separação de maior ou 

menor quantidade, discrepâncias estas que podem acarretar no atraso da logística 

interna da organização ou refletir negativamente na cadeia de suprimentos onde a 

mesma encontra-se inserida. (ACCORSI, MAZINI e BORTOLINI, 2012) 

Conforme Klipel (2014), a expedição é a atividade do armazém que se realiza 

após a separação do material que estava estocado, sendo composto pelas seguintes 

tarefas:  

a) conferir o material a ser expedido, que veio do armazém; 

b) reembalar o material em caso de necessidade;  

c) preparar os documentos da remessa (informação relativa aos materiais 

embalados e local para onde vão ser enviados);  

d) pesar o material e inserir no documento de remessa;  

e) juntar os materiais embalados por destino;  

f) colocar os materiais em cada área do destinatário juntamente com a 

documentação;  

g) lançar no “ERP” da organização a remessa do material, quando a expedição for 

concluída. 

 

2.4 CONTROLE DE ESTOQUE 

 

O gerenciamento físico e financeiro de estoque tem por finalidade básica 

atestar a quantidade disponível de cada item existente na empresa seja 

matéria-prima, produto em processo ou produto acabado e quanto essa quantidade 

significa em valores monetários. Atualmente muito se fala da importância em ter um 

bom controle de estoque, contudo várias empresas públicas e privadas ainda não dão 

importância a atividade do controle de estoques, condição esta que ainda conduz 

várias organizações a entrar em falência ou ter grandes prejuízos. (TINELLI, 2013) 

Segundo Silva (2013), “um bom controle de estoque e um monitoramento da 

sua movimentação são atividades indispensáveis para a lucratividade e para a 

competitividade da empresa, porém o custo do controle de estoque não deverá 

exceder os benefícios que ele possa gerar”. 
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O grande desafio das empresas públicas ou privadas em relação ao estoque 

não é conhecê-lo no tocante a sua quantidade e nem diminuir os custos, mas sim em 

obter a quantidade correta de produtos a serem estocados para atender com precisão 

ao cliente. Há que se ressaltar a falta de profissionais qualificados no mercado, pois 

este também é um dos problemas que uma boa parte das empresas ainda estão 

enfrentando também na área de gestão de estoque. (DIAS, 2012) 

Em conformidade com Nogueira (2012), os estoques são quantidades de bens 

físicos que permanecem estocados, de forma não produtiva no decorrer de um 

período de tempo. Pode-se ainda considerar como estoque as matérias-primas, 

produtos em processo, os componentes para montagem, materiais sobressalentes, 

produtos acabados, materiais para apoio a administração e uma ampla variedade de 

suprimentos, que serão utilizados posteriormente, possibilitando o atendimento 

continuo das necessidades dos clientes internos e externos para não interromper as 

atividades da empresa, considerando que a princípio este estoque foi gerado pela 

impossibilidade de prever a demanda exata, ou então como uma estratégia de reserva 

para ser utilizada em tempo apropriado. 

“A gestão de estoques é uma das principais atividades de qualquer cadeia de 

suprimento, sendo que se houver uma política de estoque realmente eficiente, haverá 

uma contribuição efetiva em relação ao controle de custos, bem como torna a 

empresa mais ágil”. (DESHPANDE, HUKLA, TIWARI, 2011). 

A gestão de estoques das mercadorias com a futura previsão de sua utilização 

exige investimento por parte das empresas. O ideal seria o perfeito equilíbrio entre 

oferta e demanda, de modo que a manutenção dos estoques seria desnecessária. 

Quando o setor de controle de estoques da empresa acompanha a oferta e a 

demanda, o estoque agrega valor para a própria empresa. Isso não se deve apenas 

porque a gestão de estoque é a atividade que pode melhorar a gerência da 

quantidade dos produtos armazenados, ou seja, as movimentações do estoque 

possibilitam o oferecimento de sinais valiosos, como por exemplo os itens mais 

procurados pelos seus clientes. (BALLOU, 2015). 

Por outro lado, a administração de materiais tem por objetivo a garantia da 

existência contínua de um estoque racionalizado, de forma a nunca deixar faltar 

nenhum dos itens necessários à produção sem que se torne muito expressivo o 

investimento total para aquisição dos materiais. Certamente, é um dos principais 

subsistemas de uma organização, e é fortemente ligada à logística, pois sua finalidade 
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principal é determinar o que, quando, como e quanto comprar, com o menor custo, 

contemplando desde a compra junto ao fornecedor até a efetiva entrega ao cliente 

final. (SUZANO, 2013). 

 

2.5 ENTREPRISE RESOURCE PLANING (ERP)  

 

O ERP é um pacote de software que planeja recursos empresariais 

combinando uma série de módulos que atendem todas as atividades de uma 

organização tais como: compras, vendas, controle de estoque, recursos humanos, 

produção planejamento e finanças. É um sistema integrado que detém uma 

configuração mais aberta, possibilitando uma operação em conjunto com vários 

sistemas operacionais, banco de dados e plataformas de hardware. (ERDEBILLI, 

ERKAN, 2011). 

Considerando o advento da TI, o sistema ERP é considerado um dos mais 

importantes, pois possibilita as empresas conectar e interagir com suas unidades 

administrativas permitindo o gerenciamento de dados e organização de 

procedimentos internos. Contudo, quando da implantação de sistemas integrados de 

gestão empresarial, existe um foco intenso com respeito à tecnologia e pouca 

preocupação com os demais fatores que guiam as mudanças nas dinâmicas 

organizacionais causadas por ela. (ALQASHAMI, MOHAMMAD, 2015) 

Méxas, Costa e Quelhas (2013) afirmam que nos sistemas ERP, as 

informações são inseridas em uma mesma base de dados, e esta centralização é 

vantajosa, pois, proporciona integração e fluxo de dados por todos os setores da 

organização. Naturalmente, a finalidade principal do uso de um sistema ERP é juntar 

todas as informações e gerenciar o fluxo das operações, condição esta que permite 

um acesso mais confiável e em tempo real, favorecendo condições para subsidiar o 

processo de tomada de decisão gerencial tendo por parâmetros informações com 

base em dados reais e unificados.  

Os sistemas ERP, nas últimas duas décadas, tornaram-se uma das mais 

importantes ferramentas utilizadas na gestão das organizações, pois contribuem para 

a eficiência das empresas, por meio da administração integrada de recursos e 

automatização dos processos. Atuando como sistemas integrados de gestão, o pleno 

emprego de softwares EPRs nas operações de qualquer organização dá apoio à boa 

parte das operações, dentre as quais podem ser destacar, como exemplo, 
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suprimentos, manufatura, manutenção, contabilidade e administração financeira, 

otimizando de maneira impar o fluxo de informações em todo o processo de negócio. 

(OLIVEIRA, HATAKEYAMA, 2012). 

 

2.5.1 O ERP utilizado no COMAER 

 

Em conformidade com o Manual de Suprimento do Sistema de Controle do 

Espaço Aéreo (BRASIL, 2016) o Comando da Aeronáutica detém, para o 

cumprimento da sua missão constitucional, um acervo de aeronaves e de 

equipamentos de elevada tecnologia embarcada. Isso demanda uma preocupação 

constante com a capacitação (Pessoal) e com o planejamento logístico (Suprimento, 

Manutenção e Transporte). 

A Logística Militar, pelas características da Força Aérea, deve que ser eficiente 

e eficaz nas ações de planejamento, com o objetivo de assegurar elevados índices de 

disponibilidade de suas aeronaves. Desta forma, um sistema de informação torna-se 

um fator essencial para apoiar essas atividades. (BRASIL, 2016) 

Com este objetivo foi realizado um minucioso levantamento dos processos 

envolvidos no cenário da Logística Militar, procurando-se responder às seguintes 

questões: o que, quanto, quando e com que recursos produzir e comprar. (BRASIL, 

2016) 

Além disso, foram traçados alguns parâmetros para o desenvolvimento do 

sistema, tais como: utilização de uma ferramenta única para gerência das funções e 

atividades logísticas do Comando da Aeronáutica, padronização de métodos e de 

processos e métodos para obtenção de uma reserva estratégica de estoque de 

material, com a finalidade de garantir um mínimo de permanência em combate. 

(BRASIL, 2016) 

Desta forma, foram iniciadas as atividades de concepção para um sistema 

desenvolvido especialmente para a Força Aérea, com o objetivo de atender de 

integrar as funções logísticas de suprimento, de manutenção e de transporte. O 

objetivo foi de que tal sistema concebesse a gestão integrada da identificação do 

material, da determinação de necessidades, da obtenção, da execução dos serviços, 

da mão de obra disponível e utilizada, além de planejamento e do controle dos 

volumes a serem movimentados. (BRASIL, 2016) 

O resultado final deste trabalho resultou na solução chamada de “Sistema 
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Integrado de Logística de Material e de Serviços” – SILOMS. O SILOMS, pela sua 

arquitetura, caracterizou-se como um Sistema ERP (Enterprise Resource Planning), 

através da integração de todas as atividades logísticas e administrativas da cadeia de 

suprimento, como suprimento (catalogação, aquisição e controle de material), 

manutenção (planejamento, controle da produção, engenharia, publicações, 

nacionalização, metrologia) e transportes, utilizando técnicas de MRP II 

(Manufacturing Resource Planning) para integração. (BRASIL, 2016)  

Outra vertente bastante importante do SILOMS é a integração das funções 

administrativas e logísticas, com o sistema de contabilidade do governo federal 

(SIAFI). A implantação do SILOMS proporcionou uma agilidade nos processos 

administrativos e logísticos no âmbito da FAB, com a finalidade de permitir uma 

melhor tomada de decisão. Um exemplo de tal agilidade está no controle de estoque 

de material, permitindo um pronto atendimento às demandas de material urgentes ou 

corriqueiras, sem mencionar o determinante incremento no monitoramento integrado 

da movimentação física e contábil dos materiais que tramitam pelas organizações 

militares, bem como uma adequada coleta de dados de defeitos, que permitiu 

minimizar a ocorrência de falhas repetitivas, maximizando a confiabilidade das 

aeronaves e dos equipamentos. (BRASIL, 2016) 

Ainda de acordo com Manual de Suprimento do Sistema de Controle do Espaço 

Aéreo (BRASIL, 2016), o Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro - 

CCA-RJ, subordinado à Diretoria de Tecnologia da Informação da Aeronáutica (DTI), 

é o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do SILOMS no 

COMAER.  

Figura 2 - Tela do SILOMS 
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Fonte: Tela do SILOMS. 
 

De acordo com o Manual de Suprimento do Sistema de Controle do Espaço 

Aéreo (BRASIL,2016), entre os inúmeros benefícios à FAB obtidos por meio desta 

solução, podem-se citar: 

a) Monitoramento constante da eficiência da administração, por meio da utilização 

de indicadores para tomada de decisão;  

b) Agilização do fluxo de informação, com processos padronizados e 

automatizados; 

c) Visibilidade dos estoques da FAB, a nível nacional, com vistas ao pronto 

atendimento do usuário; 

d) Controle integrado da movimentação física e contábil dos materiais que 

tramitam pelas organizações militares; 

e) Ajuste dos recursos disponíveis aos parâmetros exigidos, com o 

gerenciamento da mão de obra disponível e utilizada; 

f) Evolução para o planejamento da realização de itens reparáveis de 

manutenção programada, baseado em estudos de confiabilidade; 

g) Sistema de coleta de defeitos, que minimiza a ocorrência de falhas futuras nas 

aeronaves e equipamentos; 

h) Planejamento de custos para manutenções preventivas e corretivas, baseado 

no histórico dos serviços realizados; 

i) Confecção de plano de trabalho anual com a utilização do MRP-II, associado a 

dados históricos de consumo; 

j) Substituição de 36 sistemas diferentes de controle de estoque ou manutenção, 

por somente um único, o SILOMS; 

k) Preocupação constante, no âmbito da FAB quanto à formação sistêmica de 

Logística, de forma centralizada; 

l) Adoção de modernos conceitos de gestão da Logística, utilizando-se MRP-II e 

PPCP, dentre outros; e 

 

2.6 O SISTEMA WMS  

 

Com o objetivo de adicionar valor e obter vantagem competitiva, uma das 

ferramentas que as empresas adotam como diferencial é a implantação de softwares 



35 

de gerenciamento que possam agilizar os processos. No caso específico de 

depósitos, armazéns e centros de distribuição (CD), uma das ferramentas mais 

conhecidas no mercado é o Warehouse Management System (WMS) que pode ser 

avaliada como uma ótima opção para tornar mais eficiente a atividade de um 

armazém, visto que utilizam métodos de verticalizar espaços e administrar o 

recebimento e expedição dos materiais. O WMS melhora todas as atividades 

operacionais (fluxo de físico dos materiais) e administrativas (fluxo de informações) no 

âmbito do processo de armazenagem, com a inclusão de atividades, tais como: 

recebimento, inspeção, estocagem, separação dos materiais, a embalagem, o 

carregamento, a expedição, o processo de emissão de documentos e o inventário. 

(POZO, 2016). 

Segundo Sucupira (2010), a exigência de se melhorar os fluxos logísticos de 

materiais e informações no âmbito de um armazém originou o aprimoramento de 

sistemas de informação como o WMS, com o objetivo de reduzir custos. Destaca-se 

que entre os benefícios oriundos da implantação do WMS estão elencados os 

seguintes: redução de custo, que é alcançada através de uma maior eficiência da 

mão-de-obra, possibilitando um processo de armazenagem que conduz a uma menor 

carga de trabalho, diminuindo, com este fator, a questão da necessidade de horas 

extras, do recrutamento de mais pessoal, e de correção de discrepâncias na última 

etapa do processo. Pode-se apontar, ainda, que o incremento na correção das 

informações relativas a esses fatores adiciona um maior embasamento para tomada 

de decisões a nível estratégico. 

Na visão de Banzato et al. (2010), o Warehouse Management Systems (WMS) 

é um sistema de informação que melhora a gestão de armazenagem, tais como as 

operações de recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, 

embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e inventários.  

Ainda de acordo com Banzato et al. (2010) as funcionalidades, bem como as 

operações logísticas de armazenagem que podem ser cobertas pelo WMS estão 

abaixo elencadas, por atividade operacional: 

No recebimento: 

a) Agenda recebimento de caminhões; 

b) Prioriza desembarque para não ocorrer atrasos na entrega; 

c) Captura notas fiscais dos fornecedores; 

d) Controla a qualidade dos produtos sendo recebidos; 
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e) Emite etiquetas de código de barras para pallets ou peças. 

 

No armazenamento: 

a) Define os endereços dos produtos a serem armazenados por zona, rotatividade 

ou família de produtos; 

b) Controla automaticamente o abastecimento das áreas de “separação”; 

c) Controla diferentes estruturas de armazenagem como: porta pallets, prateleiras 

e blocos. 

Na “separação”: 

a) Captura os pedidos de clientes de interfaces com sistemas comerciais e 

roteirizadores; 

b) Gerencia ativamente as tarefas de separação pendentes; 

c) Integra-se com diferentes tipos de equipamentos como esteiras e balanças. 

 

Na produção: 

a) Captura os pedidos de clientes de interfaces com sistemas comerciais e 

roteirizadores; 

b) Gerencia ativamente as tarefas de separação pendentes; 

c) Integra-se com diferentes tipos de equipamentos como esteiras e balanças. 

 

Na expedição: 

a) Controla a expedição de pallets, volumes ou caixas; 

b) Emite uma lista de conteúdo de pallets ou volumes; 

c) Emite notas fiscais (opcional); 

d) Gerencia o cancelamento de pedidos e o retorno das mercadorias para o 

estoque. 

 

No inventário: 

a) Inventário por cliente, rotativos ou por área; 

b) Inventários gerais; 

c) Emissão de demonstrativos de resultados. 

 

De acordo com Klabusayová (2013), o WMS apresenta opções para um 

armazenamento mais eficiente, com a possibilidade de apontar o local de estocagem 
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dos materiais por área ou lote de materiais e torna possível o acompanhamento 

“online” da movimentação dos materiais no armazém. No que tange ao recebimento, o 

WMS apresenta a vantagem de possibilitar o cumprimento do controle de prioridades 

de desembarque, a certificação de qualidade da mercadoria recebida, bem como é 

capaz de checar a previsão para recepção dos caminhões por hora, dia e data. Na 

expedição, há a oportunidade de controlar e emitir listagens com as mercadorias que 

estão dentro dos pallets, volumes ou caixas empregadas e administrar o 

cancelamento de pedidos e possíveis retornos de produtos ao estoque.  

O WMS é uma das tecnologias de informação voltadas para a gestão da 

informação. Esta tecnologia de informação se destaca por ter a funcionalidade de 

fazer a integração entre hardware, software e os equipamentos periféricos destinados 

à gestão de estoque. A atividade de gerenciamento do estoque, com a utilização do 

WMS possibilita a análise dos níveis dos materiais em cada ponto de estocagem no 

armazém, acompanhamento “online” das quantidades e o momento certo para 

reposição dos itens. Os benefícios auferidos com a implantação do WMS, devem 

apresentar uma performance robusta na gestão dos armazéns, significativamente na 

administração dos produtos, na diminuição do lead time dos produtos, no 

melhoramento proporcionado pelo WMS no se refere informações e a materiais 

estocados nos armazéns. (SILVA, OLIVEIRA, 2013). 

A utilização do WMS proporciona uma gama benefícios ao gestor para 

gerenciar um armazém, tais como: melhora do aproveitamento do espaço, agilidade 

nos pedidos, redução de perdas, erros de processos de armazenagem e menor 

dependência do fator humano. Ainda que o WMS apresente uma variada gama de 

benefícios, torna-se necessário o cruzamento com as peculiaridades e as 

necessidades da organização onde se pretende fazer a implantação. É oportuno que 

sua implantação esteja alinhada com a cultura e missão da organização para que a 

adaptação dos colaboradores seja a mais rápida possível, bem como os resultados e 

ganhos de produtividade fiquem claros para o pessoal da cúpula administrativa. 

(CAXITO, 2011). 

Considerando os benefícios apresentados pelo uso de sistemas WMS, é 

oportuno aguardar que a gestão logística chegue a patamares mais robustos, tendo 

em vista que muitas vezes, as empresas dependem essencialmente de operações 

baseadas nos conhecimentos de seus colaboradores, o que, com certeza, estará 

sujeito a falhas, principalmente quando o volume e complexidade das atividades 
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sofrem um acréscimo. Além disso, torna-se complicado depender das informações de 

pessoas, ou seja, podem ocorrer falhas de comunicação que podem ter como 

consequência a parada dos processos operacionais. (JIM e LIU,2013) 

Com a finalidade de embasar ainda mais o referencial teórico, o Quadro 1 

mostra os vários autores que apontam as oportunidades e desafios que podem 

emergir após a implantação de um WMS em um armazém de materiais. 

Segundo Silva e Oliveira (2013), há pontos negativos que se tornam em 

barreiras que podem atravancar o pleno aproveitamento de todas as funcionalidades 

do WMS: 

a) requer treinamento e mão de obra especializada; 

b) necessita estar integrado com outro sistema gerencial; 

c) requer investimento em antenas para não haver perda de sinal; 

d) só compensa a instalação se a empresa tiver um alto volume de estoque. 

 

Quadro 1 - Síntese das principais contribuições acerca do impacto do WMS em um armazém 

Autores Contribuições 
Ching (2010) Melhora a acuracidade; otimiza a ocupação dos espaços; redução de erros na 

coleta por radiofrequência; melhoria na distribuição do controle da carga; 
agilidade no fornecimento 

Silva e Oliveira 
(2013) 

Eliminação de fichas e planilhas de papel; maior aproveitamento do espaço; 
precisão na comunicação e transmissão de dados; reduz a movimentação 
desnecessária no armazém; maior agilidade entre os processos 

Banzato(2010) Gerencia de forma mais eficiente os processos de armazenagem; redução do 
custo de armazenagem; menor carga de trabalho; redução de horas extras; 
redução na contratação de pessoal; precisão informação de estoque 

Pozo (2016) Gerencia de forma mais eficiente os processos de armazenagem; redução do 
custo de armazenagem; menor carga de trabalho; redução de horas extras; 
redução na contratação de pessoal; redução da dependência do fator humano; 
atende as necessidades logísticas da empresa 

Sucupira (2010) Maximização no uso do espaço no armazém; localização pela curva ABC; 
aumento da densidade de estocagem; flexibilidade dos processos de 
inventário; maior produtividade 

Caxito (2011) Melhora o aproveitamento do espaço; agilidade nos pedidos; otimização do 
processo de armazenagem; redução de horas extras; distribuição dos 
materiais 

Hekis et al. (2013) Agilidade no fluxo de materiais; racionaliza os processos de armazenagem; 
auxilia na tomada de decisão; atende as necessidades logísticas da empresa; 
agilidade no inventário; aumento da produtividade 

Martins e Freitas 
(2010) 

Agilidade nos processos; redução nas horas de trabalho; eficiência dos 
processos de armazenagem; redução de custos 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Partindo-se da premissa do arcabouço teórico referenciado foi elaborado pelo 

autor, no Quadro 2, um resumo dos apontamentos feitos pelos autores referentes às 

oportunidades e desafios após a implantação de um Sistema de Gerenciamento de 

Armazéns. 

Quadro 2 - Oportunidades e desafios após a implantação do WMS 

Acuracidade do Inventário Físico versus Contábil Silva e Oliveira (2013) 
Agilidade no fornecimento Ching (2010) 
Redução de erros ao coletar por rádio frequência Ching (2010) 
Aumento da produtividade Hekis et al. (2013) 
Distribuição dos materiais Caxito (2011) 
Eliminação de fichas e planilhas de papel Silva e Oliveira (2013) 
Atende as necessidades logísticas da empresa Pozo (2016) 
Aumento nas informações da precisão do estoque Banzato (2010) 
Otimização do processo de inventário Sucupira (2010) 
Maximização do uso do espaço do armazém Sucupira (2010) 
Eficiência dos processos de armazenagem Martins et al. (2010) 
Redução da carga de trabalho Martins et al. (2010) 
Barreiras após a implantação do WMS Silva e Oliveira (2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.7 O FLUXO LOGISTICO DOS MATERIAIS NA FAB ANTES E APÓS O WMS 

 

Uma das formas de aquisição dos materiais para emprego na manutenção das 

aeronaves da Força Aérea Brasileira é a estratégia da aquisição dos materiais no 

exterior, através das Comissões Aeronáuticas sediadas nos Estados Unidos (CABW 

-Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington) e (CABE - Comissão Aeronáutica 

Brasileira na Inglaterra). 

Após o despacho aduaneiro por uma Unidade Militar da própria Força Aérea 

Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica (CTLA) , os materiais são distribuídos 

para os respectivos Parques Centrais, recebidos e armazenados para futura aplicação 

nas aeronaves conforme o PTA (Plano de Trabalho Anual) elaborado por cada Parque 

Central com o objetivo de realizar a manutenção preventiva e eventual manutenção 

corretiva das aeronaves, para o cumprimento da missão constitucional do COMAER 

(Comando da Aeronáutica). 

Um desses Parques Centrais é o Parque de Material Aeronáutico do Galeão 

(PAMAGL), cujo respectivo armazém comporta materiais das aeronaves C130, AMX, 

C-99/R-99 e P-3. 
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2.7.1 O fluxo logístico antes da implantação do WMS 

 

O material aeronáutico após o despacho aduaneiro realizado pelo CTLA é 

enviado através do modal rodoviário ou aéreo para o setor de recebimento do 

armazém do PAMAGL, em uma embalagem fechada conforme a Figura 8, bem 

acondicionada e com a respectiva identificação do item, conforme descrito na Figura 

3. 

Figura 3 - Embalagem dos materiais 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Após o recebimento do material, os operadores do setor de recebimento 

destacam da embalagem o documento chamado Invoice (fatura), onde está 

discriminado a identificação do material e sua respectiva requisição/ordem de compra. 

Após a abertura da embalagem é feita a conferência física da integridade do material, 

bem como se o Invoice corresponde a etiqueta de identificação que está gravada no 

material.  

Então, é realizada, pelo operador, uma conferência quantitativa e qualitativa 

dos materiais que estão acondicionados em cada embalagem. Se as informações não 

estiverem corretas, a embalagem com o respectivo material é separado em uma área 

de discrepâncias de recebimento para as ações julgadas necessárias no sentido de 

sanar a discrepância(as), bem como é registrado uma mensagem de divergência no 

sistema ERP SILOMS, no campo observação de recebimento do material.  

Após a conferência quantitativa e qualitativa, o operador do setor de 

recebimento coleta o Invoice e registra a entrada do material no ERP SILOMS, com 

todos os dados de requisição, quantidade e respectivo SKU (stock keppingunit) de 

cada material que estava dentro da respetiva embalagem. 
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Em seguida, ainda através do ERP SILOMS, o operador do setor de 

recebimento envia virtualmente o material, no supracitado sistema para o setor de 

pré-estocagem do armazém. Por conseguinte, o operador do setor de recebimento 

coleta o material fisicamente e com um documento chamado RMM (relação de 

materiais movimentados por projeto) entrega o material no setor de pré-estocagem. O 

operador do setor de pré-estocagem confronta a identificação da etiqueta do material 

com o que está discriminado na respectiva RMM. 

Logo após esta conferência, o operador do setor de pré-estocagem entrega 

uma via da RMM quitada para o operador do setor de recebimento. Por sua vez, o 

operador do setor de pré-estocagem acessa o ERP SILOMS, checa os dados do(s) 

material (ais) e acusa o recebimento para a realização do processo de estocagem do 

material em um lugar a ser previamente escolhido no sistema ERP SILOMS pelo 

próprio operador em alguma parte do armazém. 

Em seguida, o operador da seção de armazenagem transporta o material 

manualmente, através de paleteira ou empilhadeira, de acordo com o local ou 

tamanho do item, até o local que foi previamente escolhido no sistema ERP SILOMS e 

conclui o processo de estocagem do material. 

O fluxo da operação logística de expedição do material é descrito da seguinte 

maneira: o operador do setor de armazenagem diariamente consulta a tela de pedido 

pendentes de material no sistema ERP SILOMS, e na medida em que aparecem os 

pedidos, o operador gera no sistema uma planilha contendo os itens que deverão ser 

separados.  

Em seguida dirige-se ao local de armazenagem para a separação do material. 

Os materiais são separados com base na planilha oriunda do sistema ERP SILOMS, 

manualmente ou através de paleteira ou empilhadeira, de acordo com o local e 

tamanho do item. Após a separação dos itens o graduado coloca o material no setor 

de expedição para o fornecimento do material ao usuário. 

Por conseguinte, o usuário que solicitou o material checa o item quanto a sua 

identificação, atesta o recebimento do mesmo no sistema ERP SILOMS e transporta o 

material até o pátio de manutenção para ser aplicado na respectiva aeronave. 
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2.7.2 O fluxo logístico após a implantação do WMS 

 

O operador do setor de recebimento entrega o material, juntamente com toda a 

documentação, para o operador do setor da pré-estocagem. O operador do setor da 

pré-estocagem então checa o material e documentação pertinente, registra o 

recebimento do material no setor de armazenagem e insere o local “SCHE”, no 

sistema ERP SILOMS, esta ação designa que o material será estocado no sistema 

automatizado, conforme demonstrado no anexo A (Movimentação Estoque para local 

“SHCE”. 

A diferença em relação a esta etapa de recebimento em que o material é 

direcionado para a pré-estocagem é que antes do WMS, o operador primeiro verifica 

visualmente o local em que o material seria estocado no armazém para então só 

depois ir até o ERP SILOMS, lançar o local e estocar de fato o material. Houve um 

ganho de tempo, pois nesta etapa, após WMS o local já está pré-determinado.  

Após o registro do local onde o material será estocado, o operador do setor de 

armazenagem coloca o material fisicamente em uma caixa de plástico já padronizada 

pelo WMS, para a inserção no local de estocagem do armazém do sistema 

automatizado, conforme a Figura 4. 

Figura 4 - Caixa padronizada para o Sistema WMS 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A vantagem em relação ao processo antes do WMS é que o material fica 

melhor acondicionado na caixa padronizada do WMS, bem como proporciona uma 

identificação mais rápida, visto que antes do WMS, o material ficava estocado em 

escaninhos que muitas vezes acarretavam em um extravio do material pelo manuseio 

de forma inadequada quando da separação do material ou até um dano a integridade 

física do material. 

Em seguida o operador do setor de armazenagem, através do ERP SILOMS, 

tendo por base o local já registrado no sistema, com uma impressora especial, 
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conforme Figura 5, que já está em interface com o sistema ERP e o WMS do 

armazém, operacionaliza a impressão de uma etiqueta de radiofrequência que será 

colocada na caixa padronizada de plástico, no qual será colocado fisicamente o 

material a ser estocado no WMS. 

Figura 5 - Impressora especial WMS 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Por conseguinte, o material é colocado na esteira rolante e através do comando 

do sistema ERP SILOMS, compatível com o WMS, é realizada a leitura da etiqueta de 

radiofrequência, daquela caixa na entrada da esteira do WMS, e o material é 

movimentado para o local de estocagem designado pelo WMS, levando-se em conta 

os parâmetros de gestão de armazenagem tais como, a frequência da coleta dos 

itens, histórico de consumo e métodos de picking do material tais como o PEPS 

(primeiro que entra, primeiro que sai). 

Na operação de logística de expedição dos materiais, o processo é semelhante 

ao que é realizado antes do sistema WMS, ou seja, o operador do setor de 

armazenagem também verifica diariamente os pedidos constantes da tela de 

solicitação de material do ERP SILOMS.  

Com base nos pedidos dos materiais, o operador do setor de armazenagem 

verifica o local no sistema ERP SILOMS, e através de um comando que é lançado no 

próprio sistema ERP, o material é retirado automaticamente do local de estocagem no 

armazém do sistema automatizado e através da esteira, colocado na área da 

expedição para a coleta do material e posterior fornecimento ao usuário para a devida 

aplicação no pátio de manutenção das aeronaves. 

Nesta etapa há um ganho de tempo, pois no processo antes do WMS, o 

operador teria que caminhar até o local onde o material estava estocado para fazer a 
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coleta, ou seja, no WMS quem faz a coleta e separação é o próprio “mini-load”, 

conforme registrado na figura 6. 

O sistema WMS é complexo porque obriga a padronização e formalização dos 

processos, limita a existência de registros informais e alternativos, monitora e rastreia 

toda movimentação de peças e aponta a produtividade dos envolvidos, direciona as 

tarefas e não permite muita autonomia de decisão para operações padrão. Essas 

novas práticas de trabalho, em comparação com as anteriores, mudaram bastante a 

rotina dos operadores logísticos. 

Dois recursos customizados muito importantes, denominados “monitor de 

picking” e “monitor RF”, também foram inseridos nesse contexto. O monitor de picking 

foi criado para auxílio do planejamento e controle de produção. Com esse recurso é 

possível agrupar várias ordens de montagem e realizar a análise de disponibilidade de 

uma só vez e de forma visual, como num semáforo. 

A partir do monitor de picking é possível gerar a ordem de trabalho, que é o 

gatilho para que a separação se realize. Nesse momento da geração da ordem de 

trabalho, os itens armazenados são automaticamente reservados e nenhuma outra 

ordem pode utilizar esses itens, mesmo que o separador ainda não tenha realizado a 

operação física de separar. O WMS fornece recursos que possibilitam enxergar essa 

dinâmica dos itens, incluindo alocação, transporte, divergência, processo e 

disponibilidade. Se algum desvio acontecer no percurso, o rastreamento é eficiente e 

rápido. 

Figura 6 - Miniload WMS 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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O fluxograma representado na Figura 7 mostra os processos de recebimento e 

separação, que ficaram bem mais simples após a implantação. 

No sistema mecanizado, o material é colocado manualmente no devido local de 

estocagem para posterior fornecimento, logo, há a necessidade do deslocamento do 

operador de armazenagem até o local da estocagem, bem como para a coleta do 

material posteriormente para o fornecimento do material. 

A diferença no sistema automatizado é que o material é inserido 

automaticamente na esteira e através de um “mini-load”, o próprio sistema 

automatizado verifica o local mais apropriado para a estocagem do material, além de 

outras funcionalidades tais como o inventário feito pelo próprio sistema que pode ser 

por projeto, local, parcial ou geral, ou até customizado de acordo com os parâmetros 

do sistema. 

 

Figura 7 - Fluxograma de recebimento e separação após a implantação do WMS 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Em conformidade com Crewell (2010), a abordagem qualitativa é um caminho 

para entender a forma pela qual as pessoas ou grupos compreendem o significado de 

um problema social ou humano. 

Segundo Flick (2009), na pesquisa qualitativa o observador utiliza-se em larga 

escala da pratica interpretativa, bem como a compreensão de fenômenos do ponto de 

vista das pessoas que vivenciaram determinado evento ou processo. 

Denzin e Lincoln (2011) afirmam que a pesquisa qualitativa tem por objeto um 

escopo de práticas interpretativas que torna o mundo visível, visto que se utiliza da 

obtenção de dados descritivos de pessoas, lugares e processos. 

Ainda nesta mesma linha de pensamento “é possível afirmar que muitos dos 

quesitos inerentes a uma pesquisa qualitativa não são controláveis e complicados de 

serem interpretados, uma vez que se deve levar em conta a subjetividade dos 

entrevistados.” (TERRENCE, ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA  

 

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

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

e quanto aos fins. 

 

3.2.1 Quanto aos Fins 

 

Segundo Andrade (2004) a pesquisa descritiva é aquela que retrata e analisa 

fatos já ocorridos nas organizações que fazem parte do escopo da pesquisa, sendo 

que os fatos são observados sem a interferência do pesquisador.  

Será também utilizada a forma de pesquisa exploratória, visto que de acordo 

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

pode assumir a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

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

exploratória pois descreveu as características especificas da gestão de armazenagem 
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realizada por uma Organização Militar, bem como através da possibilitou um maior 

conhecimento da realidade das operações no âmbito do armazém do PAMAGL.  

Ainda segundo Yin (2015), os métodos não são mutuamente exclusivos, isto é, 

pode-se utilizá-los sem prejuízo para o escopo da pesquisa, fato que poderá 

corroborar para que a pesquisa adquira um caráter ainda mais robusto. 

 

3.2.2 Quanto aos Meios 

 

Foram utilizados como meios para referendar o supracitado estudo, as 

pesquisas bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. “A pesquisa 

bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

em artigos, livros, dissertações e teses” (CERVO, BERVIAN, DA SILVA, 2007, p. 60). 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza, segundo Severino (2007), a 

partir do: 
[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias 
teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. 
Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 

Por conseguinte, ainda de acordo com Vergara (2014) a pesquisa documental 

concentra a verificação de documentos internos (físicos ou eletrônicos) que possam 

auxiliar no escopo da pesquisa. 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

A opção pelo estudo de tempos e movimentos propicia estabelecer padrões 

para os processos de modo a facilitar o planejamento de cada etapa, uma vez que os 

recursos disponíveis são usados com eficácia, com enfoque no tempo necessário 

para a execução de cada tarefa. Para se ter uma visão detalhada do processo é 

necessário registrar cada etapa, uma vez que se torna mais claro a sua compreensão, 

bem como a identificação de problemas (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2009). 

Foram medidos os tempos de cada etapa do processo de armazenagem que é 

executado na unidade de análise Parque de Material Aeronáutico do Galeão. Neste 

caso foram feitas as medições de antes e após a implantação do WMS, com a 
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observação do movimento de vinte itens em cada etapa do processo. O motivo pelo 

qual foi adotada a amostra de 20 (vinte) itens foi a mão de obra reduzida e disponível 

para a operacionalização das contagens e medições do tempo, devido às várias 

atividades que são da responsabilidade de um armazém de materiais. As medições de 

tempo foram realizadas em relação ao tempo de um dia de expediente, 480 

(quatrocentos e oitenta minutos), e depois assinalada em termos de porcentagem 

para cada tempo, antes e após a implantação do WMS. Em seguida foi realizada uma 

análise de dados para cada uma das etapas constituintes do processo de 

armazenagem.  

“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, da 

tarefa praticamente impossível mediante outros tipos de delineamento considerados”. 

(GIL, 2012, p.57) 

A opção pela estratégia de um estudo de caso se mostra mais adequada, 

segundo Yin (2010), quando “como” ou “por que” questões estão sendo posicionadas 

ou quando o pesquisador demonstra pouco controle sobre os acontecimentos, 

quando a finalidade da pesquisa está no âmbito de algum contexto da vida real. 

Segundo Yin (2015) o estudo de caso pode ser definido conforme abaixo 

assinalado: 
o estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 
claramente definidos”. Essa definição leva em consideração três condições 
básicas sobre estratégias de pesquisa: o tipo de questão de pesquisa, o 
controle do pesquisador sobre eventos comportamentais, e o foco no 
contemporâneo ao invés de fenômenos históricos. (YIN, 2010, p. 39) 

 

Ainda de acordo com Yin (2015) quando o problema de pesquisa é indiferente 

do local onde ocorreu o fenômeno em estudo, pode-se utilizar outros métodos, 

contudo quando há uma relação contundente do local com o fenômeno o autor 

recomenda o estudo de caso. 

Neste mesmo diapasão, Yin (2015), reforça a utilização do estudo de caso 

quando a temática da pesquisa fica ligada ao local do estudo e suas nuances se 

confundem, sendo então bem claro que o local da aplicação não é indiferente. 
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3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A estratégia escolhida para esse trabalho foi o estudo de caso único no Parque 

de Material Aeronáutico do Galeão por ter sido a primeira Unidade Militar do Comando 

da Aeronáutica em que foi implantado uma tecnologia de informação para apoio à 

gestão da armazenagem. 

A seleção do caso único deve estar relacionada com o tema de estudo de 

interesse do pesquisador. O caso único pode ser utilizado para demonstrar se as 

proposições são acertadas ou até mesmo para captar uma situação comum, do dia a 

dia, recolhendo informações que possam explicar os processos sociais relacionados a 

determinado interesse teórico (YIN, 2015). 

 

3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

 

Foram entrevistados militares do Parque de Material Aeronáutico do Galeão 

seguindo um protocolo sequencial de entrevistas: 01 (um) oficial que ocupa a Chefia 

da Subdivisão de Suprimento, 01 (um) oficial que ocupa a Chefia de Seção de 

Armazenagem, 10 (dez) militares encarregados de setor, servidores pertencentes às 

respectivas Seções de Armazenagem, perfazendo o total de 12 (doze) militares que 

trabalham diretamente na Subdivisão de Suprimento da Unidade Militar.  

Os oficiais e sargentos foram selecionados intencionalmente, por terem 

vivenciado toda a implantação do WMS no Armazém. Apresentam, ainda, pontos 

positivos no que diz respeito ao acesso para as entrevistas. 
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Quadro 3 - Perfil dos Entrevistados 

Identificação Perfil e Informações 
Oficial 1 Tempo aproximado na FAB dezoito anos, no PAMAGL há oito anos, nível de 

pós-graduação, participou da implantação do WMS. 
Oficial 2 Tempo aproximado na FAB vinte e dois anos, no PAMA.GL há quinze anos, nível: 

graduado, participou da implantação do WMS 
So/Sgt 1 Tempo aproximado na FAB treze anos, no PAMAGL há dois anos, sargento, segundo 

grau  
So/Sgt 2 Tempo aproximado na FAB dezesseis anos, no PAMAGL há dois anos, sargento, 

segundo grau chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 3 Tempo aproximado na FAB dezenove anos, no PAMAGL há 10 anos, sargento, chegou 

no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 4 Tempo aproximado na FAB vinte anos, no PAMAGL há 10 anos, sargento, nível de 

pós-graduação chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 5 Tempo aproximado na FAB quatorze anos, no PAMAGL há 06 anos, sargento, chegou 

no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 6 Tempo aproximado na FAB vinte e cinco anos, no PAMAGL há 16 anos, sargento, nível 

de graduação chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 7 Tempo aproximado na FAB dezoito anos, no PAMAGL há dez anos, sargento, nível de 

graduação, chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 8 Tempo aproximado na FAB quinze anos, no PAMAGL há dez anos, sargento, nível de 

graduação, chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 9 Tempo aproximado na FAB dezenove anos, no PAMAGL há doze anos, sargento, nível 

de graduação, chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 10 Tempo aproximado na FAB vinte e um anos, no PAMAGL há dezoito anos, suboficial, 

chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 11 Tempo aproximado na FAB vinte e quatro anos, no PAMAGL há quatorze anos, nível de 

pós-graduação, suboficial, chegou no armazém antes da implantação do WMS 
So/Sgt 12 Tempo aproximado na FAB doze anos, no PAMAGL há dez anos, nível de graduação, 

sargento, chegou no armazém antes da implantação do WMS 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deve ser realizada através da consulta à múltiplas fontes na 

qual será operacionalizada a evolução de linhas convergentes de investigação, 

clarificando-se então um processo de triangulação de dados. (YIN, 2015) 

Nesta mesma linha de raciocínio, Yin (2015), afirma que a triangulação de 

várias fontes colabora para que o estudo de caso seja ainda mais robusto. 

Ainda de acordo com Yin (2015), tendo em vista a operacionalização de 

qualquer estudo de caso, tende a se tornar mais consistente se for apoiado por 

múltiplas fontes, principalmente nos resultados ou conclusões da pesquisa. 

Ainda de acordo com Yin (2015) podem ser utilizadas como fontes para coleta 

de dados, as entrevistas, analises documentais, observação direta e observação do 
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participante, visto que posteriormente será utilizado o processo de triangulação de 

dados.  

Dentre as fontes para a coleta de dados, segundo Yin (2015), a entrevista se 

destaca, visto que tem a capacidade de recuperar descrições e visões do mesmo 

assunto de outras pessoas, considerado pelo autor como uma fonte importante para o 

estudo de caso. 

Para o desenvolvimento da supracitada pesquisa foi adotada a entrevista 

semiestruturada. A entrevista semiestruturada é “quando o pesquisador pode optar 

por trabalhar a situação em qualquer direção que considere oportuna. Desta forma 

pode-se explorar a situação de uma maneira mais eficiente”. (MARCONI, LAKATOS, 

2011). 

 

3.6.1 Tratamento e análise das evidências 

 

Segundo Flick (2009), há várias formas de documentar o material coletado, tais 

como as notas de campo, fichas de documentação, áudios e outros formatos, sendo 

que todas as estratégias de documentação têm relevância no processo de pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas em mídia digital e logo depois transcritas e 

analisadas. A entrevista foi realizada de acordo com a interação entre os pesquisados 

e os entrevistados, sendo que foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

De acordo com Dellagnelo & Silva (2005), a análise de conteúdo vem 

despontando como uma das técnicas de análise de dados mais indicadas no campo 

da administração, no Brasil. 

Na visão de Minayo (2001), a análise de conteúdo “é compreendida muito mais 

como um conjunto de técnicas”. 
(...) Na visão da autora, constitui-se na análise de informações sobre o 
comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada, e 
tem duas funções: verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do 
que está por trás dos conteúdos manifestos. Tais funções podem ser 
complementares, com aplicação tanto em pesquisas qualitativas como 
quantitativas. (MINAYO,2001, p.74) 

 

3.6.2 Limitações Metodológicas 

 

Em conformidade com Vergara (2014), parte-se da premissa de que todo 

método de pesquisa tem as suas limitações, portanto é mister que se destaque tais 
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entraves, bem como as restrições do método utilizado. A dificuldade e limitação no 

uso do método foi a impossibilidade de entrevistar todo o pessoal que está lotado no 

armazém do Parque, bem como o conhecimento de alguns termos relacionados à 

logística por parte de alguns entrevistados.  

Pode-se atestar que a outra limitação foi em virtude de o entrevistador ter 

atuado como gestor do armazém durante o tempo da implantação, o que pode 

acarretar em alguns vieses de influência na interpretação dos dados, bem como na 

passagem da parte oral para a escrita no que se refere à entrevista. 

 

3.6.3 Protocolo de Pesquisa 

 

Para proporcionar mais embasamento à referida pesquisa foi utilizado um 

protocolo de pesquisa, pois conforme Yin (2015), o protocolo é uma das principais 

táticas para aumentar a confiabilidade de um estudo de caso. 

Ainda segundo Yin (2015), o protocolo está além do instrumento, visto que 

concentra todas as regras e procedimentos concebidos para a validação do próprio 

instrumento que será aplicado na pesquisa. 

De acordo com Yin (2015), o protocolo mantém seu alvo sobre o tópico do 

estudo de caso, sendo que força o pesquisador a antecipar vários problemas, 

incluindo a forma como será desenvolvido o próprio estudo de caso. 

Ainda de acordo com Yin (2015), o protocolo do estudo de caso deve conter os 

seguintes itens, de forma que ocorra um desenvolvimento de maneira lógica e 

encadeada: 
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Quadro 4 - Passos para o protocolo de estudo de caso 

Procedimentos de campo Proteção dos participantes Transporte, registro e arquivo dos 
documentos 

Questões de estudo de 
caso 

Questões que refletem a linha de 
investigação 

As questões devem ser formuladas 
para o investigador e não para o 
entrevistado 

Conclusão da entrevista 
 

Deixar claro para o entrevistado 
que pode acrescentar algum 
acréscimo adicional ou 
comentário em suas respostas 
por e-mail ou telefone 

Reduz a possibilidade de novas 
visitas ao local de investigação 

Transcrição da entrevista Transformar as anotações ou 
gravações em um formato textual 

Checagem dos dados coletados com 
os entrevistados no caso de 
necessidade 

Fonte: Elaborado pelo autor Adaptado de Yin (2015). 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 MEDIÇÕES DE TEMPO E MOVIMENTO 

 

Na tabela abaixo, estão discriminadas as etapas do processo de 

armazenagem, no armazém do Parque de Material Aeronáutico do Galeão, bem como 

as medições antes da implantação do WMS e após a implantação do WMS. Para a 

inserção de dados na tabela abaixo foi medido o tempo médio para cada uma das 

etapas, conforme as tabelas de medição de tempo do Apêndice C. 

Tabela 1 - Processos do WMS nas operações antes e depois de sua implantação 

Análise feita dentro das 08:00hs de trabalho (480 minutos) 
Observação: A porcentagem do tempo é a divisão dos tempos antes e após a implantação do WMS 
pelas 08 (oito) horas de trabalho em minutos (480 minutos) 
Etapas Tempo 

(minutos) 
antes do 

WMS 

Tempo 
(minutos) 
depois do 

WMS 

% do tempo 
antes da 

implantação 
do wms 

% do tempo 
depois da 

implantação 
do wms 

Percentual 
do tempo 

economizado 
após o WMS 

 

Entrada 5,40 4,80 1,12 % do 
tempo 

1% do 
tempo 

0,12%  

Conferência 5,43 4,50 1,13% do 
tempo 

0,93% do 
tempo 

0,20%  

Endereçamento 7,18 2,70 1,49% do 
tempo 

0,56% do 
tempo 

0,93%  

Estocagem 4,70 1,36 0,97% do 
tempo 

0,28% do 
tempo 

0,69%  

Separação de 
pedidos 

9,40 3,40 1,95% do 
tempo 

0,70% do 
tempo 

1,25%  

Conferência de 
pedidos 

2,72 1,89 0,56% do 
tempo 

0,39% do 
tempo 

0,17%  

Alocação no 
box de 
embarque 

1,90 0,92 0,39% do 
tempo 

0,19% do 
tempo 

0,20%  

expedição 1,80 1,70 0,37% do 
tempo 

0,35% do 
tempo 

0.2%  

inventário 18 4 3,75% do 
tempo  

0,83% do 
tempo 

2,92%  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

1ª Etapa: Entrada 

O processo de recebimento abrange a checagem do número de volume 

assinalado na embalagem do item, em comparação com o número de volume 

relacionado no manifesto de embarque, registrar no SILOMS ERP o recebimento do 

volume e mover o material para a área de conferência. Na análise antes e após o 

WMS, as respectivas medições de tempo estão bem próximas, sendo que há uma 

economia de tempo de 0,12% na medição após o WMS. Neste processo não houve 
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uma diferença significativa em relação a implantação do WMS. Uma das 

funcionalidades do WMS implantado no armazém de material aeronáutico do 

PAMAGL é o RFID (tecnologia de radiofrequência), que apresenta a vantagem de 

utilizar a radiofrequência com o apoio de etiquetas “inteligentes” com microchip. No 

caso especifico do armazém, esta funcionalidade ainda não está sendo utilizada 

porque a etiqueta que já vem acoplada desde a origem (fabricante), na embalagem do 

material, ainda não foi adequadamente compatibilizada para a adequada leitura e 

transmissão do sinal, bem como impressora adquirida no pacote da instalação do 

WMS, somente está configurada para um a impressão de um tipo especifico de 

etiqueta. 

2ª Etapa: Conferência 

Na etapa da conferência o item embalado já se encontra então na área 

predestinada à checagem física do material. O material é retirado da embalagem e 

conferido em relação a sua quantidade e integridade física e logo após reembalado 

adequadamente. Na análise antes e após o WMS constatou-se houve uma economia 

de tempo na ordem de 0,20%, em relação à medição após o WMS. Também nesta 

etapa não houve uma diferença significativa entre as medições de tempo, embora o 

WMS implantado pela empresa também apresente a possibilidade da leitura dos itens 

em movimento em razão do RFID e contagem do material, ainda assim esbarra-se no 

óbice anterior em relação a etapa do “recebimento”, onde a etiqueta da origem não 

está adequadamente configurada para a leitura pelos ondas de radiofrequência e 

transmissão através da antena para a leitora que está acoplada ao computador. Nesta 

etapa então, é impressa uma outra etiqueta e efetuado o registro do movimento no 

ERP SILOMS.  

3ª Etapa: Endereçamento 

A etapa do endereçamento contempla a designação do endereço mais 

apropriado para a estocagem do item no armazém. No caso do procedimento antes do 

WMS, o operador desloca-se até a área de estocagem, verifica visualmente o melhor 

local, estoca o material e registra manualmente o local em uma planilha extraída do 

ERP SILOMS. Após estes procedimentos, retorna ao local onde estão os itens 

selecionados na pré-estocagem e insere o local no ERP SILOMS. Na análise das 

medições de tempo antes e após o WMS foi registrada uma significativa melhoria de 

1,49% no percentual do tempo, visto que na medição de tempo após a implantação, o 

item já é registrado no ERP SILOMS e inserida a etiqueta de radiofrequência. Da 
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mesma forma os itens permanecem no local designado como pré-estocagem. 

Denota-se que a partir da etapa da pré-estocagem uma diminuição do tempo em 

relação ao processo de armazenagem antes e após o WMS.  

4ª Etapa: Estocagem 

Na etapa da ‘estocagem’, é realizado o movimento em relação ao item, do local 

em que permanecerá estocado até a sua efetiva utilização. No caso da medição de 

tempo antes do WMS, o material é transportado manualmente até o local designado 

para a sua estocagem, visto que o operador já inseriu o local no ERP-SILOMS. Este 

trajeto pode ser variado em função do percurso até o local já pré-determinado. Assim 

que o operador chega ao local da estocagem, o item é devidamente alocado até que 

seja utilizado. Com relação a medição do tempo após o WMS, o item já está com a 

etiqueta de radiofrequência afixado na embalagem, logo o operador aciona o 

comando do “mini-load”, que transportará o item até o local estipulado pelo próprio 

WMS. Na análise das respectivas medições, há uma vantagem de tempo contundente 

de 0,69% na medição do tempo após o WMS. Com a finalização da etapa 

“estocagem” é concluída o processo de armazenagem do recebimento dos itens. 

Pode-se constatar que somando-se as porcentagens das medições de tempo de 

todas as etapas do recebimento, o medição antes do WMS foi de 4,71% e após o 

WMS de 2,77%, o que resulta uma vantagem no percentual de tempo economizado 

de 1,94%, ou seja quase a metade do tempo, fato que corrobora que a implantação da 

tecnologia de informação WMS no armazém reduz e otimiza o processo de 

recebimento conforme foi apontado no referencial teórico, confirmado pelos autores 

supramencionados tais como Banzato (2010) e Sucupira (2010).  

5º Etapa: Separação de pedidos 

A etapa da separação de pedidos constitui o início da retirada do material para 

posterior aplicação nas aeronaves. Na medição de tempo antes do WMS, o operador 

verifica o código do material e sua localização no ERP SILOMS, modulo “suprimento”, 

verifica no próprio sistema se a quantidade pedida consta no estoque. Após este 

procedimento, o operador dirige-se até ao local onde o item encontra-se estocado e 

efetua a coleta. A duração deste tempo pode ser variada em função da distância que o 

operador pode percorrer para a realização da coleta do material. Foi apontado na 

medição antes do WMS, a porcentagem de 1,95%, sendo que um dos fatores que 

concorrem para este tempo excessivo é que a coleta é eminentemente manual. Em 

relação a medição de tempo após a implantação do WMS, o tempo apontado ficou na 



58 

porcentagem de 0,70% do tempo, ou seja, houve uma contundente economia de 

tempo correspondente ao percentual de 1,25%. Verifica-se que a partir das medições 

da etapa “separação de pedidos” que houve uma maior agilidade na etapa, que no 

presente estudo de caso corrobora com os apontamentos de Banzato (2010) e Hekis 

et al. (2013) no qual os respectivos autores atestam que a implantação de um WMS 

agiliza as etapas que fazem parte do processo de armazenagem com um destaque 

maior para a “separação dos materiais”, tendo em vista que diminui 

consideravelmente as movimentações desnecessárias dos operadores e otimiza o 

fluxo físico dos itens.  

6ª Etapa: Conferência de pedidos 

Na etapa da conferência de pedidos, o operador verifica o código do material e 

confere a quantidade solicitada. Há itens que são solicitados por outras Organizações 

Militares em que o Parque é responsável por um determinado projeto ou aeronave que 

suporta uma determinada família de materiais ou itens que são fornecidos 

internamente para apoio a manutenção das aeronaves que estão sediadas no próprio 

Parque, com a finalidade de cumprir um determinado programa de manutenção. Na 

medição de tempo antes do WMS, foi gasto em termos de porcentagem 0,56% do 

tempo e na medição após o WMS foi consumido um tempo de 0,39% do tempo, o que 

resulta em uma vantagem na medição de tempo igual a 0,17% , que não é muito 

significativa, logo podemos perceber que em relação a esta etapa não houve um 

avanço robusto em relação às duas situações antes e após o WMS. Em ambos os 

casos, tanto na conferência para o recebimento do material, como na etapa de 

conferência para a expedição do material, embora o pacote da tecnologia de 

informação tenha sido adquirido para a utilização da coleta pelo RFID, há ainda 

configurações relativas a etiqueta de radiofrequência que ainda não foram 

adequadamente solucionadas. 

7ª Etapa: Alocação no box de embarque 

A alocação no box de embarque corresponde a colocação do item no setor de 

expedição. Na medição de tempo antes do WMS, o material era transportado 

manualmente até a área de expedição. Ao chegar no setor de expedição o item é 

conferido pelo operador e disposto no endereço de destino correspondente. Com a 

medição de tempo após o WMS, na área de expedição, houve uma mudança no 

“lay-out”, ou seja, foi colocada mais próxima do setor de armazenagem, possibilitando 

assim uma vantagem no percentual do tempo de 0,20% se formos comparar as duas 
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medições. Nesta etapa a diferença para menor não é justificada pela implantação do 

WMS, e sim por outro fator que foi a racionalização no tocante ao espaço dentro do 

armazém. 

8ª Etapa: Expedição 

A etapa da expedição abrange a reembalagem do material, processamento no 

ERP SILOMS para o local de destino e impressão do documento de expedição. Nesta 

etapa, conforme a medição dos respectivos tempos não houve também uma diferença 

significativa em relação ao antes e depois da implantação do WMS. Há uma vantagem 

na economia de tempo no percentual da medição após o WMS DE 0,2%, ou seja, 

nesta etapa a coleta ainda continua sendo mecanizada. Constata-se então, do ponto 

de vista da medição dos tempos, que o processo de implantação do WMS no 

armazém do PAMAGL, não automatizou todas as etapas do processo de 

armazenagem.  

9ª Etapa: Inventário 

Partindo-se da premissa de que houve uma economia de tempo, quando se 

compara as respectivas medições, com vantagem de 2,92% no percentual de tempo, 

pode-se asseverar que houve uma vantagem significativa em relação ao antes e após 

a implantação do WMS. No inventário antes da implantação do WMS, o operador faz a 

contagem manualmente e necessita se deslocar até o local de estocagem de cada 

item a ser inventariado, ainda de posse de uma lista extraída do ERP SILOMS. No 

inventário realizado após a implantação do WMS é acionado um comando onde é 

operacionalizado o inventário dos itens a serem contados, sendo que o próprio WMS, 

de acordo com o inventário realizado para 20 (vinte) itens apresentou o tempo de 4 

(quatro) minutos, ao passo que no inventário realizado antes do WMS para a mesma 

quantidade de itens apontou um tempo de 18 minutos. É evidente neste caso, o ganho 

em termos de tempo obtido com a implantação do WMS. Nesta oportunidade também 

foi realizado o teste de acuracidade para estes mesmos materiais, antes e após o 

WMS. O teste de acuracidade foi operacionalizado em termos de quantidade, ou seja, 

o número de itens contados sem discrepância dividido pelo total de itens contados (nº 

itens s/discrepância/nº total de itens). No caso do inventário antes do WMS foram 

contados 13 (itens) sem discrepância consoante um total de 20 (vinte) itens contados 

o que perfez a teste de acuracidade de 13/20, uma porcentagem de 0,65%. Quanto ao 

inventário realizado após o WMS, o teste de acuracidade foi de 18/20, com uma 

porcentagem de 0,90%, medição esta que aponta um nível de acuracidade 0,25% a 
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maior para o inventário feito após a implantação do WMS. 

4.2 DIFERENÇA SIAFI E SILOMS  

 

A implantação do WMS foi concluída no mês de janeiro de 2016. Um dos 

óbices da Subdivisão de Suprimento naquele ano também era a discrepância que 

havia entre o que assinalava o SILOMS e o SIAFI, que é o Sistema de Administração 

Financeira do Governo Federal. Havia uma diretriz do DIRMAB (Diretoria de Material 

Aeronáutico de Bélico), para que a discrepância entre o SIAFI e o SILOMS fosse 

sanada. 

O estoque também apresentava discrepâncias em termos de físico e valor, ou 

seja, o que estava discriminado no estoque físico, muitas vezes não correspondia ao 

que estava registrado no ERP SILOMS, o que atrasava a manutenção das aeronaves 

e comprometia o planejamento operacional das missões, visto que a manutenção não 

era concluída no tempo oportuno. 

Conforme consta no anexo B (Diferença Estoque SIAFI x SILOMS 2016), a 

discrepância de valores entre o SIAFI e o SILOMS era de R$ 28.981.306,29 (vinte e 

oito milhões, trezentos e seis reais e vinte e nove centavos). O estoque que contava 

no SILOMS em termos de valor era de R$ 658.666.529,96 (seiscentos e cinquenta e 

oito milhões de reais, seiscentos e sessenta e seis mil e vinte e nove centavos), 

contudo este valor alto de estoque não era confiável, visto que não se podia afirmar 

com certeza o que realmente constava no estoque físico. 

Com a aquisição do WMS, o planejamento para o ano 2017 era fazer o 

inventário dos materiais estocados, ou seja, a tecnologia de informação seria um 

suporte para a agilidade na contagem dos materiais, aumento da acuracidade do 

estoque e apoio na resolução da diferença entre o SIAFI e o SILOMS. 

Em janeiro de 2017, com a utilização do WMS, foi iniciado o inventário dos 

materiais estocados no armazém. Foi feito então um planejamento para o inventário 

gradual dos materiais até o mês de dezembro de 2017, com o objetivo de aumentar a 

acuracidade dos materiais em estoque e acertar a discrepância entre o SIAFI e o 

SILOMS.  

De acordo com Banzato (2010), a utilização da tecnologia de informação WMS 

otimiza a atividade de inventário, com um suporte automatizado, visto que agiliza todo 

o processo de contagem dos materiais. Embora o inventário dos materiais não tenha 

sido concluído na sua totalidade, pois havia mais de 70.000 (setenta mil) SKUs a 
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serem inventariados, foi feito o inventário de mais da metade dos materiais estocados 

no armazém, ou seja 38.740 (trinta e oito mil setecentos e quarenta mil) SKUs. O valor 

de estoque em dezembro de 2017 foi de R$ 654.797.985,09 (seiscentos e cinquenta e 

quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e 

nove centavos), conforme a Figura 18. 

Houve uma redução no valor do estoque em relação ao ano de 2016 de 

3.868.544,87 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e sete centavos), diferença no valor do estoque entre os anos de 

2016 e 2017.  

No anexo C (Diferença Estoque SIAFI x SILOMS 2017) está registrado que o 

valor da diferença entre o SIAFI e o SILOMS foi de R$ 52.097.159,33 (cinquenta e 

dois milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e três 

centavos), ou seja, em comparação com o ano de 2016, esta diferença aumentou. 

Este fato é explicado em virtude de materiais que estavam estocados no armazém 

sem o correspondente registro destes itens no ERP SILOMS. Considerando o volume 

de SKUs a serem inventariados, pode-se afirmar que o suporte da utilização do WMS, 

acelerou a contagem dos materiais, bem como contribuiu para que vários itens que 

estavam constando registro no ERP SILOMS fossem devidamente identificados, 

cadastrados e inseridos no sistema. No pacote do WMS adquirido para ser utilizado 

no armazém do Parque, na atividade de recebimento, é empregada a tecnologia RFID 

na estocagem dos materiais. Neste módulo do RFID, a etiqueta de radiofrequência 

não é inserida diretamente na embalagem do item, mas na caixa padronizada do 

WMS, e logo após coletada pelo “mini-load” para ser estocado no local programado. 

Em consonância com Caxito (2011), a utilização do WMS proporciona uma gama 

benefícios ao gestor para gerenciar um armazém, tais como: redução de perdas, erros 

de processos de armazenagem e aumento do nível de acuracidade, além da 

otimização do processo de inventário. 

O inventário de todos os materiais estocados no armazém foi concluído no mês 

de julho de 2018, com a utilização do WMS, sendo que o estoque em relação ao ano 

de 2017, após vários acertos, foi reduzido em 82.432.598,69 (oitenta e dois milhões, 

quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove 

centavos), diferença entre o valor do estoque de dezembro de 2017, em comparação 

ao valor do estoque de julho de 2018,conforme discriminado no anexo D (Diferença 

Estoque SIAFI x SILOMS)  
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Pode-se constatar também que conforme verificado no anexo “D”, que houve 

também uma acentuada queda da diferença do estoque SIAFI X SILOMS para R$ 

6.110.137,21 (seis milhões cento e dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte e um 

centavos)  

Há que se ressaltar que o inventário dos materiais foi realizado em 18 (dezoito) 

meses (ano de 2017 e metade do ano de 2018), sendo operacionalizado com o 

armazém “aberto”, ou seja, não houve interrupção no fornecimento dos materiais. 

Considerando a magnitude do estoque, pode se inferir que sem o apoio do WMS, o 

tempo para realizar o inventário da totalidade dos materiais seria bem maior, visto que 

a contagem seria manual, bem como acrescenta-se a necessidade do deslocamento 

dos operadores ao longo da área dos materiais estocados. 

A vantagem do WMS é que a atividade de estocagem do material é realizada 

pelo “mini-load”, com maior agilidade, bem como evita que o material seja colocado no 

local errado, pois antes do WMS, era o próprio operador que colocava o material no 

local designado para estocagem. Uma estocagem errada de um item ocasionava uma 

grande dificuldade para uma localização posterior, devido a um expressivo volume, 

bem como a variedade dos materiais. Pozo (2016) menciona que a utilização do WMS 

reduz a dependência do fator humano, bem como otimiza as atividades de 

armazenagem. 

 

4.3 ANÁLISE DO RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas foram transcritas e analisadas na mesma ordem do roteiro das 

questões formuladas para a entrevista. A especificidade das informações coletadas 

na pesquisa de campo, a expressiva experiência encontrada da pratica da 

armazenagem, em boa parte dos entrevistados, possibilitou dissertar sobre as 

questões da entrevista com a segurança e profundidade necessária. 

As entrevistas foram analisadas pelos aspectos chave que foram 

contempladas no Quadro 2, que salientou os principais oportunidades e desafios após 

a implantação do WMS em um armazém de materiais em comparação com a opinião 

dos oficiais e graduados que atuam na gestão de armazenagem.  

 
4.3.1 Acuracidade do Inventário de materiais 
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Os entrevistados foram questionados se, a implantação do WMS no armazém 

de suprimento contribuiu para a melhoria na acuracidade do inventário.  

A partir desta questão a maioria dos entrevistados apontaram que o WMS 

contribuiu para a otimização da acuracidade do inventário, contudo antes de inserir os 

materiais no WMS, foi feito um inventário inconsistente, e com muita pressa, o que 

concorreu para que mesmo com a implantação do WMS, ainda haja discrepâncias 

entre o que está registrado no “físico” e o que está constando no ERP SILOMS.  
Na minha visão contribuiu sim, mas o inventário que foi feito antes de colocar 
o material no WMS foi muito rápido. Aí ficou alguns itens ainda com 
discrepância, quando se compara a quantidade existente no físico e o que 
consta no sistema. (OFICIAL 1)  

 

Por outro lado, alguns entrevistados destacaram a importância da utilização do 

WMS, visto que a confiabilidade no estoque aumentou em relação à coleta dos 

materiais no estoque, bem como possibilitou a obtenção de uma maior agilidade em 

relação ao tempo gasto para o inventário dos materiais, bem como a viabilidade de 

fazer um inventário parcial ou total conforme a necessidade ou finalidade de destacar 

uma determinada gama de materiais. 

Na minha visão, contribuiu sim, pois não há mais a necessidade de se fazer a 
contagem manual e depois lançar o físico no sistema do ERP SILOMS, o que 
demandava um maior tempo para a contagem de materiais, havendo ainda a 
possibilidade de erro na contagem. No WMS o inventário é realizado 
automaticamente, com a possibilidade de fazer parcialmente ou em todos os 
materiais que estão estocados no armazém. (SARGENTO 6)  

 

Um dos entrevistados também destacou que antes do WMS, o inventário era 

realizado de forma manual, com o pessoal envolvido deslocando-se por todo o 

armazém para a contagem dos materiais fisicamente, com uma lista na mão extraída 

do ERP SILOMS. Como o armazém comporta um número expressivo de materiais, 

em torno de mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) SKUs, a possiblidade de um item 

que foi retirado do estoque para a contagem ser colocado em outro escaninho era 

possível, logo aquele material para ser posteriormente localizado demandava uma 

grande perda de tempo, sem contar com o atraso na entrega do material para a 

manutenção. 
Na minha visão a implantação do WMS contribuir para melhorar o nível de 
acuracidade por ocasião do inventário, antes da implantação, o inventário era 
realizado de forma manual, item a item e posteriormente comparado com 
uma lista extraída do SILOMS. (SARGENTO 10) 
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4.3.2 Agilidade no fornecimento 

 

Os entrevistados foram questionados se, pela sua experiência após a 

implantação do WMS houve uma maior agilidade no fornecimento dos materiais. 

A maior parte dos entrevistados respondeu que houve sim, houve uma maior 

rapidez no fornecimento dos materiais, contudo ainda há barreiras, tais como paradas 

bruscas do mini-load, endereçamento do WMS inexistente no ERP SILOMS e 

eventuais demoras na identificação dos SKUs. Estes problemas ainda são 

concernentes a inconsistências no que tange à compatibilização entre o ERP SILOMS 

e o WMS, que por vezes dificulta a coleta dos materiais pelo “mini-load” do WMS, que 

necessita ainda de um acerto mais pontual.  
Houve sim, mas ainda permanecem algumas inconsistências entre o ERP 
SILOMS e o WMS, que ainda atrasou algumas vezes o fornecimento de 
materiais. (SARGENTO 8).  

 

Por outro lado, alguns entrevistados alegaram que mesmo após a implantação 

do WMS, ainda são utilizadas os formulários impressos que são oriundos do ERP 

SILOMS para o fornecimento dos materiais, ou seja, o WMS agiliza o fornecimento, 

mas ainda há a utilização de papéis na atividade de armazenagem, devido à utilização 

deste mesmos documentos por outros setores do PAMAGL, como também as outras 

Unidades Militares, tendo em vista que o armazém do PAMAGL foi escolhido para ser 

o projeto “piloto” da implantação do WMS.  
Parcialmente, pois ainda são utilizadas planilhas de papeis oriundos do ERP 
SILOMS, bem como a confecção de formulários que ainda não tornaram o 
processo completamente automatizado. (SARGENTO 4)  

 

Os entrevistados também destacaram que a agilidade em relação ao 

fornecimento do WMS, era que antes a coleta era realizada de forma manual, e com o 

WMS, a coleta é feita a partir de uma ordem emitida pelo ERP SILOMS para o WMS, 

em que o mini-load efetua a coleta do material de maneira mais rápida e com mais 

assertividade.  
Sim, houve. Por que já não se tornava mais necessário que o operador vá até 
o estoque para coletar o material, visto que o próprio “mini load” do WMS já 
coleta o material e disponibiliza para a área de separação. (SARGENTO 5) 
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4.3.3 Redução de erros ao coletar por radiofrequência 

 

Os entrevistados foram questionados se a utilização do sistema de 

radiofrequência, acoplado ao WMS, na sua opinião, pode contribuir para a redução de 

erros na coleta dos materiais. 

No tocante à questão, a maioria dos entrevistados afirmou que a utilização do 

RFID acoplado ao WMS, aumenta a confiabilidade na identificação dos materiais, 

contudo ainda há acertos que necessitam ser operacionalizados na configuração da 

etiqueta, que dificultam a leitura e identificação dos materiais. É que as etiquetas que 

vêm anexadas aos produtos que vem do exterior ainda não são compatíveis com o 

equipamento de RFID especifico que foi adquirido no pacote, quando da aquisição do 

WMS. 
Sim, mas nem sempre o RFID lê todas as etiquetas. Em função de algumas 
configurações com referência às etiquetas de rádio frequência ou 
configurações da antena. (SARGENTO 7) 
 
Sim, pode. Mas no caso do RFID que está acoplado no WMS há alguma 
dificuldade na impressão das etiquetas. Pois a impressora adquirida 
apresenta dificuldade na impressão das etiquetas de radiofrequência. 
(SARGENTO 8) 

 

Alguns entrevistados afirmaram que o maior ganho na utilização do RFID foi na 

atividade de recebimento dos materiais, visto que na parte da expedição há 

configurações que precisam ser solucionadas para que o RFID seja plenamente 

utilizado. 
Acredito que sim, mas por enquanto há mais efetividade na parte do 
recebimento do que na expedição, porém há um maior ganho na 
produtividade em relação ao RFID quando trata-se do recebimento de 
materiais. (SERVIDOR 4) 
 
Sim, contribuiu na parte do recebimento da parte dos materiais. Quanto à 
expedição, ainda há acertos também de configuração, para que se aproveite 
todas as funcionalidades acerca do RFID. (SERVIDOR 3) 

 

4.3.4 Aumento da produtividade 

 

Os entrevistados foram questionados se houve aumento da produtividade no 

trâmite logístico dos materiais após a implantação do WMS.  

Os entrevistados concordam que houve sim, um aumento da produtividade 

após a implantação do WMS, contudo ainda há óbices que necessitam ser resolvidos 

principalmente em relação à configuração entre o WMS e o ERP SILOMS. A maioria 
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ressalta que a diferença principal é que antes, o processo de armazenagem era feito 

de forma manual, e agora quase todas as atividades foram automatizadas. 
Parcialmente, por que ainda falta operacionalizar a funcionalidade do WMS 
que ainda continua pendente da resolução tal como algumas ações acerca 
das configurações entre o SILOMS e o WMS. (SARGENTO 6) 
 
Entendo que sim, a produtividade aumentou, devido à automatização de 
algumas etapas do processo de armazenagem, que antes era feita de forma 
manual, fato este que contribuiu para o aumento da produtividade no 
armazém. (SARGENTO 3) 

 

Alguns entrevistados destacam ainda a falta de conhecimento por parte dos 

operadores em relação às funcionalidades do WMS, fato este, que ainda é um óbice 

para alcance de uma produtividade maior no que tange ao uso do WMS. O “gap” de 

tempo entre a entrega do pacote total do WMS e o treinamento de pessoal oferecido 

pela empresa fornecedora foi curto, e logo os itens estavam sendo inseridos no WMS. 
Sim, porque no WMS não há necessidade de coletar material de forma 
manual, mas essa produtividade poderia ser ainda maior se os operadores se 
aprofundassem no conhecimento das operações do WMS nas 
funcionalidades. (SARGENTO 7) 

 

Por outro lado, um entrevistado apontou que houve uma redução de pessoal 

compulsória em virtude da aquisição do WMS, mas não foi medida a produtividade 

para verificar realmente se aqueles servidores que foram remanejados para outra 

área foram em razão da implantação do WMS. O entrevistado achou que a redução foi 

uma atitude precipitada da chefia, visto que havia pouco tempo em relação a utilização 

da tecnologia implantada. 
Sim. Parcialmente, porque, embora tenha sido feita a implantação do WMS, 
houve uma redução compulsória do pessoal pela perspectiva da implantação. 
No meu entender teria que haver um maior planejamento de pessoal e 
posterior distribuição em conformidade com a evolução e a aprendizagem do 
pessoal do armazém. (SARGENTO 8) 

 

4.3.5 Distribuição dos materiais 

 

Os entrevistados foram questionados se a distribuição dos materiais no âmbito 

do armazém foi feita de maneira mais eficiente após a implantação do WMS. 

Os entrevistados afirmaram que a distribuição está sendo feita de maneira mais 

eficiente no âmbito do armazém, pois com a implantação do WMS houve uma 

considerável melhora nas etapas do processo de armazenagem, principalmente na 

etapa da “separação” dos materiais, pois com a utilização do “mini-load”, os itens são 
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coletados com maior agilidade para apoio a atividade de distribuição dos materiais.  
A distribuição dos materiais no armazém foi melhorada em função da 
automatização do armazém através do WMS, a coleta através do “mini-load” 
e a utilização do RFID, para auxiliar na estocagem dos materiais, depois 
disso houve uma melhoria na distribuição dos materiais dentro do armazém. 
(OFICIAL 2)  
 
Com certeza. A distribuição ficou bem mais confiável e bem mais eficiente, 
diferentemente do armazém que é utilizado nos demais quartéis. 
(SARGENTO 9) 

 

Alguns entrevistados também acharam que no caso da distribuição ainda há 

limitações, visto que o WMS somente foi implantado por enquanto no armazém do 

PAMAGL, enquanto nos outros armazéns da FAB, a coleta do material para 

distribuição é realizada de forma mecanizada, além disso, também não está presente 

a tecnologia RFID nos outros armazéns.  
Na minha opinião, a WMS entrou muito na área da distribuição. Deveria haver 
uma maior integração em tecnologia da informação entre os outros armazéns 
da FAB. Por enquanto, na força aérea, o WMS somente foi implantado no 
armazém em forma de PAMAGL. (SARGENTO 5) 
 
Sim, foi feita, mas ainda há acertos a serem realizado tal como a 
padronização da mesma etiqueta de radiofrequência para os outros 
armazéns, bem como a implantação do WMS. (SARGENTO 6) 

 

4.3.6 Eliminação de fichas e planilhas de papel 

 

Os entrevistados em sua maioria concordaram que houve uma gradual 

eliminação de fichas e planilhas de papel, porém ainda não foi completamente 

reduzido, pois para uma eliminação de papéis consistente seria necessário que 

houvesse a integração com as Unidades, bem como fosse realizada a implantação do 

WMS em todos os armazéns de material da FAB. Os formulários são derivados do 

ERP SILOMS, ou seja, permanece a necessidade de imprimir documentos impressos 

para a movimentação do material, principalmente na etapa da expedição, levando-se 

também em consideração que o pacote do WMS adquirido não foi customizado para 

dar suporte ao ERP SILOMS com referência a redução gradual na necessidade de 

utilização dos formulários impressos.  
Somente com a integração de todas as unidades e a implantação do padrão 
do WMS em todos os armazéns que seria possível a eliminação dos papéis. 
Pois só com a implantação do WMS em uma unidade militar não há 
condições de eliminar os papéis para o andamento do processo de 
armazenagem. (SARGENTO 8) 
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Parcialmente, pois ainda trabalhamos com formulários que são derivados do 
SILOMS. Para que fosse eliminado do papel deveria haver uma integração 
com as unidades. (SARGENTO 7) 

 

Alguns entrevistados foram categóricos ao afirmar que após a implantação do 

WMS realmente não houve a esperada eliminação de fichas e planilhas de papel, bem 

como na parte do recebimento ainda se faz necessária a impressão da etiqueta de 

rádio frequência para ser inserida na embalagem dos materiais. Na atividade da 

expedição, ainda é necessária a inserção de outros documentos para o 

acompanhamento do material até o seu destino, no caso de materiais expedidos para 

outras Unidade militares.  
Em minha opinião a redução de papel foi mais na parte do recebimento do 
que na expedição, pois ainda há documentos que necessitam serem 
preenchidos, que ainda estão na base do SILOMS. (SARGENTO 3) 
 
Sim, contribuiu parcialmente pois, ainda existe necessidade de preencher 
formulário no SILOMS para andamento do processo de recebimento e 
expedição de materiais. (OFICIAL 1) 

 

4.3.7 Atende as necessidades logísticas da empresa 

 

Os entrevistados foram questionados se as necessidades logísticas da 

Unidade Militar foram alcançadas com a implantação do WMS, no âmbito do 

armazém. 

Os entrevistados em sua maioria afirmaram que a implantação do WMS 

atendeu parcialmente às necessidades logísticas do Armazém do PAMAGL, pois 

ainda falta sanar vários óbices relativos à compatibilidade entre o WMS e o ERP 

SILOMS utilizado pela FAB. Um outro dado importante é que alguns entrevistados 

também falaram que o WMS não foi implantado em toda a área do armazém. Ainda 

faltou uma parte do armazém que funciona como na época da implantação antes do 

WMS, ou seja, a atividades de recebimento e expedição ainda são operacionalizadas 

de forma totalmente mecanizada, na época, por causa da restrição de crédito.  
Em parte, porque ainda falta fazer alguns acertos de configuração entre o 
SILOMS e o WMS para aproveitar todas as funcionalidades do WMS. Como o 
parque foi escolhido para ser o piloto desta implantação, estamos 
aprendendo e ao mesmo tempo vendo adaptação do WMS junto ao SILOMS. 
O parque ainda é a única unidade base onde se implantou o WMS. (OFICIAL 
1) 
 
Em parte, pois falta ainda automatizar uma parte do armazém, que ficou de 
ser posteriormente implantado o sistema. Por enquanto, ainda há uma área 
do armazém que funciona sem a utilização do WMS. (SERVIDOR 4) 
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Outros entrevistados ressaltaram que houve uma melhoria significativa, 

contudo é necessário que o WMS também seja implantado em todos os armazéns de 

material da FAB, bem como se o armazém não for novo, é oportuno que haja uma 

reforma da estrutura do armazém antes da implantação do WMS.  
Nem todas, mas houve alguma melhoria que seria mais significativa se todos 
armazéns fossem informatizados e houvesse uma reforma no armazém 
antes da implantação, para receber o WMS. (SARGENTO 8) 

 

4.3.8 Aumento na precisão das informações de estoque 

 

Os entrevistados foram questionados se houve aumento na precisão das 

informações relativas ao estoque por ocasião da implantação do WMS no âmbito do 

armazém? 

Os entrevistados afirmaram que houve realmente um aumento na precisão das 

informações após a implantação do WMS, devido ao processo ser automatizado, não 

necessitando, portanto, do recebimento ou coleta do material por meio manual, fato 

que concorreu para diminuir o número de erros no manuseio do material. A 

necessidade de o operador percorrer a área do armazém destinado a estocagem foi 

eliminada, tendo em vista que é o “mini-load” do WMS que executa esta operação, o 

que traz uma maior confiabilidade na movimentação do material em toda a extensão 

do armazém. 
Houve sim, pois todos os materiais foram inventariados para que fossem 
colocados no WMS, ou seja, foram feitos acertos de estoque anteriormente, 
com a informação oriunda do WMS, o manuseio do material no âmbito do 
armazém foi reduzido e devido a isso houve um aumento na precisão das 
informações. (SARGENTO 3) 
 
Sim, houve, porque diminuiu a necessidade de manuseio do material pelo 
pessoal em função da utilização do próprio mini-load do WMS como suporte 
para a realização do inventário dos materiais, que também apresenta a 
funcionalidade de ser total, parcial, por área ou por projeto. (SARGENTO 8) 

 

Alguns entrevistados também mencionaram que embora tenha aumentado o 

nível de precisão nas informações relativas aos materiais, ainda há discrepâncias 

entre o físico e o sistema que necessitam ser sanadas, tendo em vista o inventário 

feito antes do WMS, ter sido realizado às de maneira não recomendada, fato que 

transferiu vários erros que já estavam pendentes na forma mecanizada, para os 

registros que no presente ainda estão pendentes de solução, atualmente estocados 

no WMS.  
Sim, porque com o WMS não há mais a coleta de materiais de forma manual, 
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por outro lado, ainda acho discrepante o inventário que foi feito de forma mais 
acelerada para colocar o WMS em funcionamento. (SARGENTO 5) 

 

4.3.9 Melhora do processo de inventário 

 

Os entrevistados foram questionados se houve melhora do processo de 

inventário após a implantação do WMS nas dependências do armazém? 

Os entrevistados concordam que o processo de inventário foi otimizado, 

inclusive com a possibilidade de fazer por lote de materiais, inventário parcial ou total. 

A contagem que antes era manual, com a implantação do WMS passa a ser 

automatizada. Com o WMS houve um ganho significativo em relação ao tempo para a 

finalização do inventário. As possíveis discrepâncias em relação à quantidade 

também puderam ser solucionadas de maneira mais ágil, visto que o inventário não 

consiste apenas no confronto entre o que está no sistema e o físico, mas também 

deve elencar a resolução de todas as discrepâncias, ou seja, relativa a embalagem, 

integridade física dos materiais, controle dos lotes de materiais por tempo e a 

pesquisa que vai fundamentar a resolução da inconformidade entre o que registra o 

sistema e que assinala o que foi contado no local de estocagem. No caso do WMS, 

este procedimento é seguramente mais rápido do que o manual, pois elimina-se o 

deslocamento do operador ao longo da área de estocagem para contar os materiais, 

bem como reduz o índice de falhas por erro humano. 
O processo de inventário foi otimizado e com a possibilidade de inventariar 
parte do armazém ou a sua totalidade de acordo com a necessidade ou 
finalidade, utilizando os parâmetros do WMS. (SARGENTO 3) 
 
Sim, foi otimizado em função do WMS, pois antes do WMS era feito de forma 
manual, verificada a quantidade no local da estocagem e uma anotação na 
planilha de papel para posterior lançamento no ERP SILOMS. (OFICIAL 2) 
 
Sim, porque não tem mais a necessidade de deslocamento do pessoal para 
fazer o inventário, e depois lançar no SILOMS, o inventário é feito de maneira 
mais ágil. (SARGENTO 7) 
 

Alguns entrevistados mencionaram que faltou a implantação do WMS, em uma 

área do armazém, e quando se faz o inventário, também torna-se necessário que haja 

uma contagem ainda de forma manual nesta área que não foi contemplada pelo WMS, 

o que de fato impacta ainda na otimização do processo de inventário,  
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Sim, foi utilizado pois, nós pudemos fazer o inventário do material fichado no 
WMS parcialmente ou para todos os materiais estocados. Como o WMS 
ainda não implantado em todo armazém, e faltou uma área ainda para ser 
implantada o WMS, o inventário total seria ainda mais utilizado. (SERVIDOR 
5) 
 
Concordo em parte, porque o WMS não foi automatizado em todo o 
armazém. Faltou pelo menos uma pequena parte que ainda opera sem o 
suporte do WMS. Aí a contagem tem que ser manual e leva mais tempo para 
inventariar todo o material ou parte de acordo com a necessidade. (OFICIAL 
1) 

 

4.3.10 Maximização do uso do espaço de armazenagem 

 

Os entrevistados foram questionados se houve um melhor aproveitamento do 

espaço de armazenagem após a implantação do WMS no âmbito do armazém.  

Os entrevistados afirmaram que com a implantação do WMS houve um maior 

aproveitamento de espaço no armazém, principalmente no que tange ao espaço 

vertical. A disposição da armação referente a estrutura do WMS também contribuiu 

para otimizar o espaço no âmbito do armazém, sem contar que, como a armação é 

compacta, houve um ganho maior com referência à área de armazenagem, como 

também um maior otimização do “lay-out” na disposição das maquinas, equipamentos 

de manuseio de material e pessoal alocado para trabalhar nas atividades de 

armazenagem. 
Sim, houve. Foi aproveitado para a implantação o espaço vertical como 
também houve uma melhoria no layout com a existência de espaços vazios 
provenientes da estocagem da maior parte de material do WMS. 
(SARGENTO 5) 
 
Sim, isso daí foi um dos maiores ganhos que nós tivemos, o aumento da 
capacidade armazenagem foi, para mim, um dos maiores ganhos que teve 
após a implantação do sistema. (SARGENTO 2)  

 

Alguns entrevistados mencionaram também que em função do ganho de 

espaço, houve também a possibilidade de estocar materiais de grande porte, que não 

podiam ser estocados no armazém em função do espaço limitado, além da viabilidade 

do recebimento de materiais de outros projetos de aeronaves, com a projeção de 

passarem também a ser de responsabilidade do Parque, a manutenção e revisão 

destas aeronaves. 
Sim, ganhamos um espaço bem grande, uma possibilidade de estocar 
maiores materiais no espaço que a gente utilizava que era no âmbito do 
nosso armazém aqui. Então sim, nós ganhamos espaço com a implantação 
do WMS. (SERVIDOR 9) 
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Sim, houve, pois, o espaço vertical foi mais bem aproveitado sendo que 
possibilitou o remanejamento de materiais de outros projetos para que fosse 
estocado no armazém do Parque do Galeão. (OFICIAL 2) 

 

4.3.11 Eficiência dos processos de armazenagem 

 

Os entrevistados foram questionados se a implantação do WMS contribuiu 

para uma melhoria da eficiência dos processos de armazenagem, tendo em vista o 

fluxo logístico dos materiais. 

Os entrevistados atestaram que a implantação do WMS contribuiu para a 

eficiência dos processos de armazenagem, contudo ainda há pendências entre o 

SILOMS e o WMS que devem ser sanadas. Permanece ainda, alguns óbices 

existentes em relação à infraestrutura do armazém, que não foi preparada 

adequadamente para o recebimento do WMS, bem como o pessoal alocado para 

operacionalizar as funcionalidades do WMS, ainda não conseguiu absorver por 

completo todas as vantagens que o WMS pode oferecer,  
Sim, mas parcialmente. Porque ainda há algumas pendências a serem 
resolvidas em função da implantação do WMS, como é sistema que a maior 
parte do pessoal não estava acostumado. Tem um técnico de empresa que 
vem uns dois dias na semana comparece aí no parque para resolver alguma 
parada rápida no sistema ou esclarecer algumas dúvidas sobre a operação 
do WMS. Uma coisa boa é que logo assim que foi fornecido o material, foi 
feito um contrato de manutenção para suportar algum mau funcionamento do 
WMS após a implantação. (OFICIAL 1) 
 
Em partes, porque a melhoria no próprio WMS necessita ser realizada para 
uma melhor performance da movimentação de materiais. Há um técnico da 
empresa que está no armazém periodicamente para verificar estes entraves 
e propor soluções para melhorias no WMS. (SARGENTO 5) 

 

Alguns entrevistados mencionaram que o pacote de WMS adquirido pelo 

Parque ainda necessita ser aperfeiçoado, visto que há algumas paradas no software 

que ainda atrasam o recebimento e expedição dos materiais. Logo após a conclusão 

da implantação pela empresa contratada foi realizado um contrato de manutenção 

que possibilitou a permanência de um funcionário da empresa nas dependências do 

armazém do PAMAGL. Estas pendências são derivadas principalmente do que tange 

à configuração entre o WMS e o ERP SILOMS.  
Em partes, porque a melhoria no próprio WMS necessita ser realizada para 
uma melhor performance da movimentação de materiais. Há um técnico da 
empresa que está no armazém periodicamente para verificar estes entraves 
e propor soluções para melhorias no WMS. (SARGENTO 5) 

 
Contribuiu e melhoraram os processos dos armazenamentos pendentes que 
podem ser resolvidos, tal como a exploração de todas as funcionalidades do 
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WMS para melhorar também a configuração entre o WMS e o SILOMS. 
(SARGENTO 6) 

 
4.3.12 Redução da carga de trabalho 

 

Os entrevistados foram questionados se houve uma gradual redução da carga 

de trabalho após a implantação do WMS no armazém de materiais? 

A maioria dos entrevistados sinalizou que ainda não houve uma redução 

gradual da carga de trabalho devido a fatores tais como a transferência de pessoal 

logo depois da implantação do WMS, sem dimensionar a real necessidade da 

manutenção do pessoal, o reduzido tempo para o treinamento de pessoal e os óbices 

entre o WMS e o ERP SILOMS. Tais fatores não permitiram que se afirmasse com 

certeza que houve por enquanto uma redução significativa da carga de trabalho em 

função da implantação do WMS no armazém de suprimento do PAMAGL. 
Em minha opinião, no início da implantação, não houve redução, pois, a 
operacionalização do WMS, pelo o pessoal envolvido, ainda não estava muito 
bem consolidado, mais aos poucos foi notada a redução da carga de trabalho 
em função do WMS. (SARGENTO 3) 
 
Na minha opinião ainda não houve por que o WMS não foi implantado em 
todos os armazéns visto que ainda houve divisão pessoal, os operadores que 
trabalham com o suporte do WMS e os que ainda não continuam operando 
em modo mecanizado. (SARGENTO 6) 
 
Na minha opinião a redução de pessoal foi compulsória, sem levar em conta a 
evolução do pessoal alocado para trabalhar diretamente com WMS, não 
houve um planejamento para a aprendizagem gradual das pessoas para 
verificar se de fato há a necessidade de mantê-los ou disponibilizar pessoas 
para outra área. (SARGENTO 8) 

 

4.3.13 Barreiras após a implantação do WMS  

 

Os entrevistados foram questionados a respeito das barreiras que ainda 

atravancam o processo de armazenagem após a implantação do WMS? 

Os entrevistados apontam como barreiras algumas pendências relativas à 

configuração entre o WMS e o ERP SILOMS que ainda não foram completamente 

sanadas. Outra barreira é em relação a rede elétrica que não foi dimensionada para 

receber a implantação do WMS. Na ocasião do recebimento do WMS foi instalado um 

gerador que é ativado se houver falta de luz, contudo é somente dedicado para o 

WMS, e não para o ERP SILOMS, que comanda o WMS. Então se houver 

ocasionalmente falta de luz, o fornecimento de material com a utilização do WMS é 
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suspenso. Logo se tiver um fornecimento emergencial com a aeronave em 

manutenção para o cumprimento de uma missão, não seria possível um atendimento. 

Outro fator que também acarreta o atraso no atendimento é a falta de conhecimento 

por parte de alguns operadores em relação ao domínio das funcionalidades do WMS. 

É necessário, ainda, investir em mais treinamento para o pessoal que manuseia o 

software e comandos dedicados do WMS. Faltou o planejamento de uma 

infraestrutura para receber o WMS. O sistema de ar condicionado para garantir o 

funcionamento pleno de alguns equipamentos do WMS mais sensíveis são 

inadequados, logo também há necessidade de serem revisados. Outro fator 

ressaltado pelos entrevistados foi o inventário realizado um pouco antes da 

implantação do WMS, de maneira rápida e inadequada para depois inserir os itens na 

estrutura de armazenagem do WMS. Ficou para depois, alguns acertos entre o que 

constava no ERP SILOMS e a correspondência entre o que foi registrado fisicamente 

e passou para o WMS. 
Embora a implantação do WMS tenha colaborado para melhoria do processo 
em geral de armazenagem, alguns parâmetros ainda carecem de maior 
atenção, tais como a forma de coleta manual no próprio WMS, além da 
necessidade de ampliar o conhecimento em relação a todas as 
funcionalidades do WMS e efetuar a implantação do WMS na outra área de 
armazenagem. (SARGENTO 4) 
 
Em minha opinião é necessário que haja um tratamento para que a tensão na 
rede elétrica seja mais constante, no intuito de preservar os equipamentos de 
um possível dano. A configuração entre o WMS e o SILOMS ainda carece de 
alguns acertos e a inserção de um gerador, caso a luz seja suspensa 
momentaneamente. (SARGENTO 3) 
 
É preciso fazer um novo inventário geral e acertar discrepância entre o físico 
e o que consta no WMS. Resolver o problema da luz, que quando falta 
compromete todo o processo de armazenagem, pois não há um gerador 
dedicado para o armazém, até tem um gerador, mas é somente para o WMS. 
Tinha que ser para todo o armazém. (OFICIAL 1) 

 

4.4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 
Banzato et al. (2010) destacaram que o WMS é uma tecnologia de informação 

que melhora a gestão de armazenagem, tais como as operações de recebimento, 

inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, 

expedição, emissão de documentos e inventários.  

Na análise de dados referente às medições de tempo e movimento 

relacionados ao processo de armazenagem que são operacionalizados no armazém 

do PAMAGL contatou-se que somente houve uma melhora significativa na atividade 
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de estocagem e separação de pedidos. As outras atividades de armazenagem não 

apresentaram uma redução de tempo significativa antes e após a implantação do 

WMS, devido ainda a barreiras em relação a configuração das etiquetas de 

radiofrequência e a padronização destas mesmas etiquetas ao longo do fluxo logístico 

dos materiais. Logo, do ponto de vista da gestão da cadeia de suprimento ainda há a 

necessidade de utilizar etiquetas diferentes em cada elo da cadeia, de preferência que 

também nesses elos seja implantada o mesmo tipo de tecnologia RFID para que as 

etiquetas sejam padronizadas.  

No caso do RFID que veio acoplado ao WMS, pode-se afirmar que como foi 

visto na parte das funcionalidades do pacote especifico do WMS adquirido pelo 

PAMAGL, a etiqueta não é inserida em cada item, mas sim em uma caixa padronizada 

na qual os materiais são colocados. A inserção da etiqueta de radiofrequência por 

item proporcionaria uma maior otimização na movimentação dos materiais. Pode-se 

até adotar este procedimento, contudo implicaria em custos que devem ser analisados 

pelo setor administrativo do Parque.  

Segundo Ching (2010), Sucupira (2010) o WMS melhora o nível de 

acuracidade do material estocado, bem como pode proporcionar um inventário mais 

ágil e flexível, por determinada categoria de materiais, inventário parcial ou total de 

acordo com a necessidade da Organização. 

Na análise de tempos e movimentos pôde-se verificar que houve uma diferença 

significativa em relação ao tempo antes e após a implantação do WMS, fato que 

corrobora o que mencionam os autores em relação a melhoria da acuracidade do 

inventário físico e contábil.  

Outro tipo de análise de dados que corrobora o que atesta a literatura 

pesquisada no tocante à otimização do inventário após a implantação do WMS foi a 

diferença de valores ao longo do tempo entre o SIAFI e o ERP SILOMS. A finalidade 

da administração é que estes valores estejam os mais próximos possíveis, pois uma 

diferença acentuada pode significar que não está havendo correspondência entre o 

Sistema Financeiro do Governo e o ERP adotado pela Organização. Pode-se 

constatar que nos dois anos (2017 e 2018) após a implantação do WMS houve uma 

acentuada redução desta diferença na ordem de R$ 45.987.022,17 (quarenta e cinco 

milhões, novecentos e oitenta mil, vinte e dois reais e dezessete centavos). Como o 

estoque em termos quantitativos é da ordem de 65.000 (sessenta e cinco) mil SKUs, a 

implantação do WMS foi um suporte decisivo para o inventário ágil e eficiente dos 
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materiais. 

Segundo Pozo (2016); Caxito (2011), o WMS pode contribuir para melhorar 

todas as atividades relacionadas aos processos de armazenagem, principalmente a 

atividade de inventário, visto que a contagem se torna mais ágil, pois não há a 

necessidade de deslocamento de pessoal para a contagem física dos materiais. 

Tendo por base as entrevistas realizadas, a implantação do WMS foi relevante 

como suporte para a realização dos inventários, inclusive com o aumento no nível de 

acuracidade do estoque, contudo para a inserção dos materiais na estrutura do WMS 

foi feito um inventário inadequado, bem como não foi acertada as quantidades físicas 

em relação ao que constava no ERP SILOMS, logo estas discrepâncias foram 

repassadas para o WMS, portanto a implantação do WMS no armazém do PAMAGL 

contribuiu parcialmente para a operacionalização do inventário, permanecendo ainda 

pendências de materiais que constam no ERP SILOMS, e que não estão fisicamente 

no estoque. 

Silva e Oliveira (2013) atestam que após a adoção da tecnologia WMS pelas 

organizações, há uma maior agilidade no fornecimento dos materiais, com a 

eliminação de movimentos desnecessários e a mudança da estratégia mecanizada 

para a automatizada através do emprego de uma estrutura verticalizada, com o 

suporte de um “mini-load”. 

Nas entrevistas foi constatado que realmente o WMS contribuiu para uma 

maior rapidez no fornecimento dos materiais, mas há algumas ressalvas no que tange 

a acertos de configuração entre o WMS e o ERP SILOMS que necessitam ser ainda 

concluídos para que realmente possa se afirmar que houve uma sólida contribuição 

por parte do WMS na atividade de fornecimento de materiais no armazém do 

PAMAGL. 

Caxito (2011) atesta que a coleta pelo RFID pode otimizar os processos de 

armazenagem, principalmente na atividade de recebimento e expedição, com a 

utilização de etiquetas especificas para a leitura de ondas de radiofrequência, com o 

suporte de uma antena e um coletor. 

No caso do armazém do Parque, o pacote do WMS adquirido continha a 

funcionalidade do RFID e a impressora especifica para a produção das etiquetas de 

radiofrequência, contudo esta funcionalidade está somente presente no armazém do 

Parque. Por este motivo faz-se necessária a impressão de uma outra etiqueta que não 

é de radiofrequência, quando o material for destinado à outra Organização. Há que se 
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ressaltar que não foi contemplado no pacote do WMS, a inserção da etiqueta por 

material. A etiqueta é impressa na caixa padronizada, que com uma correlação 

coordenada pelo software do WMS, vincula a leitura dos materiais que estão dentro da 

caixa padronizada e será estocado na estrutura do WMS, com o suporte do “mini 

load”. Pode-se afirmar que ainda há barreiras, tais como a adoção do WMS acoplado 

ao RFID pela maioria dos armazéns da FAB, para se ter realmente um ganho real na 

perspectiva da utilização do RFID.  

Conforme Ballou (2015), a atividade logística de armazenagem, de um fator de 

custo e sem expressão começou a ser vista como de agregação de valor, visto que 

contempla a possibilidade de dar respostas eficientes através da coordenação de 

operação muito bem planejada. Neste contexto, a adoção de estratégias tais como a 

implantação de um WMS, contribui para o aumento da produtividade no trâmite 

logístico dos materiais.  

O aumento do nível de produtividade na movimentação dos materiais, após a 

implantação do WMS, segundo os entrevistados foi significativa, visto que melhorou 

os processos de armazenagem, sendo que ainda há alguns óbices que necessitam 

ser resolvidos, tais como acertar a configuração entre o WMS e o ERP SILOMS, o 

treinamento mais intensivo do pessoal alocado para trabalhar no armazém e concluir 

a implantação do WMS na área do armazém que ainda exerce as operações de 

armazenagem de modo mecanizado. 

Ching (2010); Sucupira (2010) argumentam que a adoção de um sistema de 

informação tal como o WMS concorre para uma melhor distribuição dos materiais no 

âmbito de um armazém. Com relação ao armazém de suprimento do PAMAGL, os 

entrevistados assinalaram que com a utilização do “mini-load”, os itens são coletados 

com maior agilidade, possibilitando desta forma em uma otimização na atividade de 

distribuição dos materiais para apoio a atividade de distribuição dos materiais.  

A eliminação de fichas e planilhas de papel após a implantação de um WMS no 

armazém é apontado por Silva e Oliveira (2013). Os autores afirmam que as 

operações de armazenagem se tornam automatizadas, sem a necessidade da 

impressão de formulários eletrônicos para o registro da movimentação dos materiais. 

Os entrevistados mencionaram que ainda não houve a eliminação dos papéis com o 

advento do WMS. Para que os papéis fossem eliminados seria necessário também 

implantar o WMS em todas as Organizações da FAB, que fazem parte da cadeia de 

suprimento, inclusive as Comissões Aeronáuticas que coordenam a aquisição e 
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recebimento da maioria dos materiais no exterior.  

Em conformidade com Fleury (2012), a logística diz respeito à movimentação 

dos materiais, isto é, a própria gerência do estoque, o processamento das 

informações e o transporte até o consumidor final, visando sempre aliar o menor custo 

ao longo do processo. É um procedimento conjunto para gerenciar os suprimentos e 

distribuição de produtos de maneira otimizada, com o acompanhamento e a execução 

de um processo de controle de todas as operações ligadas à aquisição de materiais 

em termos de qualidade e quantidade. No caso do armazém do PAMAGL, foi 

questionado na entrevista se a implantação do WMS atendeu as necessidades 

logísticas diante das operações de armazenagem realizadas no armazém do 

PAMAGL. Os entrevistados em sua maioria mencionaram que a melhoria foi parcial, 

visto que ainda há óbices, tais como a necessidade de configuração total do WMS e o 

ERP SILOMS, fazer outro inventário para todos os materiais e ampliar o pacote do 

WMS, para a área do armazém que ainda falta ser informatizado. 

Segundo Pozo (2016), para gerenciar o estoque torna-se necessário a adoção 

de ações delineadas para procedimentos relacionados à quantidade, agilidade e 

custos. O gerenciamento de estoque é o acompanhamento eficiente do fluxo dos 

materiais. Foi questionado aos entrevistados se após a implantação do WMS houve 

um aumento na precisão das informações de estoque. A maioria dos entrevistados 

respondeu que houve uma melhoria significativa no tocante a assertividade em 

relação às informações de estoque. Antes do WMS, era possível haver um erro em 

relação à devolução do material na prateleira ou eventual fornecimento dos itens para 

a manutenção das aeronaves. 

Hekis et al. (2013); Sucupira (2010) afirmam que a utilização do WMS pode 

contribuir para a eficiência e agilidade da atividade de inventário dos materiais, com o 

consequente aumento do nível de acuracidade, um dos indicadores mais importantes 

para o controle de estoque em uma organização, seja ela pública ou privada. Os 

entrevistados afirmaram que após a implantação do WMS, houve um ganho 

significativo na operacionalização do inventário, visto que foi completamente 

automatizado, seja ele total, parcial, por área ou por uma determinada categoria de 

materiais. A redução de tempo é evidente, pois não há mais a necessidade de efetuar 

contagens manuais e possíveis deslocamentos de pessoal ao longo do armazém. 

Segundo Ching (2011), as principais operações logísticas no âmbito de um 

armazém incluem o recebimento, a movimentação, a estocagem, a separação e a 
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expedição de materiais. Torna-se necessário que estas atividades sejam 

sincronizadas e complementares, bem como que sejam constantemente otimizadas 

para que haja um processo de armazenagem que realmente agregue valor para a 

logística interna das Organizações. Após a implantação do WMS no armazém do 

PAMAGL, os entrevistados afirmaram que houve uma melhora ainda parcial, visto que 

a implantação não foi feita de maneira completa, faltou ainda uma pequena área que 

depois seria concluída pela empresa contratada, mas esta ação ficou pendente de 

análise por parte da no nível estratégico do Parque.  

Em conformidade com Pozo (2016); Silva e Oliveira (2013) é assinalado pelos 

autores que a utilização do WMS pode contribuir para uma melhor eficiência e 

redução da carga de trabalho, bem como nas futuras contratações de pessoal, tendo 

em vista que a estratégia de operação no armazém passa a ser automatizada. Com 

relação à utilização do WMS no armazém do PAMAGL, foi assinalado pelos 

entrevistados que ainda não foi possível afirmar que realmente houve uma redução na 

carga de trabalho, tendo em vista que logo após a implantação houve a transferência 

para outros setores de pelo menos 03 (três) militares que estavam lotados no 

armazém, bem como o recebimento de projetos de materiais de outras aeronaves que 

ficaram sob a responsabilidade do Parque. Embora os entrevistados tenham afirmado 

que não houve redução da carga de trabalho, é possível assinalar que houve sim, uma 

redução da carga de trabalho, tendo por base a análise de dados referente aos 

tempos e movimentos, a diferença SIAFI e SILOMS e considerando também que a 

liberação de parte da força de trabalho, sem grandes óbices, já é uma demonstração 

de que houve aumento da produtividade após a implantação do WMS. Por outro lado, 

é necessário também que se faça mais treinamento de pessoal, com vistas ao pleno 

domínio de todas as funcionalidades do pacote de WMS adquirido pelo Parque para 

ser utilizado no armazém de materiais.  

Segundo Silva e Oliveira (2013), há pontos negativos que se tornam em 

barreiras que podem atravancar o pleno aproveitamento de todas as funcionalidades 

do WMS, tais como a falta de treinamento, a integração com outro sistema gerencial, a 

necessidade de investimento em antenas para não haver perda de sinal, bem como só 

compensa a instalação desde que a Organização tenha um alto volume de estoque. 

Em termos de barreiras após a implantação do WMS, que ainda atravancam as 

atividades no armazém, os entrevistados pontuaram a necessidade de acertos 

contábeis entre o que consta no ERP SILOMS e o que está fisicamente no estoque, 
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um treinamento mais intensivo e prolongado para o pessoal alocado no armazém com 

o objetivo de estar apto para utilizar todas as funcionalidades do WMS, e sanar 

algumas pendências de configuração entre o ERP SILOMS. 

Quadro 5 - Síntese das oportunidades e desafios versus achados na pesquisa 

Itens de pesquisa Autor Achados na pesquisa 
Acuracidade do inventário físico 
versus contábil 

Silva e Oliveira (2013) Houve um ganho de 0,25% no nível de 
acuracidade após a impantação do 
WMS. 

Agilidade no fornecimento Ching (2010) Confirmado parcialmente: paradas 
bruscas do “mini-load”, eventuais 
demoras na idenficação dos SKUs 

Redução de erros ao coletar 
por rádio frequência 

Ching (2010) Confirmado parcialmente:falta acertar 
algumas configurações nas etiquetas e 
nas antenas. 

Aumento da produtividade Hekis et al. (2013) Confirmado parcialmente:acerto das 
configurações entre o SILOMS e o 
WMS. 

Distribuição dos materiais Caxito (2011) Confirmado: ficou confiável e bem mais 
eficiente. 

Eliminação de fichas e planilhas 
de papel 

Silva e Oliveira (2013) Confirmado parcialmente: necessidade 
de implantação do WMS em todas as 
Unidades. 

Atende as necessidades 
logísticas da empresa 

Pozo (2016) Confirmado parcialmente: não foi 
implantado em toda a área do 
armazém. 

Aumento das informações de 
precisão de estoque 

Banzato (2010) Confirmado: maior confiabilidade  
no manuseio do material em função do 
“mini-load” 

Melhora do processo de 
inventário 

Sucupira (2010) Confirmado: houve a completa 
automatização do processo de 
inventário 

Maximização do uso do espaço 
do armazém 

Sucupira (2010) Confirmado: após a implantação do 
WMS houve um ganho no espaço 
vertical. 

Eficiência do processo de 
armazenagem 

Martins et al. (2010) Confirmado parcialmente: carece da 
exploração de todas as funcionalidades 
do WMS. 

Redução da carga de trabalho Martins et al. (2010) Confirmado na “analise de tempos e 
movimentos” e “diferença valor SIAFI e 
SILOMS”. 

Barreiras após a implantação 
do WMS 

Silva e Oliveira (2013) Confirmado parcialmente: necessidade 
de treinamento e investimento em 
antenas. Constatadas outras barreiras: 
configuração ERP SILOMS /SIAFI; 
conclusão de implantação WMS em 
toda área e acerto da configuração 
RFID. 

Fonte: Elaboração do autor. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho de pesquisa buscou identificar e analisar quais foram os impactos da 

implantação do Sistema de Gerenciamento de Armazenagem (SGA), também 

chamado de Warehouse Management System (WMS), do ponto de vista dos gerentes 

e operadores do Depósito do Parque de Material Aeronáutico do Galeão, Unidade 

Militar do Comando da Aeronáutica. 

Para o estudo dos impactos após a implantação do WMS foram pesquisados e 

selecionados na literatura acadêmica vários autores que assinalaram acerca de 

benefícios relacionados à utilização do WMS em um armazém de materiais, logo os 

benefícios selecionados na literatura foram os seguintes: acuracidade do inventário 

físico versus contábil, redução de erros ao coletar por radiofrequência, aumento da 

produtividade, distribuição dos materiais, eliminação de fichas e planilhas de papel, o 

atendimento das necessidades logísticas da empresa, aumento na precisão das 

informações de estoque, melhoria do processo de inventário, maximização do uso do 

espaço de um armazém, eficiência dos processos de armazenagem e redução da 

carga de trabalho.  

Entre os pontos negativos selecionados na literatura estão os seguintes: requer 

treinamento e mão de obra especializada, necessita estar integrado com outro 

sistema gerencial, requer investimento em antenas para não haver perda de sinal e 

somente compensa a instalação se a empresa tiver um alto volume de estoque.  

Os resultados encontrados foram os seguintes: aumento do nível de 

acuracidade de 0,65% para 0,90% , com um percentual positivo de 0,25% após a 

implantação do WMS, melhoria na atividade de inventário pois se tornou mais 

automatizado com o suporte do “mini-load do WMS, a redução do estoque no valor de 

R$ 63.319.873,27 (sessenta e três milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e 

setenta e três reais e vinte e sete centavos), redução da diferença de valor entre SIAFI 

e SILOMS, redução no tempo de operação de todas as etapas de armazenagem, a 

redução da carga de trabalho em função do nível de automatização do processo de 

armazenagem e aumento da produtividade, confirmado pelas entrevistas e a análise 

de tempos e movimentos.  

A análise dos resultados não confirmou integralmente que houve a efetivação 

de todos os benefícios mencionados pelos autores encontrados na literatura, pois 

ainda há obstáculos que podem ainda atravancar o processo de armazenagem 
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apesar da implantação do WMS no armazém. No caso particular do armazém do 

PAMAGL foram encontrados como obstáculos que ainda estão impactando como 

pontos negativos para o pleno aproveitamento das funcionalidades do WMS os 

seguintes: a plena compatibilização entre o ERP SILOMS e o pacote do WMS 

adquirido, um treinamento efetivo do pessoal alocado para operar o WMS no âmbito 

do armazém, a implantação do WMS na área do armazém que ainda está operando 

de maneira mecanizada, a necessidade de ainda fazer um inventário de todos os 

materiais para acertar as diferenças entre o físico e o que está registrado do ERP 

SILOMS e o acerto da configuração referente às etiquetas do RFID que veio acoplado 

no WMS implantado no Depósito do Parque de Material Aeronáutico do Galeão. 

Na análise de dados referente a tempos e movimentos foi constatado pelas 

medições que nem todas as etapas do processo de armazenagem tornaram-se mais 

ágeis ou foram otimizadas. As etapas que mais se destacaram pela melhoria e uma 

maior agilidade após a implantação do WMS foram o “endereçamento”, “estocagem” e 

“separação de pedidos”. Nestas três etapas o destaque na melhoria foi em relação ao 

emprego do “mini-load” do WMS que percorre toda a estrutura de armazenagem do 

próprio WMS, com rapidez e eficiência. Na implantação antes do WMS havia a 

necessidade de deslocamento dos operadores ao longo do armazém para a 

realização das supracitadas etapas.  

Uma das metas traçadas pela Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico 

(DIRMAB), Unidade Militar diretamente superior ao PAMAGL para os próximos 02 

(dois) anos, iniciando pelo ano de 2017 era diminuir a diferença contábil entre o ERP 

SILOMS e o SIAFI. O término da implantação do WMS foi em dezembro de 2015. Com 

o suporte do WMS na contagem dos materiais e posteriores acertos contábeis, houve 

um substancial decréscimo desta diferença na ordem de 6.110.137,21 (seis milhões, 

cento e dez mil, cento e trinta e sete reais e vinte um centavos). Um dos resultados 

mais expressivos na adoção do WMS pelo Parque foi a agilidade, principalmente nas 

etapas de armazenagem de “estocagem” e “separação” dos materiais.  

Incialmente este projeto de implantação no armazém do Parque poderia ser 

considerado como “pioneiro”, com a promessa de implantação desta mesma 

tecnologia de informação nos outros armazéns de material da Força Aérea, contudo 

ainda permanece a instalação do WMS somente no armazém do Parque, fator que 

contribui parcialmente para a otimização de toda a cadeia de suprimento que abrange 

desde o fornecedor até o cliente, que é o setor de manutenção das aeronaves. 
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É importante sinalizar que, se antes da implantação do WMS, for feito análise 

do pacote WMS a ser adquirido, que realmente atenda às necessidades da 

Organização seja ela pública ou privada, um planejamento antecipado em relação às 

condições do Depósito para o recebimento da tecnologia, a verificação da 

infraestrutura, uma eficiente transferência do material para outra área, visando o 

recebimento da estrutura do WMS, resolução completa da compatibilidade entre o 

ERP e o WMS e treinamento intensivo do pessoal, é possível que os benefícios 

destacados pelos autores na literatura realmente sejam concretizados na pratica, e 

alcançado o objetivo de tornar mais ágil e eficiente todas as etapas da gestão de 

armazenagem. 

Tendo por base atingir o objetivo principal da presente pesquisa, que foi 

identificar e analisar quais foram os impactos após a implantação do sistema 

Warehouse Management System (WMS) do ponto de vista dos militares do armazém 

do Parque de Material Aeronáutico do Galeão, Unidade Militar do Comando da 

Aeronáutica, a estratégia foi também verificar e pesquisar as respostas para os 

objetivos intermediários: 

a) Identificar a peculiaridade da implantação do WMS em uma organização militar 

As peculiaridades da implantação de um sistema de informação em uma 

Organização Militar são semelhantes ao de uma Organização Civil. Com relação à 

implantação do WMS no Parque de Material Aeronáutico do Galeão houve uma 

carência no planejamento antes da implantação, onde deveriam ser contemplados 

aspectos de infraestrutura, a completa compatibilidade entre o ERP SILOMS e o WMS 

e a implantação do WMS em toda a área do Depósito. Como o Parque de Material 

Aeronáutico do Galeão foi o projeto “piloto”, é possível que haja uma implantação mais 

ainda eficiente do WMS nos outros armazéns da FAB, fruto da experiência do Parque.  

b) Verificar se as operações de armazenagem foram otimizadas após a 

implantação do WMS, no armazém do Parque de Material Aeronáutico do 

Galeão; 

As operações de armazenagem foram aperfeiçoadas parcialmente, pois em 

algumas etapas da gestão de armazenagem ainda não houve melhoras significativas 

após a implantação do WMS no armazém do PAMAGL. As etapas que mais se 

destacaram pela maior performance em termos de agilidade e eficiência foram a 

“estocagem de materiais” e “separação de materiais” e “inventário”. 
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c) Identificar as funcionalidades do WMS que foram implementadas no armazém 

do Parque de Material Aeronáutico do Galeão; 

 

O pacote de WMS que foi adquirido pelo PAMAGL para suporte à implantação 

veio acoplado com o RFID, a estrutura do WMS foi equipada com sapatas graduáveis 

para compensar desnivelamento do solo, destaque para o mini-load que percorre toda 

a estrutura do WMS com rapidez e eficiência. Um fator que posteriormente deve ser 

ampliado é que a etiqueta de radiofrequência é inserida na caixa padronizada do 

WMS, e não na embalagem do material. Para o alcance do objetivo de inserir a 

etiqueta individualmente em cada embalagem ou item seria necessário customizar 

ainda mais o pacote do WMS adquirido pelo PAMAGL.  

Verificar as barreiras existentes após a implantação do WMS para uma maior 

efetividade nas operações logísticas de armazenagem. 

As barreiras identificadas após a implantação do WMS foram as decorrentes da 

carência no planejamento da infraestrutura antes da implantação, necessidade de 

acertos contábeis entre o que consta no ERP SILOMS e o que está fisicamente no 

estoque, um treinamento mais intensivo e prolongado para o pessoal alocado no 

armazém com o objetivo de estar apto para utilizar todas as funcionalidades do WMS, 

sanar algumas pendências de configuração entre o ERP SILOMS e o WMS e concluir 

a implantação na área que ainda está operando no modo mecanizado. 

 

5.1 SUPOSIÇÃO INICIAL 

 

No início da pesquisa foi feita a suposição de que que a implantação do 

Warehouse Management System (WMS) pode ter gerado impactos positivos e/ou 

negativos na gestão do fluxo logístico dos materiais aeronáuticos, no âmbito do 

Armazém de Suprimento das Organização Militares apontadas no estudo de caso. 

A implantação do WMS no armazém do Parque de Material Aeronáutico do 

Galeão gerou impactos positivos, pois contribuiu para melhorar todas as etapas do 

processo de armazenagem, algumas etapas com um maior ganho tais como a 

“separação” e o “inventário” e outras etapas com um menor potencial de ganho como 

a “conferência” e a “expedição”. Há que se ressaltar a necessidade do cumprimento 

de pré-requisitos de planejamento antes do recebimento WMS para que os benefícios 

apontados pelos autores no referencial teórico realmente tornem-se uma realidade no 
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que se refere à otimização do processo de armazenagem.  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Apesar da pesquisa ter sido concentrada em um caso único de implantação, 

referente a implantação do sistema WMS no armazém de uma Organização Militar, 

sugere-se a extensão da pesquisa para outras Unidades Militares das Forças 

Armadas que tenham implantado o WMS em seus respectivos armazéns ou ainda 

para as empresas privadas que já tenham implantado este mesmo sistema de 

informação em seus armazéns, depósitos ou centros de distribuição.  
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APÊNDICE A - QUESTÕES SEMI-ESTRUTURADAS 

 

Quadro 6 - Questões semiestruturadas 

Aspectos Chave Questões 
Acuracidade do Inventário de materiais Na sua visão, a implantação do WMS no armazém de 

suprimento contribuiu para a melhoria na acuracidade do 
inventário? 

Agilidade no fornecimento Pela sua experiência, após a implantação do WMS houve 
uma maior agilidade no fornecimento dos materiais? 

Redução de erros ao coletar por 

radiofrequência 
A utilização do sistema de radiofrequência, acoplado ao 
WMS, na sua opinião, pode contribuir para a redução de 
erros na coleta dos materiais? 

Aumento da produtividade Houve aumento da produtividade no trâmite logístico dos 
materiais após a implantação do WMS? 

Distribuição dos materiais A distribuição dos materiais no âmbito do armazém foi feita 
de maneira mais eficiente no âmbito do armazém, após a 
implantação do WMS? 

Eliminação de fichas e planilhas de 

papel 
Na sua opinião, a implantação do WMS no armazém 
contribuiu para a consequente eliminação de fichas e 
planilhas de papel? 

Atende as necessidades logísticas da 

empresa 
As necessidades logísticas da Unidade Militar foram 
alcançadas com a implantação do WMS, no âmbito do 
armazém? 

Aumento na precisão das informações 

de estoque 
Houve um aumento na precisão das informações de estoque 
por ocasião da implantação do WMS no âmbito do 
armazém? 

Otimização do processo de inventário O processo de inventário foi otimizado após a implantação 
do WMS nas dependências do armazém? 

Maximização do uso do espaço de 

armazenagem 
Houve um melhor aproveitamento do espaço de 
armazenagem após a implantação do WMS no âmbito do 
armazém? 

Eficiência dos processos de 

armazenagem 
A implantação do WMS contribuiu para uma melhoria da 
eficiência dos processos de armazenagem, tendo em vista o 
fluxo logístico dos materiais? 

Redução da carga de trabalho Houve uma gradual redução da carga de trabalho após a 
implantação do WMS no armazém de materiais? 

Barreiras após a implantação do WMS Quais são as barreiras que ainda atravancam o processo de 
armazenagem após a implantação do WMS? 

Fonte: Elaboração do autor. 
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APÊNDICE B - TABELAS MEDIÇÃO DE TEMPO 

 

Tabela 2 - Recebimento 

Recebimento antes do WMS Recebimento após WMS 
  tempo (minutos) tempo (minutos) 
1º lote 5,2 3,7   
2º lote 6,8 4,5   
3º lote 6,5 4,8   
4º lote 4,2 5,4   
5º item 5 4,3   
6º item 4,5 3,8   
7º item 6,6 4,6   
8º item 4 5,3   
9º item 5,5 4,5   
10º item 7,5 3,7   
11º item 6,5 4,5   
12º item 3,8 5   
13º item 4 5,6   
14º item 6,8 5,5   
15º item 5 4,5   
16º item 5,8 5,3   
17º item 6 4   
18º item 4,5 5,3   
19º item 5 5,8   
20º item 4,5 5,5   
total 5,385 4,78   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 3 - Conferência Recebimento 

Conferência antes WMS 
Conferência após 

WMS 
tempo (minutos) tempo (minutos) 

1º item 5,5 4,2   
2º item 5,5 4,8   
3º item 4,5 3,6   
4º item 6,3 5,4   
5º item 5,8 4,3   
6º item 3,5 3,5   
7º item 6,5 4,7   
8º item 4,4 3,6   
9º item 5,5 4,2   
10º item 6,3 5,1   
11º item 4,5 4,8   
12º item 5,5 3,7   
13º item 5,7 3,6   
14º item 4,3 5,4   
15º item 6,7 4,3   
16º item 5,4 4,3   
17º item 5,8 5,5   
18º item 6,6 4,5   
19º item 4,8 6,8   
20º item 5,6 4,2   
total 5,435 4,525   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 4 - Endereçamento 

Endereçamento antes WMS Endereçamento após WMS 
tempo (minutos) tempo (minutos)   

1º item 5,8 2,5     
2º item 6,7 1,3     
3º item 4,5 2,4     
4º item 6,8 2,6     
5º item 7,2 3,5     
6º item 6,3 2,2     
7º item 8,2 4,3     
8º item 10,4 3,1     
9º item 7,3 2,5     
10º item 4,8 3,2     
11º item 9,3 2,8     
12º item 8,8 2,3     
13º item 4,5 4,4     
14º item 7,8 2,1     
15º item 9,7 1,8     
16º item 5,8 2,3     
17º item 9,4 3,2     
18º item 5,6 2,6     
19º item 8,2 1,8     
20º item 6,5 3,4     
total 7,18 2,715     

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 5 - Estocagem 

Estocagem antes WMS Estocagem após o WMS 
tempo (minutos) tempo (minutos) 

1º item 4,3 1,3   
2º item 3,1 0,7   
3º item 5,6 1,6   
4º item 3,5 1,4   
5º item 3,8 1,8   
6º item 4,5 2   
7º item 4,3 1   
8º item 6,7 1,4   
9º item 4,2 2,2   
10º item 3,3 1,5   
11º item 6,7 1,3   
12º item 4,4 0,8   
13º item 3,6 0,4   
14º item 5,7 1,6   
15º item 6,3 1,4   
16º item 4,4 0,8   
17º item 4,3 1,5   
18º item 6,5 2,6   
19º item 5,2 0,5   
20º item 3,6 1,5   
total 4,7 1,365   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 6 - Separação de pedidos 

Separação de pedidos antes 
WMS Separação de pedidos após WMS 

tempo (minutos) tempo (minutos) 
1º item 8,3 3,3     
2º item 9,8 2,5     
3º item 9,6 4,3     
4º item 6,4 3,4     
5º item 8,6 2,2     
6º item 10,7 3,6     
7º item 9,7 3,5     
8º item 8,3 4,8     
9º item 11,8 2,7     
10º item 10,5 2,2     
11º item 8,3 3,5     
12º item 12,4 4,4     
13º item 8,3 2,6     
14º item 6,2 3,4     
15º item 9,7 3,7     
16º item 9,5 2,6     
17º item 8,4 5,3     
18º item 12,8 4,5     
19º item 8,5 2,7     
20º item 10,5 2,8     
Total 9,415 3,4     

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 7 - Conferência Expedição 

Conferência de pedidos antes WMS 
Conferência de pedidos antes 

WMS 
tempo (minutos) tempo (minutos)   

1º item 2,2 1,8   
2º item 3,1 2,6   
3º item 2,4 1,3   
4º item 1,8 1,4   
5º item 3,5 2,2   
6º item 2,8 1,7   
7º item 2,7 1,5   
8º item 3,3 2,3   
9º item 1,5 1,7   
10º item 2,6 1,6   
11º item 2,3 1,8   
12º item 3,4 1,4   
13º item 3,7 1,5   
14º item 1,8 1,8   
15º item 3,2 2,8   
16º item 3,4 1,4   
17º item 2,6 1,6   
18º item 1,5 2,6   
19º item 3,3 2,5   
20º item 3,4 2,3   
Total 2,725 1,89   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 8 - Alocação no box de embarque 

Alocação no box de embarque antes WMS Alocação no box de embarque após WMS 
tempo (minutos) tempo (minutos)   

1º item 1,6 1,3   
2º item 2,7 0,8   
3º item 1 0,5   
4º item 1,5 1,4   
5º item 2 2,3   
6º item 1 0,5   
7º item 1,5 1,5   
8º item 2,7 1   
9º item 2 1,5   
10º item 1,3 0,5   
11º item 2,5 0,5   
12º item 1,8 0,7   
13º item 1,5 0,6   
14º item 1,7 0,5   
15º item 2 0,8   
16º item 2,5 1,4   
17º item 1,3 0,5   
18º item 2,3 0,5   
19º item 2,4 1,2   
20º item 2,6 0,5   
Total 1,895 0,925   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 9 - Expedição 

Expedição antes WMS Expedição após WMS 
Tempo (minutos) Tempo (minutos)   

1º item 2,3 1   
2º item 1,5 1,5   
3º item 0,8 2   
4º item 2,6 1,5   
5º item 1,6 2   
6º item 0,7 1,5   
7º item 2,5 2,5   
8º item 1,8 1   
9º item 2,3 2,5   
10º item 1,6 2,5   
11º item 1,4 1,5   
12º item 2,4 2   
13º item 2,5 1,5   
14º item 1,8 0,8   
15º item 2,3 1,4   
16º item 1,7 1,5   
17º item 1,6 2,5   
18º item 1,8 2,5   
19º item 1 1,4   
20º item 2,5 1,5   
total 1,835 1,73   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO A - MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE PARA LOCAL DE ARMAZEM “SHCE” 
 

Figura 8 - Movimentação Estoque 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO B - DIFERENÇA ESTOQUE SIAFI x SILOMS 

 

Figura 9 - Diferença Estoque SIAFI x SILOMS 2016 
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ANEXO C - DIFERENÇA ESTOQUE SIAFI x SILOMS 2017 

 

Figura 10 - Diferença estoque SIAFI x SILOMS 
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ANEXO D - DIFERENÇA ESTOQUE SIAFI x SILOMS 2018 

 

Figura 11 - Diferença Estoque SIAFI x SILOMS 2018 
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ANEXO E - AERONAVE C130 
 

O Lockheed C-130 Hércules é um dos mais famosos aviões construídos até 

hoje. Aeronave de transporte tático, foi desenvolvido no início da década de 1950, e 

seu projeto incorporava alguns dos ensinamentos aprendidos pelos aliados ocidentais 

quando da Ponte Aérea de Berlim (1948). Um desses ensinamentos era a 

necessidade de se carregar e descarregar a aeronave de maneira rápida; isso fez com 

que os projetistas da Lockheed optassem por uma aeronave de asa alta; trem de 

pouso com pneus de baixa pressão, permitindo o uso em pistas semipreparadas e 

com pequena distância da aeronave ao solo; e uma porta de carga situada na porção 

traseira da fuselagem, parte da qual se transforma em uma rampa, facilitando a carga 

e descarga de material da aeronave.  

Os Hércules entraram em serviço na Força Aérea Brasileira a partir de 1964, 

quando os três primeiros C-130E chegaram à Base Aérea do Galeão. Em 1965, os 

primeiros cinco C-130E passaram a operar com o 1º/1º Grupo de Transporte, e em 

1968 outras três aeronaves viriam juntar-se à frota; naquele ano, os C-130E da FAB 

completaram 10.000 horas de voo, em sua totalidade buscando suprimentos no 

exterior. Atualmente há cerca de 25 (vinte e cinco) C130 operando na FAB, nas mais 

diversas missões. 

 

Figura 12 - C130 E decolando de Canoas 

 
Fonte: www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/c-130.html. Acesso em: 25 nov. 2018. 
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ANEXO F - AERONAVE DE COMBATE A-1 AMX 

 

O AMX é uma aeronave de ataque, subsônica, mono-reator, sem 

pós-queimador, produzida pelo consórcio ítalo-brasileiro AMX International - 

composto pelas empresas Aeritalia (hoje Alenia Aerospazio)-Aermacchi-EMBRAER. 

Para a sua autodefesa, o AMX é equipado com dois mísseis ar-ar (guiados por 

infravermelho) em trilhos nas pontas das asas bem como, na versão brasileira, de dois 

canhões DEFA de 30mm instalados na porção inferior dianteira da fuselagem (a 

versão italiana é dotada de um canhão rotativo General Electric M61A1 Vulcan de 

20mm, na porção inferior esquerda da fuselagem). Esses canhões também são 

utilizados para ataque ao solo, função primária da aeronave. 

Em fins da década de 70, a Força Aérea Brasileira (FAB) desenvolveu o projeto 

A-X, uma série de estudos que visavam à construção - se possível através da indústria 

aeronáutica brasileira - de uma aeronave leve de ataque, com ênfase em um grande 

alcance, em detrimento de uma capacidade supersônica. 

 

Figura 13 - Foto aeronave A-1 AMX 

 
Fonte: www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/c-130.html. Acesso em 25 nov. 2018. 
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ANEXO G - AERONAVE C-99/R-99 

 

O EMB R99A, como é conhecido no Brasil, é um multiplicador de forças, 

porque permite à Força Aérea Brasileira, utilizar estes radares e centros de comando 

voadores, em conjunto com aviões como o AMX ou o F-5BR, coordenando as 

operações, e guiando, se necessário os seus próprios misseis. 

Esta aeronave, é de grande importância não só no controlo aéreo, como 

também no combate ao narcotráfico. Os narcotraficantes, têm utilizado aeronaves 

ligeiras para o transporte de drogas. Estas aeronaves pequenas, podem voar a baixas 

altitudes, podendo escapar aos radares terrestres. No entanto, não podem deixar de 

ser detectadas por radares voadores como o PS-890. A aeronave, pode mesmo 

detectar o tráfego aéreo fora das fronteiras do Brasil, sabendo que aeronaves se estão 

a aproximar do espaço aéreo, e dirigindo aeronaves do tipo ALX para a sua 

intercepção. 

 

Figura 14 - Foto aeronave C-99 

 
Fonte: www.brasilemdefesa.com/2012/05/r-99-ab-os-olhos-da-forca-aerea.html. Acesso em 26 nov. 

2018. 
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ANEXO H - AERONAVE P-3 

 

O P-3AM Orion, que integra oficialmente a frota da Força Aérea Brasileira, a 

partir desta sexta-feira (30), devolve à FAB a capacidade de detectar, localizar, 

identificar e, se necessário, afundar submarinos. É o que o jargão militar chama de 

guerra antissubmarino (ASW, na sigla em inglês).  

Além da capacidade ASW, o P-3AM também carrega armamentos como os 

mísseis Harpoon, capazes de afundar navios de guerra além do alcance visual.Com 

quatro motores, a aeronave tem grande autonomia, podendo permanecer em voo 

durante 16 horas - isso equivale a uma viagem de Recife a Madri sem escalas. Os 

sensores eletrônicos embarcados na aeronave são os mais modernos que existem. 

Tudo isso confere ao P-3AM a capacidade estratégica de vigilância marítima de longo 

alcance.  

 A Petrobrás estima que a camada do pré-sal contenha o equivalente a cerca 

de 1,6 trilhão de metros cúbicos de gás e óleo. Caso a estimativa seja confirmada, o 

Brasil ficará entre os seis países que possuem as maiores reservas de petróleo do 

mundo, atrás somente de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. Toda 

essa riqueza encontra-se no Oceano Atlântico, na zona econômica exclusiva (ZEE) 

brasileira. A nova aeronave estará envolvida na vigilância dessa área.  

 Além do patrulhamento dessa área estratégica, o P-3AM assumirá um papel 

determinante nas missões de busca e salvamento. Por força da Convenção de 

Chicago, da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), o Brasil é 

responsável pela busca e salvamento de aeronaves e navios numa área com seis 

milhões de km² (praticamente todo o Atlântico Sul). Os P-3AM da FAB equipam o 

Esquadrão Orungam (1º/7º GAV) que opera na Base Aérea de Salvador, uma unidade 

histórica para a Aviação de Patrulha brasileira.  

 A nova aeronave também ajudará na defesa do meio ambiente, identificando 

os responsáveis pelo derramamento de óleo, tanto acidentais quanto provocados. 

Algumas embarcações que transportam petróleo costumam lavar os tanques com a 

água do mar. Essa prática criminosa deixa uma mancha de óleo que polui e afeta a 

vida marinha. Os sensores do P-3AM conseguem identificar os rastros na superfície 

do mar e, desta forma, identificar a embarcação de origem, mesmo muitas horas 

depois da abertura dos tanques. O P-3AM pode fotografar o navio infrator e 

encaminhar as fotos com um relatório para as autoridades ambientais, como prova 
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para a aplicação de multas.  

Outra atividade ilegal que a aeronave certamente poderá combater é a pesca 

na Zona Econômica Exclusiva do Brasil, uma faixa de 370 quilômetros a partir da 

costa brasileira. As embarcações estrangeiras que praticarem a pesca nessa área 

também poderão receber multas. 

 

Figura 15 - Foto do P-3 FAB 1458 

 
Fonte: www.fab.mil.br/noticias/mostra/8657/PATRULHA:-Força-Aérea-apresenta-o-avião-P3-AM. 

Acesso em 26 nov. 2018. 
 

 

 


