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RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho visou avaliar o emprego de tecnologia e componentes “COTS” 
(Commercial-Off-The-Shelf) no desenvolvimento, implantação, manutenção e operação de 
sistemas digitais operativos (SDO), em aplicações militares, no âmbito da Marinha do Brasil 
(MB). Essa avaliação foi realizada por meio de um estudo de caso de sistemas desenvolvidos 
pela própria Marinha do Brasil, com dados coletados em bancos de dados, documentos 
administrativos e técnicos e pela aplicação de questionários e a realização de entrevistas com 
pessoas diretamente envolvidas em seus desenvolvimentos, integração, operação e 
manutenção básica. Para melhor compreensão do trabalho, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica sobre as experiências vivenciadas por outros desenvolvedores e/ou utilizadores 
de sistemas digitais operativos, com emprego de componentes “COTS”, a fim de verificar se 
estas experiências ocorreram, também, com a Marinha do Brasil em seus recentes 
desenvolvimentos. 

 
 
Palavras-chave: COTS. Engenharia de Sistemas. Apoio Logístico. Sistemas Digitais 
Operativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 

The present work intends to analyse the use of “COTS” (Commercial-Off-The-Shelf) 
components in the development, integration, maintenance and operation of Operational 
Digital Systems (ODS), on military applications at the Brazilian Navy environment.  This 
evaluation was made with the use of case studies of two systems developed by Brazilian 
Navy. The data used was obtained from data bases, administrative and technical reports and 
surveys and interviews with the personnel who has worked in the development, integration, 
operation and basic maintenance. For better comprehension, a bibliographic research was 
made about the experiences of other developers and/or operators of ODS, with COTS 
components, to verify if their experiences have also happened within the Brazilian Navy 
environment. 
 
 
Keywords: COTS. Systems Engineering. Logistical Support. Operational Digital Systems. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
 
 

O avanço tecnológico e a globalização da economia têm provocado grandes 

transformações, não apenas no âmbito da economia, mas também no desenvolvimento, 

produção e aplicação de novos sistemas digitais, incluindo os aplicados a sistemas militares, 

aqui denominados de Sistemas Digitais Operativos (SDO1). 

A produtividade, o controle de custos, a confiabilidade e a qualidade, entre outros, 

tornaram-se uma necessidade e condicionantes para que as empresas, governos e órgãos 

desenvolvedores de sistemas se mantenham “no estado da arte” em desenvolvimento 

tecnológico. 

Em um contexto inicial, define-se como componentes COTS: “os componentes 

comerciais de prateleira” – módulos, cartões eletrônicos e programas padronizados, de 

emprego irrestrito, disponíveis para aquisição no mercado e que são empregados como 

componentes de um sistema, sem necessidade de adaptações. Neste contexto, o 

desenvolvimento de SDO para aplicações militares surge com a necessidade de atendimento 

de requisitos muito rígidos de operação e manutenção. O ambiente em que são empregados – 

normalmente, de características agressivas, e o ciclo de vida de, no mínimo 15 (quinze) anos, 

exigem robustez, durabilidade, confiabilidade e flexibilidade, entre outras características. 

Collignon (2000, p.13) afirma que: 

 
 
 
 
 
 
                                                
1 Sistemas Digitais Operativos (SDO) – Todos os sistemas computacionais não administrativos existentes nas 
unidades da MB, incluindo simuladores, compostos de componentes de “hardware” e de “software”. 



 

 

 

 
Atualmente, os sistemas digitais que são desenvolvidos com componentes COTS 
são onipresentes. Na medida em que substituem os sistemas proprietários, eles 
também substituem os custos e problemas de desempenho por problemas mais 
complicados que surgem do emprego de recursos pouco controláveis. Esta situação 
resulta em grande dificuldade de combinar o emprego de múltiplos componentes 
COTS no desenvolvimento de sistemas militares. 

 
 
Por recursos pouco controláveis, entendem-se os componentes comerciais 

desenvolvidos, basicamente, para o mercado comercial global (civil) e que vêm sendo 

empregados em sistema militares. 

Após o término da Segunda Guerra Mundial (1945) até meados da década de 80 – 

motivados pelo enorme poder de compra do Departamento de Defesa norte-americano (DoD) 

e pela bi-polaridade da guerra fria – as empresas e os órgãos de governo foram motivados a 

desenvolver sistemas que atendessem às características específicas de um padrão militar, 

conhecidas como MIL-SPEC (Military Specification). Hoje, este modo de desenvolvimento 

de sistemas militares é conhecido e denominado como solução proprietária. Esta concepção 

apresentava alguns efeitos indesejados, tal como o elevado tempo para desenvolvimento, alto 

custo e dependência em relação ao desenvolvedor, para obtenção de sobressalentes, 

assistência técnica, atualizações e manutenção – tanto para hardware como para software. 

Atualmente, no contexto de redução de efetivos e orçamentos governamentais e 

militares, especialmente nos países emergentes, observa-se a consolidação desta tendência: 

aplicação de componentes COTS em sistemas digitais operativos para aplicações militares, 

objetivando, primariamente, reduções no tempo de desenvolvimento e nos custos. 

A experiência internacional com o emprego de componentes COTS relata algumas 

vantagens e desvantagens nesta nova filosofia, principalmente durante a fase de 

desenvolvimento do sistema, bem como contextualiza a ocorrência de uma inversão na 

relação desenvolvedor/usuário. 

Durante o período de predomínio dos sistemas MIL-SPEC, o usuário (governo) 

especificava o que necessitava e as indústrias do setor desenvolviam o sistema que, 

normalmente, já possuía muitas encomendas. 

Agora, o usuário (governo) verifica no mercado o que pode ser empregado em um 

novo desenvolvimento de SDO, buscando adequar-se aos produtos e padrões existentes. 

A experiência da Marinha do Brasil aponta para a ocorrência de algumas desvantagens 

nestes desenvolvimentos. Porém, é mais importante verificar se, à luz da bibliografia 

existente, estas ocorrências de vantagens e/ou desvantagens sofreram algum tipo de influência 



 

 

 

ou interferência do ambiente brasileiro, tais como: o reduzido número de desenvolvimentos 

(pequena escala) e a capacitação técnica do pessoal envolvido, entre outros. 

 
 

1.1  OBJETIVOS DO TRABALHO 

 
 
O objetivo é analisar, pelo levantamento de dados e situações vivenciadas por 

desenvolvedores, integradores, operadores e mantenedores dos sistemas, os impactos na MB 

desta nova filosofia de desenvolvimento de SDO, buscando comprovar se a eficácia e 

eficiências prometidas se concretizaram de fato e identificar possíveis ocorrências de 

problemas, pontos de ineficiência e/ou desvantagens. Também busca identificar novas 

ocorrências de vantagens e/ou desvantagens, face às particularidades dos desenvolvimentos e 

do ambiente brasileiro. Para isso foi executado um estudo de caso, onde foram analisados dois 

sistemas desenvolvidos pela Marinha do Brasil: O SICONTA MK II e o SSTT-MT. A seleção 

destes sistemas deu-se devido a já estarem em operação há algum tempo, bem como haver um 

maior número de unidades em operação e, conseqüentemente, uma maior base de dados para 

coleta e análise. 

A expectativa é que este trabalho contribua para o estabelecimento de parâmetros, 

critérios e procedimentos e se estabeleça como fonte de consulta para futuras sugestões, 

análises e desenvolvimentos de SDO, bem como para o estabelecimento e a estruturação do 

apoio logístico necessário a estes sistemas. 

Quanto à composição deste trabalho, o capítulo 1 apresenta a introdução e os objetivos 

deste estudo.  

O capítulo 2 aborda a tecnologia COTS, características do processo de SDO, histórico, 

a experiência internacional com esta filosofia e os termos e definições sobre COTS e sua 

aplicação. O capítulo 3 descreve a metodologia empregada neste trabalho abordando a 

estratégia e planos de pesquisa.  

O capítulo 4 descreve os objetos de estudo deste trabalho, ou seja, os sistemas a serem 

avaliados no estudo de caso. 

O capítulo 5 é destinado a descrever e analisar os resultados obtidos. 

Por fim, o capítulo 6, destina-se às conclusões e as considerações finais, seguido pelas 

bibliografias referenciada e consultada. 

 



 

 

 

 

 

 
 

2  A TECNOLOGIA COTS 

 
 
 
2.1  CONCEITUAÇÃO DE COTS 

 
 
Entender o significado do COTS, seus requisitos e suas principais características são 

fundamentais para o sucesso no desenvolvimento e operação de sistemas baseados nesta 

filosofia.   

A definição a ser empregada neste trabalho, descrita por Collignon (2000, p.13) é:  

 

Itens comerciais de software ou hardware previamente desenvolvidos e testados, 

disponíveis para o uso e de fácil acesso e aquisição no mercado e que não 

necessitem de modificações, adaptações e/ou manutenção, por parte da organização 

que o adquire ou emprega, durante o ciclo de vida previsto. 

 

acrescida da citação de Rosa (2002, p.24) de que:  

 

O termo COTS, no ambiente militar, vem sendo associado à utilização de itens 

comerciais em substituição aos componentes MIL-SPEC. 

 

Os componentes COTS possuem as seguintes características básicas: 

 

a) são empregados em atividades diversas; 

b) são produzidos em escala industrial e por fornecedores diversos; 

c) são “atualizados” constantemente – a partir das experiências dos usuários e/ou das 

necessidades de mercado; 

d) normalmente não são desenvolvidos para emprego militar; e 



 

 

 

e) a manutenção, ao nível de componentes discretos, é realizada pelo fabricante, pois 

não é fornecida a documentação técnica ou códigos fonte. 

 

Deve-se, também, ter em mente que o emprego de componentes COTS não implica 

apenas na abordagem comercial (compra e venda) dos itens. Além disso, implica em projetar, 

desenvolver, adquirir, operar e manter sistemas compostos de itens oriundos de um mercado 

que não é voltado para as necessidades e particularidades militares. Na maioria das vezes, 

também é necessário aceitar as imposições deste mesmo mercado. (BRONSWORD & 

PLACE, 2000, p.02). 

 
 

2.1.1  Hardware e Software 

  
 

O hardware e o software empregados em SDO foram classificados por Pelletier (1997, 

p. 06) em 5 (cinco) categorias: 

 

Tabela 1 - Categorias de Produtos Comerciais (PELLETIER, 1997). 

 CATEGORIAS DE PRODUTOS COMERCIAIS 
1 2 3 4 5  

MIL-SPEC Controlado 
pelo Governo 

Fornecedor 
Comercial 

Tipo 
Comercial 
“MOTS” 

Controlado 
pelo 

Vendedor 
Características 

dos projetos 
Militarizadas: 
definidas 
pelo governo 
/ força 
armada 

Não 
militarizadas: 
definidas pelo 
governo 

Comercial: 
apenas para o 

governo 

COTS: 
modificados 

para os 
governos / 

forças 
armadas 

COTS: 
mercado civil 

Exemplos Porta-aviões Radio de 
campo 

Radio tático Simulador 
tático 

Placa-mãe 

% de subsídios 
governamentai

s 

100% 100% Muito alto Baixo (itens 
básicos) 

Baixo 

Grau de 
abertura do 

projeto 

Total (de 
cada parte) 

Total (de cada 
parte) 

Quase total 
(forma e 
funções) 

Mínimo 
necessário 

Somente 
forma e 
funções 

Propriedade 
da 

configuração 

Governo Governo Fornecedor ou 
governos 

estrangeiros 

Fornecedor Fornecedor 

Risco na 
estabilidade do 

projeto 

Baixo Baixo Médio-baixo Médio-alto Alto 



 

 

 

 
 1 2 3 4 5 
 MIL-SPEC Controlado 

pelo Governo 
Fornecedor 
Comercial 

Tipo 
Comercial 
“MOTS” 

Controlado 
pelo 

Vendedor 
Risco no custo 

de apoio a 
longo prazo 

Baixo Baixo Médio Alto Médio-alto 

Custo de 
aquisição 

Alto Médio Médio Baixo Muito baixo 

Tempo de 
desenvolvimen

to 

Alto Alto Medio Baixo Muito baixo 

 
 

A primeira categoria, citada na tabela 1, é a dos componentes MIL-SPEC, ou seja, 

componentes militarizados, projetados, desenvolvidos e aplicados na esfera militar. Nestes 

casos os governos e forças armadas são o desenvolvedor, financiador, proprietário e 

controlador de todo projeto, com as características necessárias e intrínsecas à operação em 

ambientes de combate. Era o único tipo de componente e desenvolvimento disponível para 

SDO até a década de 80. 

A segunda categoria é a dos componentes também projetados, desenvolvidos e 

aplicados em ambiente governamental, porém, sem possuírem características militares, ou 

seja, são não-militarizados, com características de produtos comerciais.  

Na terceira categoria, o fabricante é essencialmente comercial, produzindo 

componentes com características comerciais para emprego militar. Neste caso, os governos e 

as forças armadas podem adquirir produtos MIL-SPEC ou “semi-MIL-SPEC” oriundos do 

mercado. Ele (governo) não possui o controle do projeto, mas tem o poder de exigir que seja 

apoiado em longo prazo, pois é o único cliente destes fornecedores.  

A quarta categoria é a do produto tipo comercial (desde o seu projeto), mas adaptado 

para aplicações militares ou mantido estável para tal, enquanto as versões em uso civil são 

atualizadas para atender às demandas do mercado. 

Na última categoria, enquadram-se os itens de mercado oferecidos em larga escala, 

como Open Standards, para venda ou licenças de uso geral. Evoluem rapidamente, baseados 

na experiência dos usuários e na aceitação e possibilidades mercadológicas, principalmente 

após a introdução e popularização de conceitos de conectividade, velocidade, capacidade de 

processamento e Internet. Nestes casos, o enfoque do fabricante é o mercado civil, muito 

maior e dinâmico. A partir do momento em que um produto COTS é alterado para uso militar, 

ele deixa de ser capaz de receber as atualizações do mercado. Torna-se assim um “COTS 



 

 

 

modificado” (categoria 4 – Tabela 1), de acordo com Pelletier (1997, p.05) ou “não-COTS” 

de acordo com alguns outros autores, tais como Place (2000, p.21), Sledge (1998, p.03) e 

Torchiano (2002, p. 05). 

Ainda segundo Pelletier (1997, p.06), as três primeiras categorias não demandam 

maiores preocupações em termos logísticos ou de ciclo de vida, pois são estáveis para o 

emprego militar, característico de componentes MIL-SPEC. Os maiores problemas e dúvidas 

surgem nas categorias 4 (quatro) e 5 (cinco), quando empregados em sistemas militares, ou 

seja, se estes sistemas terão o apoio logístico comercial necessário em todo seu ciclo de vida. 

Os sistemas que utilizam componentes comerciais ou combinados (categoria 4) devem 

receber especial atenção, pois podem não estar preparados para suporte logístico em todo seu 

ciclo de vida militar, principalmente pelos fabricantes dos componentes “comerciais”. 

Rosa (2002, p.18) classificou em três categorias típicas os componentes normalmente 

empregados no desenvolvimento de SDO.  

 

a) Proprietário: componentes baseados ou não em MIL-SPEC, com ciclos de vida 

estáveis e com os governos e forças armadas como usuário principal. Possui 

estrutura de apoio bem organizada e definida para o longo prazo. Normalmente 

associados a apenas um, ou número muito reduzido de fornecedores. 

Correspondem às categorias 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) da tabela 1. De modo geral, 

estão em desuso; 

b) Comercial Modificado (MOTS): componentes desenvolvidos para uso no 

comércio em geral, sofrendo adaptações para empregos militares. Não contam com 

uma estrutura de apoio definida, principalmente em função das adaptações e 

modificações realizadas. Corresponde à categoria 4 (quatro), da tabela 1; 

c) COTS ou Item Comercial: empregados sem qualquer tipo de adaptação por parte 

do usuário. É a categoria 5 (cinco) da tabela 1. Será o objeto de estudo deste 

trabalho, com avaliação das vantagens e desvantagens de seu emprego, por parte 

da Marinha do Brasil e são, em sua maior parte, os componentes dos sistemas a 

serem abordados neste estudo. 

 

Cabe ressaltar que Sledge & Carney (1998, p.03) e Torchiano & Jaccheri (2002, p.07), 

entre outros autores, empregam outra(s) nomenclatura(s) para designar o que se define como 

COTS: “GOTS” (Government-Off-The-Shelf), Item Comercial e “NDI” (Non-



 

 

 

Developmental-Item) são as mais comuns. Basicamente, não existem diferenças entre estas 

nomenclaturas e a definição já descrita. 

 
 

2.2  CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SDO 

 
 
Segundo Afonso (2001, p.33) e Horowitz et al. (2006), nos últimos 20 anos, a 

tecnologia em hardware e software para desenvolvimento de sistemas digitais evoluiu e 

sofreu drásticas alterações. A princípio baseada em hardware, os maiores custos de 

desenvolvimento estão hoje concentrados no software. Os métodos de engenharia de sistemas 

adotam o conceito de “Software First” (Primeiro o Software) nos novos desenvolvimentos. 

Horowitz et al. (2006, p.07) também cita que o hardware sofre menos alterações do que o 

software, no transcurso do ciclo de vida de um sistema digital, pois o software, está sob a 

influência de maiores pressões mercadológicas para manutenção e atualizações. 

Concomitantemente a esta alteração nos métodos de engenharia de sistemas e com o intuito 

de reduzir custos e acelerar o desenvolvimento, com redução de riscos, as aplicações com 

componentes COTS passam a ter maior aceitação mercadológica. Já a partir do início da 

década de 90, houve a necessidade de desenvolvimento de novas capacidades para a 

integração e operação dos sistemas, elevando os custos de desenvolvimento na metodologia 

tradicional. 

O método tradicional de desenvolvimento de sistemas digitais tinha início com a 

definição das necessidades seguido da escolha da arquitetura, implementação e 

desdobramentos do sistema, testes e manutenção. Em sistemas baseados em componentes 

COTS, este paradigma foi drasticamente alterado. Muitas das tarefas de implementação foram 

encampadas pelos desenvolvedores comerciais e seus produtos, invariavelmente são criados 

antes da especificação das necessidades de um novo sistema, ou seja, já estão disponíveis para 

aquisição. Assim, as necessidades passaram a ter que adaptar-se a disponibilidade 

mercadológica. O DoD (2000, p. 28), afirma que:  

 
 

A maioria dos programas do DoD obtém sucesso no desenvolvimento de sistemas 
digitais, pois incorporam os benefícios do emprego de itens comerciais. Estes 
programas requerem o desenvolvimento de novas práticas e habilidades do DoD. 
Estes sistemas são concebidos, adquiridos, desenvolvidos e mantidos de acordo com 
as imposições do mercado. 

 
 



 

 

 

Outro ponto é que os componentes comerciais são criados e disponibilizados de 

acordo com as necessidades e possibilidades de sucesso mercadológico para seus 

proprietários, ou seja, muitos componentes necessários ao desenvolvimento de um sistema 

digital operativo, de emprego militar, podem não ser produzidos pelas indústrias do setor, 

obrigando o desenvolvedor a readaptar suas necessidades e projetos ao disponível ou 

desenvolver componentes específicos, correspondentes às categorias 1 (um) e 2 (dois) da 

tabela 1 (EGYED et al., 2005, p.02 e DoD, 2000, p.31). 

 

 

 

Figura 1 - Abordagens para o desenvolvimento de SDO (HOROWITZ et al., 2006) 
 

 

É também conveniente o questionamento sobre o custo das atualizações do sistema em 

relação ao custo de aquisição, tempos de indisponibilidade dos sistemas, custos de 

manutenção e logísticos e a continuidade do fornecimento, por parte dos fabricantes, ao longo 

de sua vida útil.  

Por fim, Rosa (2002, p.12) afirma que o rápido desenvolvimento, na década de 80, dos 

microprocessadores e a introdução de barramentos padronizados para computadores, com 

grande aceitação mercadológica, resultaram em um grande número de empresas 

especializadas no desenvolvimento e produção de componentes eletrônicos de caráter 

multiuso. Com isso, as empresas e órgãos desenvolvedores de sistemas deixaram de projetar e 

produzir seu próprio hardware, passando a adquiri-lo já completamente desenvolvido e 

testado. Tal fato pode ser estendido à situação do software, onde sistemas operacionais podem 

ser adquiridos e empregados em múltiplas funções também. 



 

 

 

A Marinha do Brasil, introduziu o conceito COTS em 1990, a partir do 

desenvolvimento, pelo Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), do sistema de controle 

tático SICONTA MK-I, onde itens COTS importados foram integrados aqui no Brasil. Porém, 

o hardware para este projeto foi especialmente desenvolvido pela DATANAV, fugindo do 

conceito absoluto de COTS, onde os itens devem ser comerciais e encontrados no mercado 

para aquisição. O projeto do SICONTA MK-II (Sistema de Controle Tático e de Armas), 

desenvolvido para a modernização das Fragatas Classe “Niterói” (FCN), a partir de 1992, é o 

primeiro projeto da Marinha a ter seu desenvolvimento totalmente baseado no conceito de 

COTS (ROSA, 2002, p.27). 

Em seguida, surgiram outros desenvolvimentos e sistemas, tais como: SSTT (sistema 

de simulação tática e treinamento) e sua versão mais atual, o SSTT-MT (Sistema de 

Simulação Tática e Treinamento – Multitarefa); SCAV (Sistema de Controle de Avarias), 

SCMPA (Sistema de Controle de Máquinas Principais e Auxiliares), desenvolvidos por 

alguns órgãos da MB, contando, em alguns casos, com parcerias estratégicas com 

universidades, empresas e/ou outros órgãos governamentais. 

 
 

2.3  EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL COM O EMPREGO DE COTS 

 
 
Um freqüente questionamento é feito sobre o desempenho da tecnologia COTS em 

aplicações militares, visto que possuem características próprias. A bibliografia referenciada e 

consultada cita inúmeras vantagens e/ou desvantagens, bem como algumas “recomendações” 

a serem observadas no emprego de componentes COTS. 

O DoD, em 1993 expediu uma nova versão da MIL-STD-2036, especificando os 

requisitos para os seus equipamentos eletrônicos e preconizando, pela primeira vez, a 

preferência à seleção de equipamentos COTS. A definição de COTS contida nesta publicação 

é a seguinte: “Itens já desenvolvidos que podem ser adquiridos no comércio, como por 

exemplo, itens constantes de catálogos” (BERTOA & VALECILLO, 2003, p.11 e 

BLANCHETTE, 2005, p.07). 

A partir da década de 90, capitaneados pelo DoD, observa-se um crescente 

desenvolvimento e aplicação de tecnologia COTS em novos SDO, como por exemplo: 

sistemas de posicionamento e navegação, sistemas de comunicação, sistemas de controle e de 

armas, sistemas táticos e de apoio à decisão, radares e sistemas de guerra eletrônica, entre 



 

 

 

outros. Entre outros, pode-se citar a Marinha Francesa com os sistemas TAVITAC-2000 e 

SENIT-8 e a Marinha Norte-Americana com o sistema AEGIS. 

Segundo Maffei & Richter (1998, p.01), em 1994, o Congresso Norte-Americano 

aprovou uma nova legislação para simplificar e reduzir o custo do processo de compras do 

governo – “The Federal Acquisition Streamlining Act”. Neste mesmo ano, o Secretário de 

Defesa norte-americano, expediu um memorando orientando o Departamento de Defesa a 

adquirir mais produtos comerciais e a substituir, em futuras aquisições, especificações 

militares por especificações comerciais e industriais. 

Já em 1996, também foi aprovado o “The Federal Acquisition Reform Act” seguido, 

no ano seguinte, pelo “Clinger-Cohen Act”, incentivando os órgãos e agências do governo a 

adotarem práticas comerciais e empregarem mais itens comerciais. Como conseqüência, o 

Departamento de Defesa norte-americano passou a substituir as especificações militares por 

especificações comerciais, baseadas em desempenho. Tais medidas não trouxeram apenas 

benefícios, mas alguns problemas e desvantagens que serão abordados mais adiante. 

A Diretiva DoD 5000.1, de outubro de 2000, estabelece o aumento da prioridade do 

emprego de itens comerciais nos sistemas do DoD para atendimento dos requisitos 

operacionais. Se o DoD pretende obter o estado da arte em sistemas, com custos aceitáveis, 

deve incorporar itens comerciais a estes sistemas. Esta diretiva foi atualizada em maio de 

2003, sem alterar a prioridade para o emprego de itens COTS nos sistemas do DoD. 

O DoD (2000, p. 29) ainda afirma que:  

 
 

A implementação e expansão do emprego de itens comerciais nos sistemas do DoD 
oferece a oportunidade de redução do tempo de desenvolvimento, acesso rápido a 
novas tecnologias, baixos custos, grande confiabilidade, disponibilidade e suporte 
técnico das maiores indústrias do setor. É um fato que para muitas tecnologias 
criticas para os sistemas militares, o mercado (comercial) – não o DoD – conduzem 
as inovações, soluções e desenvolvimento. 

 
 
A necessidade em desenvolver produtos confiáveis e estáveis, num curto intervalo de 

tempo, e com custos reduzidos, resultou em um crescente interesse para o desenvolvimento de 

sistemas baseados em componentes COTS, em detrimento dos antigos sistemas proprietários. 

À medida que os requisitos de capacidade e complexidade dos sistemas digitais evoluíram, 

também aumentou o interesse em desenvolver sistemas baseados em tecnologia e 

componentes COTS. Alguns dos principais benefícios prometidos por esta nova tecnologia 

são: redução de custos e redução no tempo de desenvolvimento. 



 

 

 

Alves & Castro (2001, p.05) e Boehm & Abts (1999, p.02) afirmam que o sucesso no 

desenvolvimento de sistemas baseados em COTS depende quase que exclusivamente do 

processo de seleção de componentes que atendam satisfatoriamente aos requisitos essenciais 

dos utilizadores.  

 

Place (2000, p.36), também sugere algumas “recomendações” no desenvolvimento de 

sistemas baseados em COTS, em seu estudo para a Guarda Costeira Norte-Americana: 

 

a) Gerenciamento da diferença entre as necessidades dos sistemas (projeto) e as 

capacidades dos itens comerciais;  

b) A importância de um sólido relacionamento com o desenvolvedor/vendedor;  

c) A necessidade de abordar aspectos da manutenção antecipadamente;  

d) A grande complexidade ao empregar-se múltiplos itens comerciais em um mesmo 

sistema; 

e) A correta seleção dos open standards
2
 para os sistemas; e  

f) As alterações nos parâmetros, prazos e custos.  

 

Uma das desvantagens do emprego destes componentes é o risco em termos de custo e 

apoio logístico em longo prazo, provavelmente devido às limitações do mercado em suprir as 

necessidades de operação e manutenção de ciclos de vida militares – com reflexos na 

disponibilidade, operacionalidade e no custo de vida útil. Este problema é ampliado no caso 

de governos e Forças Armadas com poucas unidades desses componentes (pequena escala), 

dependentes, exclusivamente, de fornecedores estrangeiros.   

Pelletier (1997, p.17) cita o exemplo da Marinha do Canadá, onde em projetos de 

sistemas digitais, alguns componentes tornaram-se obsoletos antes do início do ciclo 

operativo do sistema e se identifica uma problemática de apoio logístico comercial.  

Já Collignon (2000, p.18) cita que o desenvolvimento de um sistema para as Forças 

Armadas Australianas foi interrompido, devido à obsolescência de componentes, pressões de 

mercado e os custos advindos de adaptações e alterações no projeto.  

A partir do ponto de vista de usuários que relataram suas preocupações e 

questionamentos, afirma-se que, no desenvolvimento baseado em componentes COTS, não é 

possível modificar as características do produto. Isso é devido à característica “caixa-preta” da 

                                                
2 Open Standards – Configurações, hardware e/ou software tidos como “padrão” pela indústria e consumidores. 



 

 

 

maioria dos produtos disponíveis no mercado, impossibilitando o acesso ao código-fonte ou 

alterações de padrões comercialmente estabelecidos e, também, caso alguma característica 

seja modificada ou adaptada, o componente ou sistema não seria mais classificado como 

COTS. 

As maiores experiências neste campo provêm do DoD e da Marinha Norte-Americana, 

provavelmente, por ser a maior em tamanho e diversidade de meios e sistemas, bem como em 

padronização e desenvolvimento de novos SDO. Para o programa de modernização do 

Sistema Tático e de Controle AEGIS, a partir de 1995, o Almirante Arleigh Burke (1998, p. 

30) cita que: 

  

O emprego de componentes COTS está incorporando novas funcionalidades ao 

sistema, que não seriam possíveis com o emprego de filosofia MIL-SPEC, bem 

como menor tempo para completá-lo.  

 

Porém, cita também que: 

 

Há ocorrência de obsolescência de alguns componentes, antes mesmo da operação 

do sistema” e que a taxa de obsolescência gerada pela demanda do mercado civil e a 

conseqüente alteração de componentes e do projeto, resultam em perda de 

manutenibilidade e suportabilidade.  

 

Por fim, sugere a implantação de uma administração diferenciada no processo de 

aquisição e no apoio logístico para sistemas desenvolvidos com esta filosofia, bem como cita 

as dificuldades de integração entre componentes COTS.  

Como exemplo mais abrangente da aplicação de tecnologia e componentes COTS, 

pode-se citar o projeto Joint Strike Figther (JSF), descrito por Cunha (2005, p.02), e 

desenvolvido pelo DoD a partir de meados dos anos 90.  

 

Este programa destina-se a desenvolver e disponibilizar aos militares norte-

americanos e seus aliados uma nova geração de jatos de combate”. Deverão ser 

produzidas três versões distintas, para uso na Marinha, Fuzileiros Navais e Força 

Aérea, a partir de uma mesma célula. 

 

O conceito “3 em 1” permitiu uma considerável economia na fase de desenvolvimento 

e uma economia ainda maior na fabricação e futura operação e manutenção das aeronaves, 



 

 

 

uma vez que a maioria dos sistemas é comum aos três modelos e projetados dentro da 

filosofia COTS.  

Quanto ao apoio logístico de longo prazo, Hissam & Plakosh (1999, p.03), Blanchette 

(2005, p.09) e Shyur (2006, p.03) citam que o custo total na aquisição e manutenção de um 

sistema COTS, ao longo de sua vida útil, pode acabar sendo maior do que o relativo a 

sistemas convencionais, devido à necessidade constante de atualizações em virtude dos 

problemas de manutenção. A recomendação do DoD, extraída da Federal Aviation 

Administration – FAA (2000, p.42), aos gerentes de projeto é transcrita:  

 

Por causa da natureza do mercado comercial e das rápidas mudanças de tecnologia, 
tanto hardware como software tem uma vida significativamente menor que os itens 
MIL-SPEC. Por isso, os orçamentos devem antecipar reaquisições periódicas, 
engenharia de suporte e esforços logísticos para substituir itens que não forem mais 
manuteníveis com a nova geração tecnológica. 
 
 

Uma outra desvantagem do sistema COTS, no que diz respeito à MB, é a 

impossibilidade de montagem de uma estrutura de manutenção de reparo no país. A Marinha, 

além de ter aumentada a sua dependência externa, fica sujeita aos prazos para retorno de itens 

em pedidos de serviço, ou solicitações ao exterior, normalmente superiores a seis meses e, em 

alguns casos, superiores a um ano.  

Rosa (2002, p.45), em seu estudo, cita que: 

 

“No tocante á disponibilidade, os tempos de ciclo de reparos aumentarão e terão um 

peso maior, podendo resultar em disponibilidade operativa menor”. 

 

A operacionalidade, como extensão da disponibilidade, é afetada devido a problemas 

de rápida obsolescência, incompatibilidade e dificuldades de integração entre componentes de 

subsistemas e/ou de componentes substitutos com o restante do sistema. 

O ciclo de vida de um sistema tem seu perfil alterado em função do dinamismo do 

mercado e das rápidas evoluções tecnológicas, em hardware e software. Isto gera um custo 

maior de manutenção e complexos problemas de controle logístico. 

Para um melhor entendimento, as citações referentes às vantagens/desvantagens e 

“recomendações” para o emprego de componentes COTS serão relacionadas às duas 

principais fases do ciclo de vida dos SDO:  

 

• Do desenvolvimento aos testes de aceitação. 



 

 

 

 
• Operação e manutenção do sistema. 
 

Esta descrição qualitativa da experiência internacional será realizada por meio de 

tabelas, pois entende-se ser a melhor e mais simples forma de visualização e compreensão da 

base teórica sobre a qual se fundamenta este trabalho. 

 
 
2.3.1  Do Desenvolvimento aos Testes de Aceitação 

 
 

Tabela 2 - Vantagens do emprego de COTS no Desenvolvimento 

VANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

 
Menores tempos de 

desenvolvimento. 

 
Em relação ao desenvolvimento de sistemas 

proprietários com desenvolvimento próprio de 

componentes de SW e de HW empregando 

componentes discretos. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Burke (1998) 

e Rosa (2002) 

 
Menores custos de 

desenvolvimento. 

 
Em relação ao desenvolvimento de sistemas 

proprietários com desenvolvimento próprio de 

componentes de SW e de HW empregando 

componentes discretos. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Burke (1998) 

e Rosa (2002) 

Acesso rápido a novas 

tecnologias (“estado da 

arte”). 

Possibilidade de empregar o que há de mais 

moderno em tecnologia, já que os componentes 

COTS são produzidos com o uso das mais 

recentes tecnologias. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000) e Rosa (2002) 

Suporte de muitas 

indústrias do setor e 

facilmente encontrados 

e adquiridos no 

comércio. 

Diversos fabricantes produzindo produtos com 

funções similares, gerando uma disputa por 

mercado e grande oferta de opções. Os 

componentes são de multi-emprego e de padrão 

“open standard”. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005). 

Baixo custo de 

aquisição de 

componentes. 

Competição de “mercado” e/ou comparado ao 

desenvolvimento próprio de HW e SW. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005) e Rosa (2002) 



 

 

 

 

VANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

Possibilidade de 

desenvolvimentos 

flexíveis 

Desenvolvimento simultâneo de distintas 

configurações ou versões, como o caça JSF 

(EUA). 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005). 

 
 

 

Tabela 3 - Desvantagens do emprego de COTS no Desenvolvimento 

DESVANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

 
Obsolescência (retirada 

de fabricação e com 

problemas de 

substituição). Reduzido 

ciclo de vida (2 a 5 

anos). 

 
Retirada de determinado produto ou saída de 

fabricantes do mercado, até mesmo durante o 

desenvolvimento, resultando em substituição de 

componentes. Em comparação com os sistemas 

proprietários, que apresentam ciclo de vida de, 

pelo menos, 15 anos. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Burke (1998), 

Collignon (2000)  e 

Rosa (2002) 

 
Dificuldades de 

integração de 

componentes, 

selecionados para o 

sistema. 

 
Agravado em sistemas complexos, com emprego 

de múltiplos componentes COTS de 

fornecedores distintos. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Burke (1998), 

Collignon (2000) e 

Rosa (2002) 

 

Impossibilidade de 

alteração das 

características do 

produto – “caixa-

preta”. 

Imposto pelos fabricantes e desenvolvedores. Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000)  e Rosa (2002) 

Necessidade de 

estabelecer um apoio 

logístico diferenciado 

Baixa possibilidade de reparos para hardware 

com tecnologia SMD e/ou Mult-Lay, somado às 

alterações e configurações e a necessidade de 

uma nova abordagem para o planejamento do 

apoio logístico. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000)  e Rosa (2002) 



 

 

 

 

DESVANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

Requisitos rígidos de 

operação e manutenção 

O ambiente militar-naval exige características de 

maior “robustez” dos SDO. Em alguns casos, 

existe a necessidade de adaptação do 

componente para operação neste ambiente. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000) e Rosa (2002) 

 
 

 

Tabela 4 - Recomendações do emprego de COTS no Desenvolvimento 

RECOMENDAÇÕES FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 
Emprego de um 

criterioso processo de 

seleção de 

componentes. 

Fator primordial para o sucesso do emprego de 

componentes COTS. Anula ou minimiza 

ocorrências de obsolescência e dificuldades de 

integração, entre outras. 

Place (2000). 

Sólido relacionamento 

com o desenvolvedor ou 

vendedor. 

Vinculado à ocorrência de problemas 

contratuais, de capacidade técnica do 

desenvolvedor, bem como define as 

responsabilidades, prazos e custos. 

Place (2000). 

Gerenciamento das 

diferenças entre o 

projeto e o mercado. 

Associado ao processo de seleção de 

componentes. Normalmente, o mercado já possui 

os componentes a serem empregados no sistema. 

Cabe ao projetista não incorporar 

funcionalidades ao sistema em desenvolvimento, 

que não possa ser prontamente atendida pelos 

produtos disponíveis. 

Place (2000). 

Abordar aspectos de 

manutenção 

antecipadamente. 

Possibilita a adequação ao paradigma COTS, 

formatação do apoio logístico necessário (deve 

ser diferenciado) e estabelecimento de dotações 

de sobressalentes, entre outros. 

Place (2000). 

Emprego de múltiplos 

itens comerciais no 

mesmo sistema. 

Reflexos na manutenibilidade, disponibilidade, 

apoio logístico, entre outros. Resultam, 

primariamente, em obsolescências e dificuldades 

de integração. 

Place (2000). 



 

 

 

 
RECOMENDAÇÕES FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 
Alterações de 

configurações e 

parâmetros. 

Minimizar a quantidade de alterações do projeto. 

Reflete em alterações de prazos e custos, bem 

como no re-trabalho de seleção de novos 

componentes. 

Place (2000). 

 
 

 

2.3.2  Operação e Manutenção do Sistema 

 
Tabela 5 - Vantagens do emprego de COTS na Operação e Manutenção 

VANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 
 
Menor tempo para 

reparos, aumentando 

a disponibilidade. 

 
Por características de apoio logístico, onde o 

componente é do tipo PSL/LRU, sendo 

rapidamente substituído no local de operação e 

posteriormente reparado ou descartado. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Burke (1998), 

Blanchette (2005), 

Collignon (2000), Rosa 

(2002) e Place (2000) 

 
Facilidade e rapidez 

de obtenção de 

componentes no 

mercado. 

 
Devido à diversidade de fabricantes e 

vendedores atuando no mercado de 

componentes COTS. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon (2000) 

e Place (2000) 

Baixo custo de 

aquisição de 

componentes e 

sobressalentes 

Competição de “mercado” e desenvolvimento 

tecnológico. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon (2000), 

Rosa (2002) e Place 

(2000) 

Capacidade de 

atualizações. 

Manter o “estado da arte” tecnológico, 

substituindo componentes por outros mais 

“atuais”, incorporando novas tecnologias. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Burke (1998), 

Blanchette (2005), 

Collignon (2000), Rosa 

(2002) e Place (2000) 



 

 

 

 
VANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

Estrutura de apoio 

reduzida, 

Ligada ao fato da manutenção ser, 

praticamente, restrita aos primeiro e quarto 

escalões. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon (2000), 

Rosa (2002) e Place 

(2000) 

Alta confiabilidade 

dos componentes 

COTS. 

Fruto das novas tecnologias e processos e, 

também, devido aos componentes já serem pré-

desenvolvidos e testados em outras aplicações. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon (2000) 

e Place (2000) 

 
 

 

Tabela 6 - Desvantagens do emprego de COTS na Operação e Manutenção 

DESVANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

 
Obsolescência (retirada 

de fabricação e com 

problemas de 

substituição). Reduzido 

ciclo de vida (2 a 5 

anos). 

 
Retirada de determinado produto do 

mercado, exigindo atualizações periódicas 

das configurações do sistema. Em 

Comparação com os sistemas 

proprietários de, pelo menos, 15 anos. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000), Rosa (2002) 

e Place (2000) 

 
Dificuldades de 

integração de novos 

componentes, 

decorrentes de 

atualizações. 

 
Agravado em sistemas complexos, com 

emprego de múltiplos componentes 

COTS. 

 
Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000), Rosa (2002) 

e Place (2000) 

Alto risco no apoio em 

longo prazo – baixa 

suportabilidade. 

Possibilidade de retirada de produtos e 

empresas do mercado, impossibilidade 

técnica e/ou econômica de reparo de 

componentes, entre outros. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000), Rosa (2002) 

e Place (2000) 



 

 

 

 

DESVANTAGENS FUNDAMENTAÇÃO/COMENTÁRIO REFERÊNCIA(S) 

Custo da operação, 

manutenção e 

atualizações. 

Ainda em avaliação. Os relatos existentes 

ainda são em baixo número. 

Bertoa e Vallecillo 

(1999), Blanchette 

(2005), Collignon 

(2000), Rosa (2002) 

e Place (2000) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

3  METODOLOGIA 

 
 
 

3.1  ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 
 
A escolha da estratégia de pesquisa do trabalho baseou-se nos seguintes critérios 

descritos por Babbie (1999, p.25): 

 

• O tipo de questão da pesquisa; e 

• O enfoque nos acontecimentos contemporâneos, em oposição aos acontecimentos 

históricos. 

 

A seleção da estratégia de pesquisa a ser empregada tem como base Yin (1999, p.36). 

Tendo em vista a natureza dos dados a serem coletados e a sua dispersão em unidades da 

Marinha do Brasil, optou-se por realizar um levantamento por meio de aplicação de 

questionários, entrevistas e análise de registros e documentos técnicos e administrativos. 

A escolha considera que o emprego de uma estratégia mista agrega características que 

estão em consonância com o objetivo e contexto deste trabalho. Pois, em sua forma, demanda 

por características exploratórias e explanatórias sobre acontecimentos recentes, sobre o qual 

se tem pouco ou nenhum controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.2  PLANO DE PESQUISA 

 
 
O plano de pesquisa foi dividido nas seguintes fases: 

 

• Elaboração de base conceitual; 

• Seleção dos Sistemas; 

• Definição dos dados; 

• Coleta de dados; 

• Análise de dados; e 

• Conclusão. 

 
 

3.2.1  Elaboração de Base Conceitual 

 
 
Busca definir as questões do estudo e a teoria preliminar sobre o assunto, com base na 

bibliografia e experiência internacional relatada, dando o embasamento necessário às fases 

seguintes. 

 
 

3.2.2  Seleção dos Sistemas 

 
 
Selecionar e descrever os SDO, no âmbito da MB, desenvolvidos com componentes 

COTS e analisá-los. Neste trabalho, a descrição de parte destes sistemas, componentes e 

equipamentos será simplificada e/ou “mascarada”, por exigências de confidencialidade. 

Foram selecionados os seguintes sistemas, devido ao seu grau de complexidade, tempo de 

desenvolvimento e tempo em operação: 

 

• SICONTA MK II – Sistema de Controle Tático e de Armas desenvolvido para a 

modernização das fragatas classe “Niterói” (FCN), a partir de 1992; 

• SSTT–MT – Sistema de Simulação Tática e Treinamento – Multitarefa, instalados 

no NE Brasil e no CAAML e desenvolvido a partir de 1999. 

 
 
 
 



 

 

 

3.2.3  Definição dos Dados 
 
 
A definição dos dados a serem coletados, buscou identificar, para cada fase abordada e 

sistema em estudo, as possibilidades de acesso, enfoque a ser adotado, locais e procedimentos 

para obtenção dos dados, em consonância com a experiência internacional e com as  

particularidades do ambiente da pesquisa (MB). 

As tabelas a seguir descrevem os dados, enfoques e locais inicialmente selecionados 

para obtenção dos dados. Estas tabelas serviram como “guia” da coleta de dados. 

 
 

3.3  PLANO DE COLETA DE DADOS SOBRE O SSTT-MT 
 
 

3.3.1  Do Desenvolvimento aos Testes de Aceitação 

 
Tabela 7 - Definição dos Dados de Vantagens para o Desenvolvimento – SSTT 

VANTAGENS PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Identificar e descrever os tempos 

ocorridos no desenvolvimento do 

sistema. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido. 

Identificar e descrever sistemas 

similares, buscando identificar os 

tempos envolvidos para estes 

desenvolvimentos. 

Jane´s Fighting Ships 

Revistas e sítios especializados em 

sistemas digitais navais e de 

defesa. 

Menores tempos 

de 

desenvolvimento. 

Identificar e descrever os sistemas 

legados, de configuração MIL-SPEC, 

para efeitos de comparação. 

DGMM – pessoas e documentos. 

Outras fontes da MB. 

Identificar e descrever os custos 

ocorridos no desenvolvimento do 

sistema. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido. 

Identificar e descrever sistemas 

similares, buscando identificar os 

custos envolvidos para estes 

desenvolvimentos. 

Jane´s Fighting Ships 

Revistas e sítios especializados em 

sistemas digitais navais e de 

defesa. 

Menores custos de 

desenvolvimento. 

Identificar e descrever os sistemas 

legados, de configuração MIL-SPEC, 

para efeitos de comparação. 

DGMM – pessoas e documentos. 

Outras fontes da MB. 



 

 

 

VANTAGENS PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Acesso rápido a 

novas tecnologias 

(“estado da arte”). 

Identificar e descrever os componentes 

do sistema e, no contexto temporal, 

avaliar se representam (ram) o “estado 

da arte” tecnológico. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Fabricantes dos componentes. 

Fabricantes de produtos similares 

(mercado). 

Identificar se foram consideradas ou 

consultadas alternativas aos 

componentes empregados e, se for o 

caso, descrevê-las. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas digitais 

navais, de defesa e de componentes 

digitais. 

Fabricantes de produtos similares 

(mercado). 

Outras referências. 

Suporte de muitas 

indústrias do setor 

e facilmente 

encontrados e 

adquiridos no 

comércio. 

Pesquisar o “mercado” de componentes 

para identificar se, realmente, possuem 

(iam) disponibilidade imediata para 

aquisição. 

Comércio local. 

Fabricantes de componentes 

Baixo custo de 

aquisição de 

componentes. 

Identificar e descrever o custo dos 

componentes empregados e as 

alternativas de componentes 

disponíveis e abordadas. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas digitais 

navais, de defesa e de componentes 

digitais. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências. 

Possibilidade de 

desenvolvimentos 

flexíveis 

Identificar e descrever se houve 

versões distintas para o sistema ou se o 

mesmo é modular, expansível e capaz 

de ser reconfigurado. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Tabela 8 - Definição dos Dados de Desvantagens para o Desenvolvimento – SSTT 

DESVANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A COLETA e 
ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Obsolescência (retirada 

de fabricação e com 

problemas de 

substituição). Reduzido 

ciclo de vida (2 a 5 

anos). 

Identificar e descrever a ocorrência de 

obsolescência de componentes. 

Identificar e descrever possíveis ocorrências 

de retirada de produtos do mercado. Também 

está relacionado à questão da obsolescência. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Fabricantes. 

Dificuldades de 

integração de 

componentes, 

selecionados para o 

sistema. 

Identificar e descrever a ocorrência de 

problemas de integração entre componentes. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Fabricantes 

Impossibilidade de 

alteração das 

características do 

produto – “caixa-

preta”. 

Identificar e descrever se os componentes 

empregados enquadram-se neste tópico. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Fabricantes 

Requisitos rígidos de 

operação e 

manutenção. 

Identificar e descrever se os componentes 

selecionados atendem aos requisitos 

estabelecidos para o desenvolvimento do 

sistema. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Fabricantes. 

 
 

 

Tabela 9 - Definição dos Dados de Recomendações para o Desenvolvimento – SSTT 

RECOMENDAÇÕES  PROCEDIMENTO PARA A COLETA e 
ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Emprego de um 

criterioso processo de 

seleção de componentes. 

Identificar e descrever o processo de seleção 

de componentes empregado. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 



 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES  PROCEDIMENTO PARA A COLETA e 
ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Sólido relacionamento 

com o desenvolvedor ou 

vendedor. 

Identificar e descrever possíveis ocorrências 

de problemas entre a MB, o desenvolvedor 

e/ou os fabricantes e vendedores de 

componentes. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Gerenciamento das 

diferenças entre o projeto 

e o mercado. 

Identificar e descrever possíveis ocorrências 

de “super ou sub dimensionamentos” dos 

sistemas, em face aos componentes 

disponíveis para compô-lo. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Abordar aspectos de 

manutenção 

antecipadamente. 

Verificar se a MB e o desenvolvedor 

abordaram os aspectos de manutenção do 

sistema no momento correto, bem como se o 

dimensionaram de acordo com o emprego e 

ciclo de vida previsto. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Outras fontes da MB. 

Emprego de múltiplos 

itens comerciais no 

mesmo sistema. 

Identificar e descrever os componentes e seus 

fabricantes e se ocorreram problemas. 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

Alterações de 

configurações e 

parâmetros. 

Identificar e descrever possíveis ocorrências 

de alterações de configurações e parâmetros 

do sistema 

IPqM – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal 

envolvido e 

documentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.2  Operação e Manutenção do Sistema 

 
Tabela 10 - Definição dos Dados de Vantagens para a Operação – SSTT 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Identificar e descrever os tempos 

envolvidos para a realização de reparos 

no sistema. 

 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Outras fontes da MB. 

Menor tempo para 

reparos, aumentando 

a disponibilidade. 

Identificar e descrever, em sistemas 

similares, os tempos envolvidos para a 

realização de reparos. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas digitais 

navais, de defesa e de componentes 

digitais. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências 

Facilidade e rapidez 

de obtenção de 

componentes no 

mercado. 

Identificar os “vendedores” dos 

componentes empregados 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Comércio de componentes digitais. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências. 

Baixo custo de 

aquisição de 

componentes e 

sobressalentes 

Identificar e descrever o custo de 

componentes sobressalentes 

adquiridos. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Outras fontes da MB. 

Fabricantes dos componentes e 

comércio. 



 

 

 

 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Identificar e descrever a ocorrência de 

atualizações do sistema, 

implementadas pela MB. 

 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Outras fontes da MB 

Capacidade de 

atualizações. 

Identificar e descrever novas versões 

dos componentes, por parte dos 

fabricantes. 

Fabricantes dos componentes. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas digitais 

navais, de defesa e de componentes 

digitais. 

Estrutura de apoio 

reduzida, 

Identificar e descrever a estrutura de 

apoio implantada para o sistema. 

 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Outras fontes da MB 

Alta confiabilidade 

do sistema. 

Identificar e descrever as avarias 

ocorridas e as soluções adotadas para 

saná-las. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido e 

documentos. 

Outras fontes da MB. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 11 - Definição dos Dados de Desvantagens para a Operação – SSTT 

DESVANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Obsolescência (retirada 

de fabricação e com 

problemas de 

substituição). Reduzido 

ciclo de vida (2 a 5 

anos). 

Identificar e descrever a ocorrência de 

obsolescência de componentes.  

Identificar e descrever possíveis 

ocorrências de retirada de produtos do 

mercado. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB 

Fabricantes. 

Dificuldades de 

integração de novos 

componentes, 

decorrentes de 

atualizações. 

Identificar e descrever a ocorrência de 

problemas de integração entre 

componentes, decorrentes de atualizações 

oriundas dos fabricantes. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB 

Fabricantes 

Alto risco no apoio em 

longo prazo – baixa 

suportabilidade. 

Identificar e descrever ocorrências de 

ordem mercadológica, tais como: 

falências, fusões e mudanças 

empresariais, com reflexos no apoio 

logístico prestado pelos fabricantes. 

Identificar e descrever possíveis 

problemas na obtenção de sobressalentes. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas 

digitais navais, de defesa e de 

componentes digitais. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências 

 

Custo da operação, 

manutenção e 

atualizações. 

Identificar e descrever os custos para a 

operação, atualização e manutenção do 

sistema. 

IPqM – pessoal envolvido e 

documentos. 

CAAML – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB 

Fabricantes dos componentes. 

 
 

 



 

 

 

 

3.4  PLANO DE COLETA DE DADOS SOBRE O SICONTA MK II 

 
 
3.4.1  Do Desenvolvimento aos Testes de Aceitação 

 
 

Tabela 12 - Definição dos Dados de Vantagens para o Desenvolvimento – SICONTA 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Menores tempos de 

desenvolvimento. 

Identificar e descrever os tempos 

ocorridos no desenvolvimento do 

sistema. 

 

Consorcio – pessoal envolvido e 

documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB. 

 Identificar e descrever sistemas 

similares, buscando identificar os 

tempos envolvidos para estes 

desenvolvimentos. 

Jane´s Fighting Ships 

Revistas e sítios especializados 

em sistemas digitais navais e de 

defesa. 

Identificar e descrever os custos 

ocorridos no desenvolvimento do 

sistema (HW e SW). 

Consorcio – pessoal envolvido e 

documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB. 

Menores custos de 

desenvolvimento. 

Identificar e descrever sistemas 

similares, buscando identificar os 

custos envolvidos para estes 

desenvolvimentos. 

Jane´s Fighting Ships 

Revistas e sítios especializados 

em sistemas digitais navais e de 

defesa. 



 

 

 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Identificar e descrever os componentes 

do sistema e, no contexto temporal, 

avaliar se representam (ram) o “estado 

da arte” tecnológico. 

Consorcio – pessoal envolvido e 

documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido 

e documentos. 

Outras fontes da MB. 

Fabricantes dos componentes. 

Fabricantes de produtos similares 

(mercado). 

Acesso rápido a novas 

tecnologias (“estado 

da arte”). 

Identificar e descrever sistemas 

similares, buscando identificar os 

componentes, para fator de 

comparação. 

Jane´s Fighting Ships 

Revistas e sítios especializados 

em sistemas digitais navais e de 

defesa. 

Fabricantes dos componentes. 

Fabricantes de produtos similares 

(mercado). 

Suporte de muitas 

indústrias do setor e 

facilmente 

encontrados e 

adquiridos no 

comércio. 

Identificar se foram consideradas ou 

consultadas alternativas aos 

componentes empregados e, se for o 

caso, descrevê-las. 

Consorcio – pessoal envolvido e 

documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido 

e documentos. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas 

digitais navais, de defesa e de 

componentes digitais. 

Fabricantes de produtos similares 

(mercado). 

Outras referências. 



 

 

 

 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

 Pesquisar o “mercado” de componentes 

para identificar se, realmente, possuem 

(iam) disponibilidade imediata para 

aquisição. 

Comércio local. 

Fabricantes de componentes 

Baixo custo de 

aquisição de 

componentes. 

Identificar e descrever o custo dos 

componentes empregados. 

Consorcio – pessoal envolvido e 

documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido 

e documentos. 

Revistas, catálogos e sítios 

especializados em sistemas 

digitais navais, de defesa e de 

componentes digitais. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências. 

Possibilidade de 

desenvolvimentos 

flexíveis 

Identificar e descrever se houve 

versões distintas para o sistema ou se o 

mesmo é modular, expansível e capaz 

de ser reconfigurado. 

Consorcio – pessoal envolvido e 

documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido 

e documentos. 

6 (seis) FCN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 13 - Definição dos Dados de Desvantagens para o Desenvolvimento – SICONTA 

DESVANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A COLETA e 
ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Obsolescência 
(retirada de 
fabricação e com 
problemas de 
substituição). 
Reduzido ciclo de 
vida (2 a 5 anos). 

Identificar e descrever a ocorrência de 
obsolescência de componentes. 

Identificar e descrever possíveis ocorrências 
de retirada de produtos do mercado. 

Consorcio – pessoal envolvido 
e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 

EMGEPRON – pessoal 
envolvido e documentos. 

6 (seis) FCN. 

Fabricantes. 

Dificuldades de 
integração de 
componentes, 
selecionados para o 
sistema. 

Identificar e descrever a ocorrência de 
problemas de integração entre componentes. 

Consorcio – pessoal envolvido 
e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 

EMGEPRON – pessoal 
envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Fabricantes. 

Impossibilidade de 
alteração das 
características do 
produto – “caixa-
preta”. 

Identificar e descrever se os componentes 
empregados enquadram-se neste tópico. 

Identificar e descrever se houve necessidade 
e/ou tentativas de alterar algum componente 
e qual a “resposta” dos fabricantes (i.e. 
alterações de “drivers”) 

Consorcio – pessoal envolvido 
e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 

EMGEPRON – pessoal 
envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Fabricantes. 

Requisitos rígidos 
de operação e 
manutenção. 

Identificar e descrever se os componentes 
selecionados atendem aos requisitos 
estabelecidos para o desenvolvimento do 
sistema. 

Identificar e descrever os testes realizados 
com os componentes e seus resultados, 
incluindo os testes realizados em 
componentes alternativos, caso tenham 
ocorrido. 

Identificar e descrever possíveis outros 
problemas observados e as soluções 
empregadas. 

Consorcio – pessoal envolvido 
e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 

EMGEPRON – pessoal 
envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

 
 
 

 



 

 

 

Tabela 14 - Definição dos Dados de Recomendações para o Desenvolvimento – SICONTA 

RECOMENDAÇÕES  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Emprego de um 

criterioso processo de 

seleção de componentes. 

Identificar e descrever o processo de 

seleção de componentes empregado. 

Consorcio – pessoal 

envolvido e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal 

envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Outras fontes da MB 

Sólido relacionamento 

com o desenvolvedor ou 

vendedor. 

Identificar e descrever possíveis 

ocorrências de problemas entre a MB, o 

desenvolvedor e/ou os fabricantes e 

vendedores de componentes. 

Identificar e descrever os termos dos 

contratos celebrados, quanto ao suporte 

e ao apoio logístico. 

Consorcio – pessoal 

envolvido e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal 

envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Outras fontes da MB 

Gerenciamento das 

diferenças entre o projeto 

e o mercado. 

Identificar e descrever possíveis 

ocorrências de “Super ou sub 

dimensionamento” dos sistemas, em face 

aos componentes disponíveis para 

compô-lo. 

Consorcio – pessoal 

envolvido e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal 

envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Outras fontes da MB 

Abordar aspectos de 

manutenção 

antecipadamente. 

Verificar se a MB e o desenvolvedor 

abordaram os aspectos de manutenção 

do sistema no momento correto, bem 

como se o dimensionaram de acordo 

com o emprego e ciclo de vida previsto. 

Consorcio – pessoal 

envolvido e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal 

envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Outras fontes da MB. 



 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Emprego de múltiplos 

itens comerciais no 

mesmo sistema. 

Identificar e descrever os componentes e 

seus fabricantes e se ocorreram 

problemas. 

Consorcio – pessoal 

envolvido e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal 

envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

Outras fontes da MB 

Alterações de 

configurações e 

parâmetros. 

Identificar e descrever possíveis 

ocorrências de alterações de 

configurações e parâmetros do sistema. 

Consorcio – pessoal 

envolvido e documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 

documentos. 

EMGEPRON – pessoal 

envolvido e documentos. 

seis (seis) FCN. 

 
 

 

 
 

3.4.2  Operação e Manutenção do Sistema 

 
Tabela 15 - Definição dos Dados de Vantagens para a Operação – SICONTA 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Menor tempo para 
reparos, aumentando a 
disponibilidade. 

Identificar e descrever os tempos 
envolvidos para a realização de 
reparos no sistema. 

 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido e 
documentos. 

seis (seis) FCN. 

Outras fontes da MB. 



 

 

 

 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

 Identificar e descrever, em sistemas 
similares, os tempos envolvidos para 
a realização de reparos. 

Jane´s Fighting Ships. 

Revistas, catálogos e sítios 
especializados em sistemas digitais 
navais, de defesa e de componentes 
digitais. 

Fabricantes dos componentes. 

Outras referências 

Facilidade e rapidez 
de obtenção de 
componentes no 
mercado. 

Identificar os “vendedores” dos 
componentes empregados 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 

DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 

EMGEPRON – pessoal envolvido e 
documentos. 

seis (seis) FCN. 
Identificar e descrever o custo de 
componentes sobressalentes 
adquiridos. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido e 
documentos. 
seis (seis) FCN. 
Outras fontes da MB. 

Identificar e descrever a ocorrência 
de atualizações do sistema, 
implementadas pela MB. 
 

Fabricantes dos componentes. 
Revistas, catálogos e sítios 
especializados em sistemas digitais 
navais, de defesa e de componentes 
digitais. 

Baixo custo de 
aquisição de 
componentes e 
sobressalentes 
Capacidade de 
atualizações. 

Identificar e descrever novas versões 
dos componentes, por parte dos 
fabricantes. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido e 
documentos. 
seis (seis) FCN. 
Outras fontes da MB. 

Estrutura de apoio 
reduzida, 
 

Identificar e descrever a estrutura de 
apoio implantada para o sistema. 
 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido e 
documentos. 
seis (seis) FCN. 
Outras fontes da MB. 



 

 

 

 

VANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Alta confiabilidade do 
sistema. 

Identificar e descrever as avarias 
ocorridas e as soluções adotadas 
para saná-las. 
Identificar e descrever a taxa de 
confiabilidade do sistema 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido e 
documentos. 
seis (seis) FCN. 
Outras fontes da MB. 

 
 

 

Tabela 16 - Definição dos Dados de Desvantagens para a Operação – SICONTA 

DESVANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

Obsolescência de 
componentes. 
Reduzido ciclo de 
vida (2 a 5 anos). 

Identificar e descrever a ocorrência de 
obsolescência de componentes.  
Identificar e descrever possíveis 
ocorrências de retirada de produtos do 
mercado. Também está relacionado à 
questão da obsolescência. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido 
e documentos. 
Outras fontes da MB. 
Fabricantes dos componentes. 

Dificuldades de 
integração de novos 
componentes, 
decorrentes de 
atualizações. 

Identificar e descrever a ocorrência de 
problemas de integração entre 
componentes, decorrentes de atualizações 
oriundas dos fabricantes. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido 
e documentos. 
6 FCN. 
Outras fontes da MB. 
Fabricantes dos componentes. 

Alto risco no apoio 
em longo prazo – 
baixa 
suportabilidade. 

Identificar e descrever as ações 
implementadas para apoio logístico, em 
longo prazo, por parte da MB. 
Identificar e descrever possíveis 
ocorrências na aquisição e/ou emprego de 
sobressalentes, bem como a ocorrência de 
problemas na manutenção de LRU/SRU e 
os tempos envolvidos. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido 
e documentos. 
6 FCN. 
Outras fontes da MB. 



 

 

 

 

DESVANTAGENS  PROCEDIMENTO PARA A 
COLETA e ENFOQUE 

LOCAIS/PESSOAS 

 Identificar e descrever ocorrências de 
ordem mercadológica, tais como: 
falências, fusões e mudanças 
empresariais, com reflexos no apoio 
logístico prestado pelos fabricantes. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido 
e documentos. 
6 FCN. 
Outras fontes da MB. 
Revistas, catálogos e sítios 
especializados em sistemas 
digitais navais, de defesa e de 
componentes digitais. 
Fabricantes dos componentes. 
Outras referências 

Custo da operação, 
manutenção e 
atualizações. 

Identificar e descrever os custos para a 
operação, atualização e manutenção do 
sistema. 

Consorcio – pessoal envolvido e 
documentos. 
DSAM – pessoal envolvido e 
documentos. 
EMGEPRON – pessoal envolvido 
e documentos. 
6 FCN. 
Outras fontes da MB. 
Fabricantes dos componentes. 

 
 

 

 
 
3.5   COLETA DOS DADOS 

 
 

Foram empregadas as seguintes abordagens, para a coleta de dados: 

 

• Aplicação de entrevistas e questionários aos desenvolvedores, integradores, 

operadores e mantenedores dos sistemas (os questionários empregados encontram-

se nos apêndices A e B); 

• Pesquisa em documentação técnica e administrativa, referente aos sistemas; 

• Pesquisa em registros de arquivos.  

 

Para a pesquisa, foram utilizados questionários com as pessoas pré-selecionadas e 

outras que vieram a serem indicadas pelos primariamente selecionados. Além dos 



 

 

 

questionários, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com essas pessoas, a fim de 

aprofundar as respostas e a coleta de dados e sanar dúvidas, caso se fizesse necessário.  

Deste modo, foram identificadas as ocorrências tanto do pessoal envolvido no 

desenvolvimento e integração, quanto dos operadores e mantenedores primários dos sistemas 

em questão. 

A pesquisa em arquivos e documentos administrativos e técnicos da Marinha do Brasil 

também fez parte da coleta de dados para este trabalho. 

Toda a pesquisa levou cerca de oito meses para obter os dados necessários ao trabalho. 

A maior parte das dificuldades encontradas referem-se às questões de incompatibilidade de 

agendas, grandes deslocamentos, com conseqüente perda de tempo e dificuldades de acesso 

aos dados, na maior parte das vezes, por questões hierárquicas e de confidencialidade, 

pertinentes ao ambiente militar. 

Muitos dados previstos, não puderam ser obtidos ou os foram com baixa 

confiabilidade, não sendo empregados nos resultados e conclusões deste trabalho. A dispersão 

dos dados em diversas unidades e órgãos, bem como o elevado índice de rodízio de pessoal – 

em especial na MB, foram alguns dos fatores que dificultaram a completa obtenção dos dados 

previstos. O fato de que a MB não foi desenvolvedora de sistemas proprietários, juntamente 

com a pequena escala de desenvolvimentos baseados em COTS, também dificulta em muito 

as análises comparativas. 

A impossibilidade de obter a descrição detalhada de sistemas similares desenvolvidos 

no exterior e/ou no Brasil, bem como dos custos destes projetos, inviabilizou análises 

comparativas sobre custo e arquitetura. 

 
 
3.5.1  Método 

 
 

O método comparativo busca ressaltar similaridades e diferenças entre pessoas, 

padrões de comportamento e fenômenos. 

O método de estudo de caso é uma estratégia para se examinar acontecimentos 

contemporâneos e pode ser considerado mais adequado a este trabalho, tendo como fonte 

principal a aplicação de questionários e uma série sistemática de entrevistas. Tomando-se por 

base a afirmação de Yin (1999, p.34): 

 
 
 



 

 

 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange 
tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta e 
análise de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para coleta 
de dados nem uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de 
pesquisa abrangente. 
 
 

Foram empregadas análises qualitativas em relação às entrevistas e seleção dos 

entrevistados e análise quantitativa em relação às variáveis. O objetivo destas análises foi 

obter resultados que pudessem explicar o comportamento das variáveis sem o 

comprometimento com conclusões causais. 

O universo compreende à Marinha do Brasil e a amostra corresponde a três 

Organizações que capitanearam o processo de desenvolvimento dos SDO abordados, uma 

unidade de apoio e manutenção em software, uma unidade de apoio e manutenção em 

hardware e de sete unidades operadoras dos sistemas. 

 
 
 
3.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

O procedimento de análise foi qualitativo em relação às perguntas e à bibliografia e 

quantitativo em relação aos dados apurados como descrito por Almeida (2004, p.59): 

 
 

As investigações que se voltam para a análise qualitativa têm como objeto situações 
complexas ou estritamente particulares. Os que empregam uma metodologia 
qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 
por grupos. 

 
 
A amostra utilizada para realização da pesquisa é do tipo não probabilístico, 

intencional ou por julgamento e, pode-se selecionar a amostra tomando como base o 

conhecimento da população e dos seus elementos. Em resumo, foi relativamente simples 

identificar e localizar as pessoas-chave a serem abordadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4  DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO 

 
 
 

Os objetos de estudo deste trabalho já foram superficialmente descritos nos capítulos 

anteriores. Porém, faz-se necessário descrevê-los mais detalhadamente, a fim de que possam 

propiciar uma compreensão mais abrangente, dado que são equipamentos e sistemas digitais 

militares, de pouca divulgação e compreensão por parte da maioria das pessoas. 

Antes, porém, faz-se necessário apresentar alguns conceitos intimamente ligados aos 

processos de manutenção e apoio logístico, pois serão abordados mais adiante. 

As partes que compõem estes sistemas podem ser classificadas em duas categorias: 

Parte Substituível na Linha (PSL, ou LRU; do inglês Line Replaceable Unit) e Parte 

Substituível em Oficina (PSO, ou SRU; do inglês Shop Replaceable Unit). Um componente 

PSL é normalmente composto por componentes PSO e/ou outros componentes PSL. 

As PSL estão diretamente ligadas às atividades de manutenção de primeiro e segundo 

escalões e são prioritários no estabelecimento de estoques de sobressalentes nos locais onde 

os SDO estão instalados. Já as PSO são mais associadas a reparos de terceiro e quarto 

escalões. Por isso faz-se necessário realizar o desmembramento dos equipamentos em estudo, 

identificando suas “PSL e PSO” - COTS, para servirem de base na avaliação proposta por este 

trabalho. 

 
 
4.1  ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO 

 
 

A estrutura de manutenção adotada na Marinha do Brasil, estabelecida no EMA-400 

MANUAL DE LOGÍSTICA DA MARINHA (2003) e EMA-420 NORMAS PARA 

LOGÍSTICA DE MATERIAL (2002), é também aplicável aos sistemas em análise e definida 

em quatro níveis, descritos na tabela 17. 

 

 



 

 

 

Tabela 17 - Escalões de Manutenção da MB 

Escalão Organização Executora 

Primeiro Manutenção sob responsabilidade do pessoal de bordo, que poderá vir a 

contar com o apoio do segundo escalão. A manutenção corretiva de 

primeiro escalão corresponderá, em geral, à pesquisa de avarias e à 

substituição de unidades, cartões e módulos avariados (componentes do 

tipo PSL). 

Segundo Manutenção executada a bordo, por pessoal externo, ou em oficina do 

segundo escalão.  

Terceiro Manutenção com recursos de oficina especializada, de acordo com suas 

áreas de especialização.    

Quarto Extra-Marinha. 

Manutenção executada nas dependências do fabricante do equipamento 

ou componente, ou de firma especializada aprovada.  

 
 

No que se refere à manutenção de Software Operativo, definida no EMA-400 (2003), 

EMA-420 (2002) e na Engenalmarinst - 85-15A (2005), ela é executada nas modalidades de 

manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do software. 

 
 
4.2  SSTT-MT 

 
 

O Sistema de Simulação Tática e Treinamento Multitarefa – SSTT- MT, aqui 

denominado de sistema ALFA, objetiva o treinamento e avaliação das tripulações dos navios 

da esquadra e das aeronaves da MB, em condições similares àquelas encontradas quando em 

operações no mar. Consiste, no CAAML, de dezesseis cubículos, sendo um para os instrutores 

e de quatro cubículos no Navio Escola (NE) Brasil. 

Salemma e Santana (2006, p.05) afirmam que a simulação é um elemento fundamental 

na preparação e no desenvolvimento de uma Força Armada moderna. Permite o aprendizado 

dos militares, sem a preocupação do erro ou desgaste dos equipamentos, reduzindo custos. 

Eles afirmam que: 



 

 

 

  

Pode-se conceituar simulação como sendo a representação das características do 

comportamento lógico e/ou mecânico de um dispositivo real ou de um processo com 

emprego de um sistema físico ou virtual. 

 

 

Figura 2 - Visão de um Módulo do SSTT-MT (CAAML) 
 

 

Este sistema foi totalmente desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas da Marinha, a 

partir de 1999, em substituição a versão anterior, em uso a cerca de 7 (sete) anos e que já 

apresentava sérias limitações operacionais. Emprega técnicas de processamento distribuído e 

em tempo real. O sistema também possui arquitetura modular e expansível, sendo entregue 

em fins de 2002 e seus testes de aceitação foram concluídos no primeiro trimestre de 2003. O 

hardware possui a seguinte configuração, que podem ser entendidos como as PSL e PSO do 

sistema ALFA: 

 



 

 

 

Tabela 18 - “PSL” e “PSO” no SSTT-MT 

 
Identificação 

 
Descrição 

 
Fabricante 

 
Qtde 

Custo 
Unitário 

(US$) 

PSO#A1 Processador A#1 16 244 

PSO#A2 Memória DIMM A#3 16 XXX 

PSL#A1 Placa mãe – Padrão ATX A#2 32 360 

PSL#A2 Placa controladora de Rede A#4 16 288 

PSL#A3 Placa de vídeo aceleradora gráfica A#5 16 330 

PSL#A4 Disco rígido (HD) A#6 16 90 

PSL#A5 Placa de som A#7 32 155 

PSL#A6 CD-ROM 32X A#8 32 98 

PSL#A7 Teclado A#9 48 103 

PSL#A8 Mouse A#9 48 12 

PSL#A9 Gabinete A#9 16 XXX 

PSL#A10 Monitores de 21” A#3 48 225 

PSL#A11 Projetor e sistema de vídeo A#10 02 5800 

PSL#A12 Chaveador de imagens-NETVGA A#5 02 45 

 
 

Quanto ao software, este utiliza o sistema operacional Windows NT 4.0, com base de 

dados em Access e arquitetura CORBA3 / Visibroker e IDL4 em C ++ e LUA. A IDL foi 

totalmente desenvolvida pelo IPqM. 

Nas ações de manutenção de hardware, o CETM é o responsável por realizar o teste 

de avaliação “go/no go” dos componentes avariados. Em caso de possibilidade de reparo, este 

será executado pelo próprio CETM ou pelo IPqM, em casos especiais referentes ao SSTT-

MT. Caso contrário, o componente será descartado e substituído por outro do estoque de 

                                                
3 CORBA - “Common Object Request Broker Architeture” é a arquitetura padrão criada pelo Object 

Management Group para estabelecer e simplificar a troca de dados entre sistemas distribuídos heterogêneos. 
4 IDL - Interface Definition Language, uma linguagem baseada em C++ que não possui algoritmos nem 

variáveis. 



 

 

 

sobressalentes ou diretamente adquirido no comércio ou no fabricante para substituição. PALI 

(2006, p.61), EMA-400 (2003, p.85) e EMA-420 (2002, p.66). 

Nas ações de manutenção de software, o CASOP é o responsável por reinstalar os 

softwares e/ou efetuar a pesquisa de avarias. (PALI (2006, p.61), EMA-400 (2003, p.87) e 

EMA-420 (2002, p.67). 

 

4.3  FRAGATAS CLASSE “NITERÓI” E PROJETO MODFRAG 

 
 

As seis fragatas da classe “Niterói” (FCN) foram incorporadas à Marinha do Brasil 

entre 1973 e 1980 e, a partir de então, se constituíram nos principais navios de escolta da 

Esquadra. Considerando que normalmente a vida útil dos cascos de navios de combate supera 

em muito o período de eficácia e adequação dos sistemas eletrônicos e de armas, seria 

inevitável que esses navios viessem a ser submetidos a uma modernização de meia-vida. 

 

 

Figura 3 - Fragata classe “Niterói” 

 

Nasceu assim, o Programa de Modernização das FCN, conhecido como “Projeto 

ModFrag”. Apesar de ter-se iniciado a mais de uma década e de ter sido concluída a 

instalação dos novos equipamentos em todas as unidades, ainda trata-se de um 

empreendimento recente e complexo envolvendo inúmeras Organizações Militares, entidades 

e empresas. 

Iniciado em 1994, o projeto ModFrag enfrentou muitos problemas, resultando na 

rescisão do contrato com a empresa responsável, a ESCA. Em 1995 foi assinado um contrato 



 

 

 

provisório com a empresa IES até que, em 1996, foi escolhido um consórcio de empresas, 

inicialmente liderado pela Elebra e que, a partir de 1999, passou ao comando da DSND-

Consub. A gerência executiva do projeto ficou a cargo da Empresa Gerencial de Projetos 

Navais - EMGEPRON. (CARNEIRO, 2004, p.46) 

 

 

Figura 4 - Sistemas componentes de FCN “modernizada” 

 

Ainda segundo Carneiro (2004), 

 
 

O projeto ModFrag representou a primeira vez em que foi plenamente adotado pela 
Marinha do Brasil, o conceito de COTS (Commercial-Off-the-Shelf). Também foi 
estipulado que todo o software, incluindo os sistemas de códigos, seria nacional - 
agregando conhecimento na área de integração de sistemas. Se no futuro, por 
exemplo, for desejado introduzir um novo sistema ao navio, basta que o fornecedor 
repasse os acordos de interface, o restante do trabalho será conduzido no Brasil. 

 
 
Em termos de custo/benefício, o projeto ModFrag se destaca como extremamente 

positivo. A Marinha do Brasil tem, pelo preço aproximado de um navio, seis unidades de 

escolta atualizadas e equiparadas às melhores unidades das marinhas mais desenvolvidas e 

com vida útil adicional de, pelo menos, mais 15 (quinze) anos. 

 
 
4.4  SICONTA MK II 

 
 

O projeto do SICONTA MK II teve início em 1992, já visando sua aplicação no 

projeto de modernização das fragatas. Trata-se de um sistema complexo, baseado em 



 

 

 

computação distribuída e de arquitetura e tecnologias mais modernas em comparação com o 

antigo Ferranti-CAAIS, sistema proprietário/MIL-SPEC, então em uso nas fragatas, que 

empregava arquitetura de processamento centralizado, com menor capacidade e baseado em 

linguagens de programação específicas. É também uma evolução do SICONTA MK I, 

desenvolvido pelo IPqM para o então Navio-Aeródromo Ligeiro (NAeL) “Minas Gerais”. O 

software foi desenvolvido em camadas, algumas das quais são compostas por softwares 

comerciais (COTS). 

Este projeto foi desenvolvido implementado pelo Consórcio do projeto ModFrag, 

tanto em hardware como em software, empregando-se muitos componentes COTS (unidades, 

cartões, módulos e conjuntos). O Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM e o próprio 

consórcio desenvolveram componentes específicos de hardware e software para adicionarem 

e comporem funcionalidades ao sistema. Nestes cartões, foram empregados alguns 

componentes discretos. No entanto, a análise destes componentes discretos, dentro do escopo 

deste trabalho, torna-se inviável. Neste caso, os componentes desenvolvidos pelo IPqM e pelo 

consórcio não foram analisados por este trabalho, por serem de características MIL-SPEC. 

O SICONTA MK II é um sistema de controle tático em tempo real, modular e 

expansível. Possui como características principais: 

 

• Acompanhamento manual e automático de alvos; 

• Compilação multi-sensores do panorama tático; 

• Auxílio às manobras táticas e navegação; 

• Controle de aeronaves; 

• Interface com sistemas de armas e sensores; e  

• Controle de guerra eletrônica. 

 

Suas principais funções são: 

 

• Compilação do cenário tático; 

• Avaliação do sistema tático; 

• Resposta tática; 

• Engajamento com armas acima d'água; 

• Engajamento com armas abaixo d'água; e 

• Apoio. 



 

 

 

4.4.1  Arquitetura 

 
 

A arquitetura básica do software utilizou modelo em camadas inspirado no modelo 

OSI (Open Systems Interconnection) da ISO (International Standard Organization), com 

emprego de “VX Works” e “X-Server” As camadas são conjuntos integrados de software e/ou 

hardware, capazes de promover um determinado nível de funcionalidade. Cada camada 

utiliza serviços da camada abaixo e provê serviços para a camada imediatamente acima. 

 
 
4.4.2  Identificação das PSL e PSO 

 
 

O SICONTA MK II, aqui denominado de sistema BRAVO, possui os seguintes 

subsistemas e componentes COTS, integrados ao hardware do seu módulo/console principal. 

A tabela 19 descreve, de forma “mascarada”, as “PSL e PSO” dos consoles componentes do 

sistema BRAVO: 

Os seguintes consoles e equipamentos, componentes do SICONTA MK II, possuem 

componentes COTS: 

 

• Caixa de Conversão de Sinais; 

• Console de Controle de Armas; 

• Console Tático; 

• Equipamento de Distribuição de Vídeo; 

• Equipamento de Distribuição Radar; 

• Gabinete Auxiliar; 

• Gerador de Alvos Radar; 

• Unidade de Gravação e Análise de Dados; 

• Unidade Chaveadora; e 

• Unidade de Distribuição de Sinais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 19 - “PSO” e “PSL” do SICONTA MK II 
 

Identificação 
 

Descrição 
 

Fabricante 
 

Qtde/navio 
Custo Unitário 

(US$) 

PSL#B1 Placa Interface Serial B#1 1 235 

PSL#B2 Placa de Conversão Digital B#1 1 1200 

PSL#B3 Placa de Conversão Sincro B#1 4 1060 

PSL#B4 Placa Digital I/O B#1 4 436 

PSL#B5 Placa Interface Serial B#2 1 177 

PSL#B6 Placa Interface PCM B#3 1 430 

PSL#B7 Teclado Funcional B#4 6 113 

PSL#B8 Teclado Alfabético B#4 4 85 

PSL#B9 Painel de Controle e 
Sinalização 

B#4 2 XXX 

PSL#B10 Terminal Touchscreen B#5 6 7800 

PSL#B11 Trackerball B#6 5 638 

PSL#B12 Monitor Gráfico B#7 4 355 

PSL#B13 Placa Interface Vídeo B#7 2 XXX 

PSL#B14 Placa Expansão de 
Barramento 

B#7 5 60 

PSL#B15 Placa Interface Radar B#7 1 12300 

PSL#B16 Placa Interface Vídeo B#7 1 XXX 

PSL#B17 Placa Repetidora B#7 1 XXX 

PSL#B18 Fonte Alimentação B#8 3 XXX 

PSL#B19 Placa CPU B#9 6 533 

PSL#B20 Placa PMC Ethernet B#9 2 420 

PSL#B21 Placa Expansão PMC B#9 2 266 

PSL#B22 Placa Controladora de 
Disco 

B#10 2 XXX 

PSL#B23 Módulo Filtro B#11 3 XXX 



 

 

 

 
Identificação 

 
Descrição 

 
Fabricante 

 
Qtde/navio 

Custo Unitário 
(US$) 

PSL#B24 Módulo Fonte B#11 3 XXX 

PSL#B25 Módulo Fonte B#11 2 XXX 

PSL#B26 Módulo Fonte B#11 2 XXX 

PSL#B27 Módulo Fonte Ajustável B#11 2 175 

PSL#B28 Módulo Retificador B#11 2 134 

PSL#B29 Módulo Fonte B#11 2 XXX 

PSL#B30 Módulo Fonte Ajustável B#11 1 175 

PSL#B31 Módulo Fonte B#11 2 XXX 

PSL#B32 Módulo Fonte B#11 2 XXX 

PSL#B33 Switch  Ethernet B#12 1 5600 

PSL#B34 Transceiver Ethernet B#13 1 1870 

PSL#B35 Unidade de Disco 3 ½ B#14 2 230 

PSL#B36 Placa CPU Pentium B#14 2 258 

PSL#B37 Placa de Memória B#14 2 100 

PSL#B38 Placa Emuladora de Disco B#14 2 XXX 

PSL#B39 Unidade de Disco B#14 1 13500 

PSL#B40 Fonte de Alimentação B#14 1 XXX 

PSL#B41 Placa Backplane B#14 1 5000 

PSL#B42 Placa Ethernet B#14 2 2890 

PSO#B1 Memória RAM B#14 1 1670 

PSL#B43 Placa CPU Pentium B#14 1 650 

PSL#B44 Placa Controladora B#14 1 945 

PSL#B45 Placa de Vídeo Gráfico B#14 1 XXX 

PSL#B46 Conversor de Vídeo B#14 1 3900 



 

 

 

 
Identificação 

 
Descrição 

 
Fabricante 

 
Qtde/navio 

Custo Unitário 
(US$) 

PSL#B47 Comutador de Impressora B#14 1 XXX 

PSL#B48 Fonte de Alimentação B#14 1 XXX 

PSL#B49 Placa Backplane B#14 1 4000 

PSL#B50 Teclado B#14 2 130 

PSL#B51 Mouse B#14 2 20 

PSO#B2 Chip Pentium B#15 3 570 

PSL#B52 Monitor Colorido B#15 2 850 

PSL#B53 Ventilador para CPU 
Pentium 

B#15 6 XXX 

PSL#B54 Placa CPU Pentium B#15 3 650 

 
 

Os componentes COTS descritos na tabela 19, para cada console, compõem o 

universo de “PSL” e “PSO”, componentes do SICONTA MK II, analisados neste trabalho. 

Os demais consoles, componentes do SICONTA MK II, não foram analisados neste 

estudo, devido a terem sido desenvolvidos pelo IPqM, não possuírem componentes COTS 

e/ou não estarem instalados em todas as FCN. 

O Plano de Apoio Logístico Integrado (PALI-2006, p.58), do projeto ModFrag, diz 

que:  

 
 

Os seguintes aspectos fundamentais devem ser considerados na formulação do 
conceito de manutenção dos consoles e do hardware complementar do SICONTA 
MK II, no que se refere aos itens COTS, que são produzidos em larga escala por 
fabricantes tradicionais, para um grande número de utilizadores em distintos países: 
a) Em se tratando de itens de linha comercial, não se constitui prática usual dos 

seus fabricantes produzirem e fornecerem aos seus clientes uma infra-estrutura 
de manutenção em nível de componentes discretos, constituída por testadores 
automáticos, programas especiais de teste e documentação pertinente. 

 



 

 

 

Atualmente, o emprego de componentes com tecnologia SMD5 (Surface Mounted 

Devices) e Multi-Lay
6 vem corroborando e embasando esta descrição. 

 

b) Admitindo-se que fosse possível obter, de todos os fornecedores envolvidos, a 
oferta dessa estrutura de reparo ao nível de componentes discretos, ela seria 
custosa; 

c) A tecnologia desses itens é bastante atual. A iniciativa para se implantar a 
capacitação de reparo iria se deparar com a questão adicional de se dispor de 
aparelhagem especial para as tarefas críticas de remoção e solda de 
componentes, em cartões com alta densidade de trilhas e com número crescente 
de camadas; e 

d) Há de se admitir que tais itens apresentam elevado grau de confiabilidade, e que 
muitos deles, devido à tecnologia de produção, não são reparáveis. 

 
 
Embora os cartões produzidos pelo Consórcio não apresentem todas as condicionantes 

acima consideradas, a DSAM optou por estender a eles o conceito de “descartável”, em face 

da viabilidade da sua produção em escala, tornando vantajosas a fabricação e o estoque de 

expressivas quantidades, que atendam a demanda de sobressalentes em um período longo, 

equivalente à vida útil estimada do SICONTA MK II. 

Nesta situação, torna-se dispensável a implantação de infra-estrutura para seu reparo e 

limitando a ação do terceiro escalão (CETM) à execução de testes de avaliação funcional. 

Ainda o PALI (2006, p.64), recomenda a adoção das seguintes orientações na 

manutenção do sistema: 

 
 

a) O reparo dos componentes COTS deverá ser executado pelos fabricantes dos 
próprios itens, ou pelos seus representantes técnicos autorizados. A 
disponibilidade de apoio de 4o escalão poderá ser estendida, no tempo, mediante 
contratos de manutenção de longo prazo firmados com os respectivos fabricantes. 

b) Os cartões produzidos pelo IPqM terão sua infra-estrutura de reparo implantada 
no âmbito da Marinha (CETM).  

c) "Os cartões produzidos pelo Consórcio serão considerados descartáveis, 
providenciando-se sua substituição pelos estoques, em caso de avaria”. 

 
 
 

 

 

 

 
                                                
5 “Dispositivos Montados em Superfície”, tecnologia que reduz o espaço ocupado pelos componentes discretos 

em módulos e cartões eletrônicos, praticamente impossibilita a manutenção, tornando estes módulos e cartões 
“descartáveis”. 

6 Economia de espaço com a utilização de várias camadas de trilhas, uma sobre as outras. Também inviabiliza as 
ações de manutenção. 



 

 

 

4.5  CONCEITO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE 

 
 

Para o SICONTA MK II, A manutenção será executada em quatro segmentos, 

correspondentes aos escalões estabelecidos, correspondentes à tabela 17, onde o segundo e 

terceiro escalões são de responsabilidade do CETM. 

 
 
 
4.6  CONCEITO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

 
 

O Software Operativo do SICONTA MK II será mantido de conformidade com os 

escalões e atribuições gerais discriminadas na tabela 20: 

 

Tabela 20 - Escalões de Manutenção para software 

Escalão Organização Executora 

Primeiro Manutenção sob responsabilidade do pessoal do navio/CAAML. A manutenção 
neste escalão consistirá na detecção de anomalias operacionais, cujas causas 
prováveis sejam erros de programa, e descrição precisa de seus sintomas ao 
escalão de manutenção superior. 

Segundo A manutenção será executada pelo CASOP e consistirá do seguinte: 
Análise das anomalias ocorridas na operação do SICONTA MK II, análise de 
diagnose quanto à sua origem (hardware, software ou procedimento incorreto 
de operação), também chamada “manutenção de 2o escalão em nível de 
sistema”; 
Correção de programa, visando à eliminação destas anomalias; 
Elaboração das alterações necessárias às publicações técnicas, em decorrência 
das correções efetuadas; 
Produção das diversas versões dos programas operacionais; 
Controle, edição, cadastro e distribuição dos programas operacionais e de testes;  
Análise preliminar e delineamento de sugestões de modificações aos 
programas. 

Terceiro Execução de modificações no Software Operativo, envolvendo alteração ou 
não dos requisitos estabelecidos. O CASOP será responsável por essas 
alterações. 

Quarto Extra-Marinha. 
Execução de modificação no Software Operativo, que exceda a capacitação da 
Marinha. A DSAM será responsável por essas extensas alterações, que deverão 
ser executadas por organização extra-Marinha. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

 
 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o emprego de componentes COTS em 

SDO, para aplicações militares, por meio de coleta de dados e experiências relatadas por 

desenvolvedores, integradores, operadores e mantenedores dos sistemas SSTT-MT e 

SICONTA MK II. 

As análises realizadas tiveram como ponto de partida a busca de informações junto às 

pessoas e órgãos da MB e extra-MB envolvidos com a questão. Para tal foi elaborado e 

aplicado um questionário. Um outro ponto tratou de estabelecer um “embasamento teórico” 

para a questão, apresentando conceitos, recomendações e lições aprendidas por outros países, 

descrevendo, também, alguns conceitos encontrados na literatura administrativa da MB e, 

eventualmente, extra-MB, juntamente com a descrição dos objetos de estudo. 

A qualificação dos entrevistados e identificação de sua experiência com componentes 

e sistemas COTS, foi um dos questionamentos a serem abordados. Estabeleceu-se que os 

entrevistados deveriam possuir, no mínimo, 12 (doze) meses de contato contínuo com algum 

dos sistemas abordados, a fim de obter-se maior veracidade dos dados obtidos. Outro 

questionamento importante foi identificar os sistemas e seus respectivos “PSL e PSO” - 

COTS. A discussão se encerra com a capacidade de identificar e quantificar as ocorrências 

positivas e negativas no processo de desenvolvimento e de operação e manutenção desses 

sistemas, à luz da literatura pesquisada e dos dados coletados. 

Os resultados serão apresentados, de modo quantitativo e qualitativo, com a mesma 

estrutura da descrição dos dados dos capítulos 2 e 4, ou seja, serão discriminados em tabelas e 

em consonância com as duas fases do ciclo de vida útil de um SDO: 

 
• Do desenvolvimento aos testes de aceitação; e 

• A partir da operação do sistema. 

Também serão divididos nos aspectos de vantagens e desvantagens e, para a fase de 

desenvolvimento, abordarão algumas “recomendações”, aplicáveis aos SDO. 

 
 
 



 

 

 

5.1  RESULTADOS PARA O SSTT-MT 

 
 
 Este sistema (ALFA) foi o primeiro a ter a totalidade de dados coletados. Como já 

relatado, trata-se de um sistema totalmente desenvolvido pela MB, sendo também a evolução, 

em hardware e software, de um sistema anteriormente empregado e desenvolvido pelo 

mesmo órgão – IPqM. É composto de 12 (doze) PSL e 2 (dois) PSO – COTS, de 10 (dez) 

fabricantes distintos, atuantes no mercado de computadores pessoais (PC).  

 
 
5.1.1  Fase 1 - Do Desenvolvimento aos Testes de Aceitação 

 
 
5.1.1.1  Qualificação dos entrevistados 

 
 

Foi aplicado o questionário a 4 (quatro) funcionários do Instituto de Pesquisas da 

Marinha – IPqM, diretamente envolvidos com o desenvolvimento do sistema. Dois deles 

envolvidos com o projeto de hardware e os outros, envolvidos com o software. Ou seja, a 

totalidade de entrevistados compõe-se de desenvolvedores e integradores. 

 

Tabela 21 - Qualificação dos entrevistados (IPqM) 

Entrevistados Quantidade 

Desenvolvedores (HW e SW) 4 

Operadores e Mantenedores 0 

 
 

5.1.1.2  Resultados quanto às vantagens do uso de COTS 

 
 

Tabela 22 - Resultados quanto às vantagens do uso de COTS no desenvolvimento – SSTT 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Menores tempos de desenvolvimento. Sistema atual desenvolvido em cerca de 2,5 

anos. 



 

 

 

 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Acesso rápido a novas tecnologias (“estado 

da arte”). 

Sistema foi desenvolvido com componentes 

de última geração disponíveis no mercado. 

Suporte de muitas indústrias do setor e 

facilmente encontrados e adquiridos no 

comércio. 

Todos os componentes são tipicamente 

COTS e facilmente encontrados no mercado. 

Todos os componentes com mais de um 

fabricante e de características do mercado de 

PC. 

Baixo custo de aquisição de componentes. Componentes de baixo custo de aquisição. 

13 (treze) componentes com custo de até 

US$ 500,00, correspondentes a 93% do 

total de componentes e apenas 1 (um) 

componente (7%) com custo unitário 

situado entre US$ 5.000,00 e US$ 

10.000,00. 

Possibilidade de desenvolvimentos 

flexíveis 

Existem duas versões distintas do sistema, 

empregando os mesmos componentes, 

aplicadas no CAAML e no NE Brasil. 

 
 

5.1.1.3  Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS 

 
 

Tabela 23 - Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS no desenvolvimento – SSTT 

DESVANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Obsolescência (retirada de fabricação e com 

problemas de substituição). Reduzido ciclo 

de vida (2 a 5 anos). 

Não ocorreu durante o desenvolvimento. 



 

 

 

 

DESVANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Dificuldades de integração de componentes, 

selecionados para o sistema. 

Ocorreram problemas de integração entre 

componente de hardware e de software 

selecionados. Porém, os problemas foram 

de pequena monta. 

Impossibilidade de alteração das 

características dos componentes – “caixa-

preta”. 

Não houve a necessidade de alterar as 

características dos componentes. 

Necessidade de estabelecer um apoio 

logístico diferenciado 

Não foi levado em consideração, durante o 

desenvolvimento. 

Requisitos rígidos de operação e 

manutenção 

Não se aplica a este sistema 

 
 

 

5.1.1.4  Resultados quanto ao atendimento das recomendações para o desenvolvimento 

com uso de COTS 

 
 

No desenvolvimento do SSTT-MT observou-se que as seguintes recomendações para 

desenvolvimentos baseados em COTS, descritas na tabela 4, foram seguidas:  

 
• Todos os componentes empregados foram do tipo COTS puro (categoria 5 da 

classificação de Pelletier (1997)); 

• Não foram realizadas alterações de configurações e/ou parâmetros nos 

componentes. 

 

As demais recomendações não foram seguidas. Porém, devido às características do 

SSTT-MT, entre as quais se destaca sua simplicidade, não houve maiores prejuízos ao 

desenvolvimento. 

 
 
 
 



 

 

 

5.1.2  Fase 2 - A partir da Operação do Sistema 

 
 
5.1.2.1  Qualificação dos entrevistados 

 
 

Foi aplicado o questionário a 6 (seis) militares do Centro de Adestramento Almirante 

Marques de Leão (CAAML). Os questionários não foram aplicados aos componentes do NE 

Brasil devido à característica de substituição de sua tripulação, anualmente, e aos longos 

períodos em que passa afastado do Brasil, em viagem. Logo, os militares que lá servem não 

possuem o tempo mínimo de 12 meses de contato com o sistema – um dos parâmetros 

estabelecidos para qualificação dos entrevistados. 

Todos os militares participantes são operadores e mantenedores de primeiro escalão do 

sistema e exercem estas funções há mais de 12 meses. O militar que possui mais tempo de 

contato com o sistema, possui 39 meses e o de menor tempo, 17 meses. O sistema encontra-se 

com cerca de “2500 horas de operação” (julho/2007), o que dá uma média de 550 horas/ano 

em operação, para o sistema instalado no CAAML. 

 

Tabela 24 - Qualificação dos entrevistados (CAAML) 
Entrevistados Quantidade 

Desenvolvedores (HW e SW) 0 

Operadores e Mantenedores 6 

 
 

 

5.1.2.2  Resultados quanto às vantagens do uso de COTS 

 
Tabela 25 - Resultados quanto às vantagens do uso de COTS na Operação e Manutenção – SSTT 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Menor tempo para reparos, 

aumentando a 

disponibilidade. 

Reparos feitos por substituição de PSL/LRU, em tempos 

muito reduzidos (até 7 dias), onde o tempo administrativo 

foi o fator predominante. 



 

 

 

 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Baixo custo de aquisição de 

componentes e 

sobressalentes 

Componentes COTS de baixo valor. Componentes avariados 

substituídos, com valores menores que US$ 500,00. 

Facilidade e rapidez de 

obtenção de componentes no 

mercado. 

Nas avarias ocorridas, os componentes foram adquiridos no 

comércio do RJ, em menos de 7 dias, já computados os 

tempos administrativos. 

Capacidade de atualizações. Não foram realizadas, até o momento. Porém, poderiam ter 

sido implementadas com facilidade, devido ao sistema 

empregar arquitetura de computador pessoal (PC/Windows). 

Estrutura de apoio reduzida, Não foi estabelecida nenhuma estrutura formal de apoio.  

Alta confiabilidade dos 

componentes COTS. 

Durante cerca de 4 anos de uso, foram observadas apenas 

duas falhas em componentes. (Ver seção 5.1.1.2  e tabela 

26). 

 
 

 

 
A) Avarias Registradas 

 

Foram detectadas as seguintes avarias, durante a fase de operação, para o SSTT-MT: 

 
 
 

Tabela 26 - Avarias ocorridas em componentes do SSTT 

Componente Descrição Fabricante 

PSO#A1 Processador A#1 

PSL#A1 Placa mãe – Padrão ATX A#2 

 
 

A pesquisa de avarias indicou que, provavelmente, tal ocorrência deu-se devido à 

“problemas elétricos”, durante a realização de um treinamento. A solução aplicada foi 

adquirir novos componentes junto ao comércio do RJ e realizar o reparo de 1º escalão. O 



 

 

 

tempo para sanar estas avarias foi de 7 (sete dias), computado o tempo administrativo e, os 

custos limitaram-se aos valores de aquisição dos componentes substitutos. Deste modo, não 

foram acionados quaisquer órgãos de apoio e manutenção da MB. 

 
 
5.1.2.3  Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS 

 
Tabela 27 - Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS na Operação SSTT 

DESVANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Obsolescência de componentes 
(retirada de fabricação e com 
problemas de substituição). Reduzido 
ciclo de vida (2 a 5 anos). 

Devido às características do sistema e à 
arquitetura utilizada, mesmo quando ocorre a 
retirada de fabricação de componentes, 
alternativas são facilmente encontradas. Cerca de 
40 % dos componentes já se encontram 
obsoletos, bem como cerca de 66% dos 
componentes já foram atualizados por seus 
fabricantes (inclusos os componentes obsoletos). 

Dificuldades de integração de novos 
componentes, decorrentes de 
atualizações. 

Não foi observado, devido ao fato de que ainda 
não foram realizadas atualizações. 

Alto risco no apoio em longo prazo – 
baixa suportabilidade. 

Devido ao fato dos componentes empregados 
serem de uso generalizado, com grande demanda, 
este problema não foi observado. Componentes 
substitutos foram encontrados e adquiridos no 
comércio do RJ. 

Custo da operação, manutenção e 
atualizações. 

Os indícios apontam para valores baixos, tendo 
em vista que só houve 2 avarias até o momento 
(Tabela 26) e o custo do reparo foi o custo de 
aquisição dos componentes. 

 
 

5.2  RESULTADOS PARA O SICONTA MK II 

 
 

Este sistema apresenta um grau de complexidade superior ao sistema anteriormente 

abordado. Os dados coletados são mais abrangentes e a documentação técnica e 

administrativa, mais farta e elaborada. Basicamente, o sistema emprega  54 PSL e 2 PSO - 

COTS oriundos de 15 (quinze) fabricantes distintos e de atuação bastante abrangente, desde o 

mercado de computadores pessoais (PC) a área específica de componentes para sistemas 



 

 

 

digitais militares e de defesa. Também emprega componentes proprietários/MIL-SPEC, 

desenvolvidos pelo IPqM e pelo Consórcio, integrados entre si e com os componentes COTS. 

 
 
5.2.1  Fase 1 - Do Desenvolvimento aos Testes de Aceitação 

 
 
5.2.1.1  Qualificação dos entrevistados 

 
 

Foi aplicado o questionário a um total de 9 (nove) pessoas, sendo 4 (quatro) militares 

da MB e 5 (cinco) funcionários que integraram o consórcio do projeto ModFrag, pertencentes 

a 4 (quatro) Organizações Militares da MB distintas. Todos participaram ativamente da fase 

de desenvolvimento e integração dos sistemas, bem como das fases de pós-entrega e do 

período de garantia.   

O partícipe deste questionário com maior tempo de contato com o sistema possui 78 

meses e de menor tempo, 23 meses. 

 

Tabela 28 - Qualificação dos entrevistados – Fase 1 

Entrevistados Quantidade 

Desenvolvedores (HW e SW) - MB 4 

Desenvolvedores (HW e SW) - Consórcio 5 

 
 

5.2.1.2  Resultados quanto às vantagens do uso de COTS 

 
       Tabela 29 - Resultados quanto às vantagens do uso de COTS no Desenvolvimento – SICONTA 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 
Menores tempos de 

desenvolvimento. 

Não foi possível realizar comparações com 

desenvolvimentos proprietários. A primeira versão do 

sistema levou cerca de 7 anos. Uma das causas, não 

relacionadas ao uso de COTS, foi à descontinuidade 

contratual, com a substituição, por duas vezes, das 

empresas desenvolvedoras. 



 

 

 

 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 
Acesso rápido a novas 

tecnologias (“estado da arte”). 

Sistema desenvolvido com componentes de última 

geração disponíveis no mercado. 

Suporte de muitas indústrias do 

setor e facilmente encontrados e 

adquiridos no comércio. 

Componentes tipicamente COTS, para uso em 

aplicações profissionais (defesa e militar) e outros de 

aplicações em PC e facilmente encontrados no 

mercado internacional. Todos os componentes com 

mais de um fabricante. 

Baixo custo de aquisição de 

componentes. 

Não foi possível realizar a comparação com soluções 

proprietárias. Porém, de modo geral, os componentes 

têm baixo custo. Cerca de 34% dos componentes 

possuem valor abaixo de US$ 500,00. (Ver seção 

5.2.1.2 A  e Figura 5) 

Possibilidade de 

desenvolvimentos flexíveis. 

Existem versões distintas do sistema, empregando os 

mesmos componentes (treinamento e operativo). 

 
 

 

A) Custos dos Componentes 

  

A figura 5 mostra o custo dos componentes. Pode-se observar que, mesmo para um 

sistema complexo como o SICONTA MK II, a maior parte dos componentes (34%) têm custo 

abaixo de US$ 500,00 (quinhentos dólares americanos). Ressalta-se que, para este sistema, 

não foi possível obter o custo de 12 componentes (21,4%). 
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Figura 5 - Custos de componentes – SICONTA 

 

 

5.2.1.3  Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS 

 
    Tabela 30 - Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS  no Desenvolvimento – SICONTA 

DESVANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 
Obsolescência (retirada de fabricação 

e com problemas de substituição). 

Reduzido ciclo de vida (2 a 5 anos). 

Pelo menos 8 (oito) ocorrências de retirada de 

produtos do mercado (obsolescências), durante o 

desenvolvimento. (Ver seção 5.2.1.3 A) 

Dificuldades de integração de 

componentes, selecionados para o 

sistema. 

Houve problemas de integração entre o 

SICONTA e sub-sistemas de configuração MIL-

SPEC. (Ver seção 5.2.1.3 B) 

Impossibilidade de alteração das 

características dos componentes – 

“caixa-preta”. 

Não houve a necessidade de alterar características 

de componentes. 

Necessidade de estabelecer um apoio 

logístico diferenciado. 

Planejamento inicial, realizado na fase de 

desenvolvimento, teve que ser posteriormente 

revisto. 



 

 

 

 

DESVANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 
Requisitos rígidos de operação e 

manutenção. 

Não ocorreram problemas de adaptação e 

emprego de componentes para o ambiente naval. 

Os consoles foram testados quanto à vibração, 

temperatura e choque, sem apresentar problemas. 

 
 

 

A) Obsolescências 

 

• Obsolescência, por 2 (duas) vezes do componente previamente selecionado para a 

PSL#B19 – Placa CPU – fabricado pela Motorola. A tabela 31 descreve como se procedeu 

esta ocorrência:  

 

Tabela 31 - Obsolescências da PSL#B19 para o SICONTA 

Componente 
Obsoleto 

Componente 
Substituto 

Observações 

 

 

Versão 1 

 

 

Versão 2 

Lançado em 1984. Substituído em 1987. Porém 

foi fabricado até meados de 1990 e encontrado 

em fornecedores para aquisição até 1991. Ficou 

obsoleta já na fase de projeto. 

 

 

Versão 2 

 

 

Versão 3 

Lançado em 1987, Substituído em 1990. Porém 

foi fabricada até 1992 e encontrada em 

fornecedores para aquisição até 1997. Obsoleta 

na fase de desenvolvimento. 

 

Versão 3 

 

Versão 4 
Lançado em 1990, substituído em 1996. Porém, 

foi fabricada até 2000 e encontrada em 

fornecedores para aquisição até 2003. 

 
 

Estas ocorrências causaram um atraso considerável entre as fases de projeto e 

desenvolvimento, pois o componente pré-selecionado para a “PSL#B19” estava obsoleto, 

antes mesmo do desenvolvimento do protótipo / primeiro sistema (versão 1). O componente 

substituto selecionado, mesmo sendo do mesmo fabricante, também ficou obsoleto durante o 



 

 

 

desenvolvimento das primeiras unidades do sistema (versão 2). Havia a opção de migrar para 

um terceiro componente, do mesmo fabricante (versão 3). Optou-se, então, por substituir o 

componente e seu fabricante, adotando-se o fabricante B#9, como descrito na tabela 19.  

Apenas para caráter informativo, a versão 4 deste componente, descrita na tabela 31, 

também já se encontra obsoleta.  

Houve problemas com o componente que seria aplicado nas “PSL#B14” – Placa 

Expansão de Barramento. O componente pré-selecionado foi, repentinamente, retirado do 

mercado pelo seu fabricante, sem substituto equivalente. Optou-se por aplicar o componente 

do fabricante B#7, descrito na tabela 19, em substituição. Este novo componente foi 

selecionado devido ao seu alto grau de compatibilidade com os outros componentes 

selecionados, minimizando a necessidade de alterações de projeto e seleção de novos 

componentes, bem como de a necessidade de ajustes no software. Entretanto, houve a 

necessidade de substituição dos seguintes componentes, em conseqüência da alteração acima 

descrita: 

 

Tabela 32 - Substituição de componentes decorrentes de alterações – SICONTA 

Componente Descrição Fabricante 

PSL#B21 Placa Expansão PMC B#9 

 
 

 Ressalta-se que a obsolescência e alteração dos componentes acima descritos, também 

acarretaram a necessidade de mudanças no desenvolvimento do software do sistema.  

 

• Uma das empresas inicialmente selecionadas para fornecimento de componentes, 

de origem francesa, foi adquirida por outra fabricante (B#9), no decorrer do 

desenvolvimento do sistema. Como conseqüência, houve a retirada de produtos da adquirida 

de catálogo – principalmente, quando havia produtos da B#9 similares. Para o 

desenvolvimento, teve a conseqüência de realizar nova seleção de 5 (cinco) componentes e o 

posterior conseqüente ajuste no software do sistema. 

 

Tabela 33 - Substituição de componentes decorrentes de fusões – SICONTA 

Componente Descrição Fabricante 

PSL#B1 Placa Interface Serial B#1 



 

 

 

PSL#B2 Placa de Conversão Digital B#9 

PSL#B3 Placa PMC Ethernet B#1 

PSL#B4 Placa Digital I/O B#1 

 
 

 

• Recentemente, a própria fabricante B#9 foi adquirida por outra empresa de maior 

porte e grande atuação no mercado de sistemas para defesa. Conseqüentemente, ocorreu à 

retirada de catálogo de, pelo menos, 4 (quatro) componentes empregados no SICONTA MK 

II. Neste caso, ainda não foram identificados prejuízos ao sistema ou à MB, pois este fato 

ocorreu quando o sistema estava em fase de implementação das últimas unidades e a “dotação 

inicial” de sobressalentes já adquirida e recebida. Porém, em caso de necessidade, ou no 

decorrer do tempo de operação e ocorrência de avarias, será muito provável que alguns dos 

componentes do fabricante B#9 não estarão disponíveis para aquisição e/ou suporte logístico.  

 

• Ocorreram 2 (duas) obsolescências, nos componentes pré-selecionados 

“PSL#B22” (Placa Controladora de Disco) e “PSL#B13” (Placa Interface de Vídeo), 

como conseqüência da demora em adquirir os componentes, após a finalização do projeto e 

protótipo: 

 

Tabela 34 - Obsolescências devido ao tempo para aquisição – SICONTA 

Componente Descrição Fabricante 

PSL#B22 Placa Controladora de Vídeo B#10 

PSL#B13 Placa Interface de Vídeo B#7 

 
 

 

• A fabricante B#2, do componente “PSL#B5” (Placa Interface Serial), encerrou 

suas atividades em agosto/2001. Este componente não possui mais suporte logístico, de 

manutenção ou atualização. 

 

 

 

 



 

 

 

B) Dificuldades de Integração 

 

 Como descrito na tabela 35 houve os problemas de integração entre os 

equipamentos MIL-SPEC e componentes do SICONTA MK II:  

 

Tabela 35 - Dificuldades de Integração – Fase Desenvolvimento 

Sub-sistema ou Eqpfº Ocorrência Solução Adotada Observações 

RAN 20-S e RTN 30X Não apareciam os 

contatos no 

CONSTAT 

Conflito de programação 

do SW operativo do 

sistema e o “driver” do 

CONSTAT/SICONTA 

MK II. 

Sanado pelo IPqM. 

MAS “ASPIDE” Console de 

Armas não 

“habilitava” o 

armamento. 

Diferença de velocidade 

de processamento entre 

o CCA/SICONTA MK 

II e o painel do 

armamento. 

Corrigido pelo 

Fabricante do 

“ASPIDE” 

CME Integração ao 

Sistema 

XXX Problema ainda 

persiste. Em estudo 

pelo IPqM. 

 
 

5.2.1.4  Resultados quanto às recomendações para desenvolvimento com uso de COTS 

 
 

No desenvolvimento do SICONTA MK II, observou-se que, de modo geral, as 

recomendações para desenvolvimentos baseados em COTS, relacionadas na tabela 4, foram 

cumpridas integralmente. 

 
 

5.2.1.5  Outras ocorrências 

 
 

Foram identificadas as seguintes ocorrências, durante a fase de desenvolvimento do 

sistema e que podem ser classificadas como “desvantagens inerentes ao ambiente brasileiro”: 



 

 

 

 

A) Alteração do Desenvolvedor 

 

A alteração, por duas vezes, da organização responsável pelo desenvolvimento e 

integração do sistema, descrita no Capítulo 4, gerou atrasos significativos ao início e 

prosseguimento dos trabalhos. A tabela 36 descreve estas alterações: 

 

Tabela 36 - Alterações nos Desenvolvedores do SICONTA 

ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

ESCA 1992 - 1994 

IES 1995-1996 

CONSÓRCIO MODFRAG 1996-2006 
 

 

B) Logísticos (trâmite de componentes) 

 

A ocorrência de 2 (duas) grandes greves dos servidores da Receita Federal do Brasil, 

em 1999 e 2002, resultaram em atrasos no cronograma, de cerca de 10 (dez) meses, pois 

reteve componentes do sistema junto aos postos da alfândega. 

Houve a ocorrência de outros problemas alfandegários com a Receita Federal do 

Brasil: O fabricante B#14 enviou componentes errados para o Brasil, ou seja, enviou 

componentes de características e especificações diferentes dos componentes adquiridos. O 

trâmite para devolução, com isenção de taxas, e recebimento do lote correto levou cerca de 5 

(cinco) meses para ser finalizado. 

 
 
5.2.2  Fase 2 - A Partir da Operação do Sistema 

 
 
5.2.2.1  Qualificação dos entrevistados 

 
 

Foi aplicado o questionário a um total de 33 (trinta e três) pessoas, sendo 24 (vinte e 

quatro) militares da MB, 3 (três) funcionários civis e 6 (seis) funcionários que integraram o 

Consórcio do projeto ModFrag, em 10 (dez) Organizações Militares da MB distintas, sendo 

seis as unidades operativas (FCN). Quase a totalidade exerce funções de operação e/ou 



 

 

 

manutenção primária do sistema a mais de doze meses, exceto os partícipes do Consórcio, que 

atuaram como desenvolvedores e integradores. A aplicação do questionário aos funcionários 

do Consórcio, teve o objetivo de coletar as experiências e identificar possíveis ocorrências 

durante o desenvolvimento e implementação do projeto, concomitantemente à operação de 

sistemas já implantados nas primeiras FCN a serem modernizadas e/ou durante o período de 

garantia, caso tenham sido procurados.  

O partícipe deste questionário com maior tempo de contato com o sistema possui 66 

meses e de menor tempo, 17 meses. 

 

Tabela 37 - Qualificação dos entrevistados – Fase Operação e Manutenção 

Entrevistados Quantidade 

Operadores e Mantenedores – MB (militares) 24 

Operadores e Mantenedores – MB (civis) 3 

Desenvolvedores - Consórcio 6 
 

 
 

5.2.2.2  Resultados quanto às vantagens do uso de COTS 

 
Tabela 38 - Resultados quanto às vantagens do uso de COTS  na Operação – SICONTA 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 
Menor tempo para reparos, 

aumentando a disponibilidade. 

Reparos feitos por substituição de PSL/LRU, em tempos 

muito reduzidos, em nível de 1 e 2 escalões 

Baixo custo de aquisição de 

componentes e sobressalentes 

Componentes COTS de baixo valor relativo. O custo dos 

sobressalentes foi o custo de aquisição dos mesmos. 

Facilidade e rapidez de 

obtenção de componentes no 

mercado. 

Nas avarias ocorridas, os componentes encaminhados 

para reparo no exterior, levam, em média, 161 dias para 

tramitarem. 

Capacidade de atualizações. Apesar de existirem componentes com versões mais 

atuais, o sistema não está sendo atualizado. 29 

componentes (52%) já possuem versões atualizadas. 

Estrutura de apoio reduzida, A estrutura de apoio atual é mais simplificada, pois se 

baseia em 1º e 2º escalões de manutenção, com a 

possibilidade de descarte de componentes COTS. 



 

 

 

VANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 
Alta confiabilidade dos 

componentes COTS. 

Durante cerca de 6 anos de uso, para as unidades mais 

antigas, (total de 11.043 horas), foram observadas apenas 

10 (dez) falhas em componentes. (Ver seção 5.2.2.3 A e 

Tabela 42). 

 
 
 
 

5.2.2.3  Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS 

 
Tabela 39 - Resultados quanto às desvantagens do uso de COTS  na Operação – SICONTA 

DESVANTAGENS RESULTADOS OBTIDOS 

Obsolescência de componentes 
(retirada de fabricação e com 
problemas de substituição). Reduzido 
ciclo de vida (2 a 5 anos). 

21 componentes (38%) já apresentam 
obsolescência. Porém, não estão sendo 
atualizados ou substituídos por outros mais 
atuais, devido à utilização dos estoques. 

Dificuldades de integração de novos 
componentes, decorrentes de 
atualizações. 

Não foram feitas atualizações do sistema, nesta 
fase. 

Alto risco no apoio em longo prazo – 
baixa suportabilidade. 

Ocorrência de dificuldades de atendimento, 
pelos fabricantes. A maioria dos 
questionamentos encaminhados leva muito 
tempo para serem respondidos ou solucionados. 
Muitas vezes a resposta é negativa. Reparo dos 
componentes se mostrou inviável técnica e 
economicamente, levando a uma política de 
descarte não prevista no planejamento inicial. 
(Ver seção 5.2.2.4) 

Custo da operação, manutenção e 
atualizações. 

No biênio 2005-2007 os pedidos de 
reparo/solicitações ao exterior, para 
componentes COTS do SICONTA, somaram 
cerca de US$ 102.000,00. 

 
 

 

A) Avarias 

  

De modo geral, a pesquisa realizada indica que o SICONTA MK II não apresentou 

significativos índices de ocorrências de avarias, após sua operacionalização. Para melhor 

compreensão e análise dos números obtidos, faz-se necessário apresentar a tabela de horas de 



 

 

 

operação do sistema, até agosto/2007, para cada unidade (FCN). Estes dados foram obtidos 

multiplicando-se o número de dias de mar realizados por cada unidade, após a 

operacionalização do SICONTA MK II, por 24 horas ou a fração de horas correspondente, 

quando não foi inteiramente completado o dia de mar. 

 

Tabela 40 - Total de horas de operação do SICONTA nas “FCN” até ago/2007 

UNIDADE HORAS DE OPERAÇÃO 

UNIDADE#1 1835 

UNIDADE#2 2910 

UNIDADE#3 1550 

UNIDADE#4 3280 

UNIDADE#5 2190 

UNIDADE#6 820 
 

 
 

A pesquisa e coleta de dados realizada nas seis FCN, no CETM e no CASOP indicam 

a ocorrência das seguintes avarias, ocorridas em componentes COTS, do SICONTA MK II, 

entre Out/2003 e Mar/2007: 

 

Tabela 41 - Ocorrência de avarias do SICONTA 

Componente Descrição Fabricante Ação Empregada Observações 

PSL#B41 Placa 
backplane 

B#14 Manutenção de 
primeiro escalão 

Componente descartado, 
após avaliação do CETM 

PSL#B39 Unidade de 
disco 

B#14 Manutenção de 
primeiro escalão 

Componente descartado, 
após avaliação do CETM 

PSL#B52 Monitor 
colorido 

B#16 Manutenção de 
primeiro escalão 

Componente reparado no 
CETM. 

PSL#B10 Terminal 
touchscreen 

B#5 Manutenção de 
segundo escalão 

Item encaminhado ao 
fabricante, para reparo 

PSL#B19 Placa CPU B#9 Manutenção de 
primeiro escalão 

Componente descartado, 
após avaliação do CETM 

PSL#B40 Fonte de 
alimentação 

B#14 Manutenção de 
segundo escalão 

Componente reparado no 
CETM. 

PSL#B24 Fonte de 
alimentação 

B#11 Manutenção de 
segundo escalão 

Componente reparado no 
CETM. 

PSL#B8 Teclado 
funcional 

B#4 Manutenção de 
primeiro escalão 

Componente descartado, 
após avaliação do CETM 



 

 

 

 

Componente Descrição Fabricante Ação Empregada Observações 

PSL#B2 Placa de 
conversão 

B#1 Manutenção de 
segundo escalão 

Item encaminhado ao 
fabricante, para reparo. 

PSL#B22 Placa 
controladora 
de disco 

B#10 Manutenção de 
segundo escalão 

Item encaminhado ao 
fabricante, para reparo. 

 
 

Estas 10 (dez) avarias correspondem a 18,5% dos componentes COTS empregados nas 

FCN. Faz-se necessário calcular as horas de operação do sistema para o mesmo período da 

obtenção dos dados de avarias, a fim de evitarmos distorções nos resultados comparativos que 

serão apresentados. A tabela 42 apresenta, então, as horas de operação do sistema para o 

período compreendido entre Out/2003 e Mar/2007, concomitante ao período de obtenção dos 

dados de avarias. 

 

Tabela 42 - Horas de operação do SICONTA nas “FCN” entre Out/2003 e Mar/2007 

UNIDADE HORAS DE OPERAÇÃO 

UNIDADE#1 1835 

UNIDADE#2 2450 

UNIDADE#3 1350 

UNIDADE#4 2566 

UNIDADE#5 2022 

UNIDADE#6 820 

 
 
A tabela 43 apresenta os componentes do SICONTA e a avaliação das horas de 

exposição ao risco (total de unidades em risco vezes total de horas de operação do sistema) 

em confronto com o número de avarias ocorridas. Onde: 

 
Ŋ ���� Quantidade total do componente por navio (6 FCN); e 

T ���� Tempo de operação de todos os sistemas (11.043 horas). 

 

 



 

 

 

Tabela 43 - Número de Avarias x (Ŋ x T) 

 
Identificação 

 
Descrição 

 
Fabricante 

Total de horas em risco 

(Ŋ x T ) 

Avarias 
Ocorridas 

PSL#B1 Placa Interface Serial B#1 11.043 0 

PSL#B2 Placa de Conversão 
Digital 

B#1 11.043 1 

PSL#B3 Placa de Conversão 
Sincro 

B#1 44.172 0 

PSL#B4 Placa Digital I/O B#1 44.172 0 

PSL#B5 Placa Interface Serial B#2 11.043 0 

PSL#B6 Placa Interface PCM B#3 11.043 0 

PSL#B7 Teclado Funcional B#4 66.258 0 

PSL#B8 Teclado Alfabético B#4 44.172 1 

PSL#B9 Painel de Controle e 
Sinalização 

B#4 22.086 0 

PSL#B10 Terminal Touchscreen B#5 66.258 1 

PSL#B11 Trackerball B#6 55.215 0 

PSL#B12 Monitor Gráfico B#7 44.172 0 

PSL#B13 Placa Interface Vídeo B#7 22.086 0 

PSL#B14 Placa Expansão de 
Barramento 

B#7 55.215 0 

PSL#B15 Placa Interface Radar B#7 11.043 0 

PSL#B16 Placa Interface Vídeo B#7 11.043 0 

PSL#B17 Placa Repetidora B#7 11.043 0 

PSL#B18 Fonte Alimentação B#8 33.129 0 

PSL#B19 Placa CPU B#9 66.258 1 

PSL#B20 Placa PMC Ethernet B#9 22.086 0 

PSL#B21 Placa Expansão PMC B#9 22.086 0 

PSL#B22 Placa Controladora de 
Disco 

B#10 22.086 1 



 

 

 

 
Identificação 

 
Descrição 

 
Fabricante 

Total de horas em risco 

(Ŋ x T ) 

Avarias 
Ocorridas 

PSL#B23 Módulo Filtro B#11 33.129 0 

PSL#B24 Módulo Fonte B#11 33.129 1 

PSL#B25 Módulo Fonte B#11 22.086 0 

PSL#B26 Módulo Fonte B#11 22.086 0 

PSL#B27 Módulo Fonte Ajustável B#11 22.086 0 

PSL#B28 Módulo Retificador B#11 22.086 0 

PSL#B29 Módulo Fonte B#11 22.086 0 

PSL#B30 Módulo Fonte Ajustável B#11 11.043 0 

PSL#B31 Módulo Fonte B#11 22.086 0 

PSL#B32 Módulo Fonte B#11 22.086 0 

PSL#B33 Switch  Ethernet B#12 11.043 0 

PSL#B34 Transceiver Ethernet B#13 11.043 0 

PSL#B35 Unidade de Disco 3 ½ B#14 22.086 0 

PSL#B36 Placa CPU Pentium B#14 22.086 0 

PSL#B37 Placa de Memória B#14 22.086 0 

PSL#B38 Placa Emuladora de 
Disco 

B#14 22.086 0 

PSL#B39 Unidade de Disco B#14 11.043 1 

PSL#B40 Fonte de Alimentação B#14 11.043 1 

PSL#B41 Placa Backplane B#14 11.043 1 

PSL#B42 Placa Ethernet B#14 22.086 0 

PSO#B1 Memória RAM B#14 11.043 0 

PSL#B43 Placa CPU Pentium B#14 11.043 0 

PSL#B44 Placa Controladora B#14 11.043 0 



 

 

 

 
Identificação 

 
Descrição 

 
Fabricante 

Total de horas em risco 

(Ŋ x T ) 

Avarias 
Ocorridas 

PSL#B45 Placa de Vídeo Gráfico B#14 11.043 0 

PSL#B46 Conversor de Vídeo B#14 11.043 0 

PSL#B47 Comutador de 
Impressora 

B#14 11.043 0 

PSL#B48 Fonte de Alimentação B#14 11.043 0 

PSL#B49 Placa Backplane B#14 11.043 0 

PSL#B50 Teclado B#14 22.086 0 

PSL#B51 Mouse B#14 22.086 0 

PSO#B2 Processador Pentium B#15 33.129 0 

PSL#B52 Monitor Colorido B#15 22.086 1 

PSL#B53 Ventilador para CPU 
Pentium 

B#15 66.258 0 

PSL#B54 Placa CPU Pentium B#15 33.129 0 

 
 

 

B) Dificuldades de Integração 

 

Persiste, na fase de operação, o seguinte problema de integração entre equipamentos 

do “ModFrag” e o SICONTA MK II: 

 

Tabela 44 - Dificuldades de Integração – Fase 2 

Sub-Sistema ou Eqptº Ocorrência Solução Adotada Observações 

CME Integração 
ao Sistema 

XXX Problema ainda persiste. 
Em estudo pelo IPqM. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5.2.2.4  Outras ocorrências 

 
 

Foram identificadas as seguintes ocorrências, ocorridas durante a fase de operação do 

sistema e que podem ser classificadas como desvantagens inerentes ao ambiente brasileiro: 

 

 

A) Tempo para obtenção de respostas 

 

Consultas técnicas e solicitações, realizadas a alguns fabricantes de componentes 

levam muito tempo para serem respondidas. Tal fato pode ser atribuído à baixa prioridade que 

é dada ao cliente Consórcio/MB, devido, principalmente, à baixa escala de aquisição. Entre 

Janeiro/2005 e Maio/2007, do total de 16 (dezesseis) consultas encaminhadas aos fabricantes 

de componentes COTS constantes do SICONTA MK II, obteve-se as seguintes respostas e 

percentuais correspondentes: 

 

• 5 (cinco) consultas não obtiveram resposta – 31,25%; 

• 2 (duas) consultas obtiveram resposta com mais de 1 (um) ano – 12,5%; 

• 3 (três) consultas obtiveram resposta entre 6 (seis) meses e 1(um) ano – 18,75%; 

• 2 (duas) consultas obtiveram resposta entre 2 (dois) e 6 (seis) meses – 12,5%; e 

• 4 (quatro) consultas obtiveram resposta com menos de 2 meses – 25%. 

 

B) Tempos e custos de reparos de 4º Escalão 

 

Quanto aos itens encaminhados aos fabricantes para reparo – 4º escalão, a tabela 45 

apresenta os tempos e custos envolvidos para cada item avariado. Pode-se observar que, para 

a PSL#B10 – “Terminal Touchscreen”, o reparo do componente corresponde a 83,2 % do 

valor de aquisição de um novo componente. 

 

Tabela 45 - Avaliação dos reparos de 4º escalão – SICONTA 

Componente Descrição Processamento 

CETM (dias) 

Envio ao 
Fabricante 

(dias) 

Retorno do 
Fabricante 

(dias) 

Custo 
Previsto 

(US$) 

Custo 
Componente 

(US$) 

PSL#B22 Placa 
controladora 
de disco 

75 22 60 1677 XXX 



 

 

 

Componente Descrição Processamento 

CETM (dias) 

Envio ao 
Fabricante 

(dias) 

Retorno do 
Fabricante 

(dias) 

Custo 
Previsto 

(US$) 

Custo 
Componente 

(US$) 

PSL#B2 Placa de 
conversão 

66 XXX 47 166 (item 
não 
reparado) 

1200 

PSL#B10 Terminal 
Touchscreen 

124 18 73 2845 3420 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

6  CONCLUSÕES 

 
 
 

Este trabalho avaliou o emprego de componentes COTS no desenvolvimento de SDO, 

aplicados à MB. Foram analisados dois sistemas: O SSTT-MT, desenvolvido no IPqM e 

implementado pela MB e o SICONTA MK II, desenvolvido e implementado pela MB e um 

Consórcio de desenvolvedores, para o projeto ModFrag. 

As conclusões serão apresentadas discriminadas por fase do ciclo de vida útil de um 

SDO a fim de relacionar as principais particularidades de cada desenvolvimento, 

identificando as vantagens e desvantagens, em consonância com a experiência internacional e 

relatando, se for o caso, as novas ocorrências de vantagens e/ou desvantagens detectadas e 

classificadas como inerentes ao desenvolvimento em ambiente brasileiro e/ou da MB.  

 
 
6.1  VANTAGENS DO USO DE COTS NO DESENVOLVIMENTO DE SDO 

 
 

Pode-se concluir que, para os SDO em questão, os maiores benefícios foram 

identificados no baixo custo dos componentes, desenvolvimentos flexíveis, emprego do 

“estado da arte” tecnológico e alta confiabilidade dos componentes e sistemas desenvolvidos 

com esta nova filosofia. 

A grande promessa do emprego dos componentes COTS para esta fase é a redução dos 

custos e dos prazos de desenvolvimento. Estas avaliações ficam prejudicadas, quando se trata 

de desenvolvimentos realizados no Brasil, por não existir histórico de desenvolvimento de 

sistemas digitais operativos, para o mercado militar e de defesa que possam ser usados para se 

realizar a comparação. Porém, pode-se concluir que os custos de componentes COTS são 

relativamente baixos em comparação com os componentes proprietários. Com relação ao 

tempo de desenvolvimento, um dos sistemas analisados teve um tempo de desenvolvimento 



 

 

 

bastante reduzido (cerca de 2,5 anos), porém é de arquitetura e funcionalidade simples. O 

tempo de desenvolvimento do outro sistema foi relativamente longo, mas foi afetado por 

fatores não relacionados ao uso de COTS: a mudança, por três vezes, da organização 

responsável pelo desenvolvimento, entre outros. É, pois, razoável afirmar que essas vantagens 

também puderam ser observadas nos sistemas analisados. 

Com relação às demais vantagens, ou seja, uso do estado da arte da tecnologia, 

disponibilidade de várias alternativas de mercado para o mesmo produto e a possibilidade de 

desenvolvimentos flexíveis, pode-se concluir que, de modo geral, se cumpriram para ambos 

os desenvolvimentos, em consonância com a bibliografia e experiência internacional. 

Não foram observadas novas ocorrências de vantagens que possam ser identificadas 

como particularidades do desenvolvimento em ambiente brasileiro ou na MB, exceto por 

agregar conhecimento e tecnologias nacionais, com resultados similares aos encontrados em 

ambientes de maior escala e desenvolvimento. 

 
 
6.2  DESVANTAGENS DO USO DE COTS NO DESENVOLVIMENTO DE SDO 

 
 

A grande ocorrência de problemas no emprego de componentes COTS, para esta fase, 

são a obsolescência precoce e problemas de integração.  

O trabalho mostrou que ocorreram muitos casos de obsolescência nos 

desenvolvimentos em questão, principalmente para o SICONTA MK II. Neste caso, ocorreu a 

obsolescência de 8 (oito) componentes COTS durante o período de desenvolvimento, sendo 

que, para um dos mais críticos para o sistema (Placa CPU), ocorreram quatro obsolescências e 

uma mudança de fabricante. 

Foram, também, identificados problemas de integração, tanto no SSTT quanto no 

SICONTA (três ocorrências em cada sistema), aplicáveis ao HW e ao SW. 

Quanto às demais desvantagens, ou seja, impossibilidade de alteração de 

características de componentes e necessidade de projetar um apoio logístico diferenciado em 

relação às estruturas existentes, observou-se o seguinte: 

 

a) face ao resultado obtido e descrito no capítulo 5, o estabelecimento de um apoio 

logístico diferenciado, com planejamento iniciando já na fase de projeto e 

totalmente integrado ao desenvolvimento é primordial para o sucesso dos 

desenvolvimentos baseados nesta filosofia; 



 

 

 

b) não houve necessidade de alteração de características funcionais ou de interface e 

a própria confiabilidade dos componentes mostrou-se adequada às aplicações e aos 

ambientes de operação da MB. 

 

Burke (1998, p.11) e Place (2000, p.19) afirmam que o aumento do custo e do tempo 

de desenvolvimento é a mais notável conseqüência da deficiência no estabelecimento do 

apoio logístico adequado para o sistema, na fase de desenvolvimento, com reflexos na fase de 

operação do sistema. Pôde-se verificar, em menor escala, que os problemas logísticos de 

caráter alfandegário, entre outros, são compatíveis com esta afirmação. Estes problemas 

alfandegários podem ser classificados como uma nova desvantagem, inerente ao 

desenvolvimento em ambiente brasileiro, resultando em excessivos tempos de trâmite de 

componentes com profundos reflexos no custo e tempos de desenvolvimento. 

 
 
6.3  RECOMENDAÇÕES PARA O  DESENVOLVIMENTO  DE  SDO  COM  O  USO  DE 

       COTS 

 
 

As mais importantes recomendações descritas por Place (2000, p.36), para a fase de 

desenvolvimento de SDO, são: 

 
• O emprego de um criterioso processo de seleção de componentes; e 

• O gerenciamento das diferenças entre as necessidades (projeto) e o mercado.  

 
Quanto ao processo de seleção, houve diferenças entre os sistemas: Enquanto que, 

para o SSTT, não foi aplicado nenhum método mais elaborado para seleção dos componentes 

– sem maiores prejuízos ao desenvolvimento; para o SICONTA, foram empregadas 

metodologias elaboradas para seleção dos componentes a serem empregados, também sem 

prejuízos ao desenvolvimento. 

Quanto ao gerenciamento das diferenças entre o projeto e o mercado, observou-se que 

foi aplicado para ambos os sistemas. 

Para as demais recomendações, descritas abaixo: 

 
• Sólido relacionamento com o vendedor ou desenvolvedor; 

• Abordar os aspectos de manutenção antecipadamente; 

• Gerenciamento do emprego de múltiplos componentes COTS no sistema; e 



 

 

 

• Controle das alterações de configurações e parâmetros do sistema. 

 

Conclui-se que, de modo geral, foram aplicadas ao desenvolvimento de ambos os 

sistemas. Porém, dadas as diferenças entre os sistemas analisados e os resultados obtidos, 

conclui-se também que estas recomendações são muito importantes para os desenvolvimentos 

de SDO, em especial, para os mais complexos, como é o caso do SICONTA MK II.  

 
 
6.4  VANTAGENS DO USO DE COTS PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SDO 

 
 

Os maiores benefícios, para esta fase do ciclo de vida de um SDO são os menores 

tempos para reparos e os menores custos e facilidades para a aquisição de componentes 

sobressalentes. Pode-se concluir que, para os sistemas analisados, os menores tempos de 

reparo se concretizaram, mas os demais não puderam ser observados devido ao uso da 

dotação de sobressalentes, no caso do SICONTA, sem reposição dos itens empregados. 

As outras vantagens apontadas na literatura são: a estrutura de apoio reduzida e a alta 

confiabilidade dos componentes COTS. Pode-se concluir, em relação a esses aspectos, que 

eles também ocorreram para os desenvolvimentos analisados. A política de manutenção 

praticada é a de descarte, o que simplifica muito a estrutura de apoio e a proporção de tipos de 

componentes COTS que sofreram avarias foi de 1,5% para o SSTT e de 18,5% para o 

SICONTA. 

Por fim, uma outra característica considerada como vantagem do uso de COTS para 

esta fase, a capacidade de atualizar o sistema, não pode ser verificada porque a MB não 

realizou nenhuma atualização, até o momento. Os índices atuais de componentes obsoletos, de 

40% para o SSTT e de 38% para o SICONTA, bem como os índices de componentes 

atualizados pelos fabricantes, de 66% para o SSTT e de 52% para o SICONTA, indicam que, 

muito provavelmente, em curto prazo e/ou quando esgotarem-se os estoques de componentes 

sobressalentes, ocorrerão problemas de disponibilidade dos sistemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.5  DESVANTAGENS DO USO DE COTS PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO  DE 

       SDO 

 
 

As maiores desvantagens são a obsolescência e a dificuldade de integração de 

componentes atualizados ou substitutos. Não foi possível concluir sobre estas ocorrências, 

tendo em vista que a MB não realizou atualizações dos sistemas e está usando os 

sobressalentes de sua dotação inicial para sanar as ainda poucas avarias ocorridas. Os índices 

descritos na seção 6.4 demonstram que, sem uma concreta metodologia de atualização de 

componentes, no decorrer do ciclo de vida útil do sistema, estes problemas serão 

maximizados, com reflexos no custo de operação e manutenção e na disponibilidade e 

operacionalidade dos sistemas.  

Quanto ao custo de reparo de componentes COTS, apesar do baixo custo de aquisição 

da maior parte desses componentes, ou seja, a maior parcela de componentes de ambos os 

sistemas possuem custo inferior a US$ 500,00 (quinhentos dólares americanos), os indícios 

apontam para custos de reparos de 4º escalão elevados. Como por exemplo, pode-se citar os 

componentes encaminhados para reparo de 4º escalão, apresentados na tabela 45, em especial 

o componente PSL#B10 – Terminal TouchScreen.. Estes reparos apresentaram, também, 

longos tempos de respostas devido, entre outros, a problemas de tramitação alfandegária. Esta 

situação levou a adoção de uma política de manutenção por descarte e a necessidade de 

estoques dimensionados para longos períodos ou a permanente reposição desses estoques. 

Esta última alternativa só será viável se os itens que se tornarem obsoletos forem, 

automaticamente, atualizados. Isto, até o presente momento, não foi cogitado pela MB, como 

já mencionado. 

 

6.6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento de sistemas e o emprego de componentes COTS em SDO é uma 

realidade irreversível, à qual o Brasil e a MB estão inseridos. O que o meio militar tem 

buscado é tentar aproveitar as suas vantagens e minimizar os problemas de sua utilização. 

Hoje, os fatores que influenciam no desenvolvimento, operação e manutenção desses sistemas 

vêm, basicamente, de causas externas ao meio em que foram desenvolvidos e operam. A “lei 

de mercado”, onde a competência e o lucro são o “farol” resultam em mudanças repentinas de 

produtos e serviços; criação, fusão, incorporação e falência de empresas, inovações 



 

 

 

tecnológicas cada vez mais freqüentes têm reflexos cada vez maiores no desenvolvimento de 

sistemas baseados em COTS, principalmente no que tange aos custos de operação, 

manutenção, atualizações e estabelecimento da dotação de sobressalentes. 

O que se pôde verificar neste estudo é que a MB baseou a operação e a manutenção 

dos sistemas analisados apenas na dotação de sobressalentes estabelecida. È fato que as 

restrições orçamentárias praticamente inviabilizam o estabelecimento de um apoio logístico 

mais eficaz, onde a rápida aquisição para reposição de itens de sobressalentes já empregados 

(estoques), ou o rápido trâmite dos componentes enviados ao exterior, para reparo, são fatores 

imprescindíveis no estabelecimento do apoio logístico de médio e longo prazo. 

Por fim, identificou-se que os trâmites internos (da MB) e alfandegários (do país), com 

reflexos nos tempos administrativos, são um fator de grande desvantagem. Tal fato, 

juntamente com a “baixa prioridade” dada pelos fornecedores de componentes COTS às 

necessidades e questionamentos da MB podem ser atribuídos, em primeira análise, à alta 

carga burocrática (interna e externa) e à pequena escala de desenvolvimentos existentes no 

país. Isso torna a MB um cliente de pequeno valor agregado para estas empresas fornecedoras 

de componentes COTS. 

De todo o exposto, deve-se ressaltar que, por serem os primeiros desenvolvimentos 

significativos de SDO baseados em COTS e analisando as ocorrências resultantes, pode-se 

concluir que a Marinha do Brasil evoluiu e vem se adaptando às particularidades do emprego 

de COTS, já aplicando, muitos dos ensinamentos obtidos no projeto ModFrag no 

desenvolvimento do SICONTA MK IV, a ser implementado nas Corvetas classe “Barroso”. 

Por fim, sugere-se como principal medida para minimizar os problemas logísticos e 

viabilizar a realização das atualizações, a realização de estudos e o estabelecimento de um 

procedimento periódico, que poderia ser entre 3 (três) e 5 (cinco) anos, para a completa 

atualização dos sistemas e conseqüente aquisição dos sobressalentes necessários para 

operação neste período, visando aumentar a disponibilidade e o alcance do tempo de vida útil 

previsto, de 15 (quinze) anos. 
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9  APÊNDICES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÄRIO PARA O SSTT 

 

 

NOME: _________________________________________________________________ 

 

FUNÇÃO/CARGO/FORMAÇÃO___________________________________________ 

 

Tempo de Experiência com Componentes COTS ou Operação do Sistema? 

 

(  ) menos de 1 ano 

(  ) entre 1 e 2 anos 

(  ) mais de 2 anos 

 

Qual o conhecimento e experiência que possui com componentes COTS?  

 

(   ) Especificação 

(   ) Seleção do componente 

(   ) Seleção do Fornecedor 

(   ) Discussão / Negociação de contratos 

(   ) Obtenção 

(   ) Testes de Verificação e Aceitação 

(   ) Testes de integração de hardware 

(   ) Testes de integração de sistemas 

(   ) Testes de integração de software 



 

 

 

(  ) Operação 

(  ) Manutenção 

(   ) Outros 

 

Descreva 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Há algum documento / manual, de seu conhecimento, que possa ser indicado para 

consulta? 

  

(  ) Sim    (  ) Não 

 

Quais? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Qual a área específica e/ou componente(s) de sua atuação? 

 

(   ) Engenharia de Hardware 

(   ) Engenharia de Software 

(   ) Engenharia de Sistemas 

(   ) Abastecimento 

(   ) Manutenção HW 

(   ) Manutenção SW 

 

 

Em quais componentes você possui maior experiência e/ou contato? 

 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Das seguintes ocorrências, qual (is) você teve contato ou tomou conhecimento? 

 

(  ) Obsolescência 

(  ) Problemas de integração 

(  ) Problemas com fornecedores 

(  ) Seleção de Componentes 

(  ) Problemas com Alfândega 

(   ) Alteração de configuração / drivers 

(   ) Avarias com reparo 

(   ) Avarias sem reparo 

(   ) Descontinuidade de fornecimento/obtenção 

(   ) Atualização/up-grade 

(  ) Outros 

 

Descreva 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Quais problemas vivenciados durante o período em que trabalhou com o sistema? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Poderia citar tempos e/ou custos envolvidos? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, qual (is) problemas você destacaria e por que? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Poderia indicar outra(s) pessoa(s) que possa(m) enriquecer este questionário / 

assunto? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Considera o sistema estável e confiável? Por que? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Outras questões julgadas relevantes 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

APÊNDICE B – MODELO DE QUESTIONÄRIO PARA O SICONTA MK II 

 

 

NOME: 

_________________________________________________________________________ 

 

FUNÇÃO/CARGO/FORMAÇÃO____________________________________________ 

 

Tempo de Experiência com Componentes COTS ou Operação do Sistema? 

 
(  ) menos de 1 ano 

(  ) entre 1 e 2 anos 

(  ) mais de 2 anos 

 

Que tipo de função exerce? 

 
(  ) Desenvolvedor 

(  ) Integrador 

(  ) Operador 

(   ) Mantenedor de primeiro escalão 

(   ) Mantenedor de outros escalões.  Qual? _____________________________________  

 



 

 

 

 

Qual o conhecimento e experiência que possui com componentes COTS?  

 
(   ) Desenvolvimento 

(   ) Instalação ou Implementação 

(   ) Testes de verificação e aceitação 

(   ) Testes de alinhamento 

(   ) Testes de demonstração 

(   ) Testes de integração de sistemas 

(   ) Testes de integração de software 

(   ) Outros 

 

Quais? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Qual tipo de problema foi vivenciado na questão dos COTS? 

 
(  ) Obsolescência 

(  ) Problemas de integração 



 

 

 

(  ) Problemas com fornecedores 

(  ) Seleção de Componentes 

(  ) Problemas com Alfândega 

(   ) Alteração de configuração / drivers 

(   ) Avarias com reparo 

(   ) Avarias sem reparo(   ) descontinuidade de fornecimento/obtenção 

(   ) Atualização/up-grade 

(  ) Outros 

 

Descreva 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Há algum documento, de seu conhecimento,  que possa ser consultado? 

  
(  ) Sim    (  ) Não 

 

Quais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Qual a área especifica e/ou componente(s) de sua atuação? 

 
(   ) Hardware 

(   ) Software 

 

Componente(s) ou subsistema(s)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 


