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Resumo 
 

Este Relatório Técnico (RT) tem como objetivo apresentar a implantação de um Depósito 

Especial da empresa multinacional MTU, para fornecimentos de itens de sobressalentes da 

cadeia de suprimentos da Marinha do Brasil (MB), que é de vital importância para 

manutenção dos navios que compõe a sua Esquadra, em que todas as ações referentes a essa 

cadeia de suprimento são centralizadas no Sistema de Abastecimento da Marinha. Serão 

discutidos problemas burocráticos e estatísticos, que prejudicam o atendimento das 

necessidades de itens para reparo dos motores. Também, serão elencados conceitos de 

empreendedorismo, Just-in-time e gestão de estoque que corroboram para adotar um sistema 

de Depósito Especial Alfandegado com intento de sanar os problemas de atendimento das 

demandas de manutenção da propulsão dos meios operativos. 

Palavras-chaves: Cadeia de Suprimentos; Gestão de Estoque; Manutenção. 

 

1 - Introdução 

 

O Sistema de Abastecimento da Marinha  tem a responsabilidade de coordenar o 

abastecimento dos meios operativos desta Força Naval. Essas necessidades são segregadas em 

categorias de materiais, são elas: equipamentos/equipagens, sobressalentes de 

motores/eletrônicos, combustíveis, munições, materiais comum, de gêneros alimentícios e 

materiais de saúde.  

Entretanto, para que um navio continue a navegar existe a necessidade de que sua 

propulsão esteja em pleno funcionamento a fim de executar a defesa marítima e fluvial do 

país. Visando essa necessidade os navios passam por constantes estágios de manutenção e 

modernização. Um desses últimos estágios foi à padronização da propulsão a diesel dos 

navios da MB que passaram usar os motores da empresa alemã MTU. 

Assim, foi verificado a necessidade de manter peças de reposições 

imprescindíveis para os meios operativos que utilizam esses motores para uma futura 

manutenção rápida com objetivo de atender as necessidades da Marinha. Essa visão de 

manutenção de estoque é conhecida como manutenção-reparo-operação – MRO. 

 
Além dos materiais utilizados diretamente na produção comercialização, qualquer 

organização costuma manter em estoque materiais necessários para as atividades de 

apoio às suas operações, como, por exemplo, peças de reposição, materiais de 

manutenção...  (Accioly, Ayres, Sucupira, 2008, p.33). 
  

Fundamentado nos estudos sobre Gestão de Estoque e utilizando dessa sistemática 

para facilitar as aquisições de peças de sobressalentes para reparo de motores pela MTU, a 

Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, responsável pelo aprovisionamento das 

necessidades da Marinha do Brasil, juntamente com a Diretoria de Engenharia da Marinha 

(DEN), responsável pelo controle e jurisdição dos itens de motores de navios, idealizou uma 
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parceria junto com a empresa MTU, maior fornecedora de sobressalentes de motores diesel 

para os navios da Marinha, um Depósito Especial Alfandegado para fornecimento destes itens 

de forma mais breve possível e com menor custo.  

 

2 - Apresentação do caso 

 

A Marinha do Brasil administra a sua demanda de estoque, fluxo de material e 

provimento dos materiais para manutenção dos seus meios operativos, por meio do Sistema 

de Abastecimento da Marinha. Contudo, para essa Força Armada conceber um Sistema de 

Abastecimento complexo e efetivo, deve-se olhar brevemente para o passado. 

A Marinha herdou de Portugal essa complexa organização iniciada por Marquês 

de Pombal e o pelo Rei D. José, com a criação do Corpo de Intendentes da Marinha no 

Arsenal da Bahia nos anos de 1770, passando pela Real Fazenda da Marinha (embrião da 

Diretoria de Intendência e um ancestral administrativo da Diretoria de Abastecimento da 

Marinha), que evoluiu para conjunto de Órgãos, Processos e Recursos, interligados e 

interdependentes. Sua principal função é atender as necessidades das Organizações Militares 

Consumidoras , por assim dizer, os meios navais e aeronavais.  

 O cérebro deste Sistema é a Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil 

(DABM), órgão criado 1977, desmembrada da Diretoria de Intendência da Marinha onde 

centraliza todas as normas sobre o abastecimento na Marinha. O coração do Abastecimento é 

o Centro de Controle de Inventario da Marinha (CCIM), órgão nascido do desmembramento 

do Centro de Controle de Estoque da Marinha (CCEM) dando origem ao também importante 

Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), em 1994. O CCIM é 

responsável por estudar as demandas dos itens de diversas categorias dentre elas de 

sobressalentes de máquinas e motores.   

Desta feita, a Marinha utiliza o Sistema de Abastecimento para realizar o pronto 

atendimento das necessidades dos meios operativos, conforme a teoria Meindl (2006) 

mantendo a cadeia de suprimento com seus níveis de estoques dentro dos padrões para o 

fornecimento. 

Entretanto, para manter tais níveis de estoques de forma satisfatória as obtenções 

da Marinha passam por trâmites burocráticos, como a inserção das necessidades pelos meios 

operativos em um sistema próprio e direcionamento dessa aquisição junto as Organizações 

Militares de Obtenções.  

O processo atual de obtenções é realizado no país pelo Centro de Obtenção da 

Marinha no Rio de Janeiro ou no exterior através de duas organizações militares,  a Comissão 

Naval Brasileira na Europa (CNBE) e a Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW). 

Normalmente a opção mais efetuada é da importação, em que se executa os processos 

licitatórios, de tráfego de carga, de desembaraço alfandegário, de recebimento e distribuição 

do material. Nessas ações ocorrem atrasos de entrega dos itens aos meios em reparo e isso 

contribui para extrapolar o prazo planejado de manutenção.  

O comprimento dos reparos dentro do período planejado depende que as 

obtenções sejam inseridas 240 dias antes da data prevista para desmontagem dos maquinários 

e a entrega dos itens comprados em até 120 dias antes do início da manutenção dos motores.  
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Devido aos atrasos nos processos de aquisições os itens têm chegado, em média 

90 dias após o prazo correto, consequentemente os navios ficam fora de operação por um 

período acima do proposto no programa de manutenção. Exemplo disso foi o do Navio 

Patrulha Guanabara, com período de manutenção planejado para janeiro de 2017 tinha como 

previsão de retorno a navegação em janeiro de 2018, contudo, com o atraso para chegada dos 

itens necessários o navio só voltará a operar em abril ou maio de 2018 fazendo os primeiros 

testes de máquinas e motores, com atraso de mais de um trimestre. 

Diante do exposto, o objetivo deste RT é apresentar a implantação do Depósito 

Especial Alfandegado, como melhoria da sistemática de compras de peças para manutenção 

de máquinas e motores dos navios da Marinha do Brasil. 

A criação, em parceria com a multinacional MTU, de um Depósito Alfandegado 

(DEA-MTU) facilitará todo o processo de obtenção diminuindo os atrasos dos prazos de 

manutenções, pois, conforme um contrato de longa duração, os itens para reparos de 

máquinas e motores ficarão armazenado respeitando uma quantidade para pronta aquisição 

com suspensão do pagamento dos impostos federais, como PIS/PASEP importação e da 

COFINS-Importação de acordo com a Lei número 10.865 de 30 de Abril de 2004. Dessa 

forma, além de não haver a necessidade de utilização de tráfego de carga modal aéreo ou 

naval para exportação, haverá dinamização burocrática para a utilização do material, de 

acordo com o Regime Aduaneiro proposto pela Receita Federal. Assim, diminuirá 

significantemente o tempo de atendimento dos processos de aquisição dos itens de 

sobressalentes de navio, salvo aqueles que não são adquiridos junto à empresa MTU que 

representa uma quantidade não significativa. 

 

Gráfico de Obtenções de itens de sobressalentes 

 
Fonte: (Dados extraídos do Banco de Dados - SINGRA) Elaborada pelo próprio autor. 

 

Analisando os dados fornecidos pelo Banco de Dados do Sistema de Informações 

Gerenciais do Abastecimento (Banco de Dados do SINGRA), o Centro de Controle de 

Inventário da Marinha, por meio de Projetos de Abastecimento, gerou, no ano de 2016, cerca 

de 2.840 obtenções para os navios, sendo 2.410 solicitações ao exterior que gera importações 

e 440 obtenções no mercado interno. Esse fenômeno de obtenção direcionada para importação 

se justifica, porque maioria dos navios que compõem a Esquadra da Marinha do Brasil tem 

origem no exterior por meio de aquisições ou por projetos comprados de outras marinhas. 

Essa importação de meios ou de tecnologias navais ocorre pela falta de desenvolvimento da 

indústria naval no país. Exemplo disso são as aquisições dos Projetos dos Submarinos da 

classe Tupi e dos Navios Patrulhas de 500 toneladas, originários da Alemanha e Inglaterra, 

respectivamente, e construídos no Brasil. 
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A implantação do sistema Depósito Especial Alfandegado da MTU, aproximará 

os meios operativos do local de aquisição para fornecer os materiais imprescindíveis para as  

manutenções, fornecendo sem desperdícios de material e no período correto.   

O Regime de um Depósito Alfandegado, de forma simplificada, é um território 

estrangeiro, localizado dentro de outro país, para finalidade comercial de fornecimento de 

produtos industrializados. Essa forma de empreendedora tem como finalidade utilizar 

demandas pontuais visando às reais necessidades dos meios operativos. Experiência similar 

funciona à quase duas décadas, por meio de um contrato de longa duração, com as empresas 

Augusta Westland, britânica e AirBus-Eurocoopter que fornecem sobressalentes para 

aeronaves de asa móvel e fixa da Marinha, em São Pedro da Aldeia.  

O fornecimento de sobressalentes de motores para os navios da Marinha, por meio 

de um contrato de longa duração com a empresa MTU administrado pela Diretoria de 

Abastecimento atenderá as demandas de forma tempestiva, sem que haja perda de prazos e de 

materiais desnecessários como ocorre com o fornecimento de cotas mínimas, no Depósito 

Especial da Marinha do Brasil, na Região dos Lagos, em que há redundância na compra de 

sobressalentes. As obtenções serão de itens pontuais de acordo com a necessidade e da real 

rotatividade do material tendo por base a frequência desta demanda. 

Outro problema encontrado nas obtenções ao exterior é de cunho estatístico. 

Como parte do sobressalente é fabricado por encomenda, pois os meios operativos obtidos de 

outras Marinhas estão em processo de obsolescência, o tempo entre a inserção da necessidade 

do material, processo de obtenção com licitação e a compra dos itens contribui para uma 

divergência astronômica no prazo de entrega das aquisições.  

Dentro de uma população de 2410 obtenções, de acordo com uma distribuição 

normal podemos extrair uma amostra aleatória de 375 pedidos ao exterior, utilizando uma 

confiabilidade de 95% e com estimativa de erro de 5%, sabendo-se que há 1.391 (corresponde 

a 58%) solicitações com entrega no país ate 240 dias e 1.019 (corresponde a 42%) solicitações 

não chegaram dentro desse prazo.  

    A amostra trouxe um coeficiente de variação (CV) de 64%, confirmando quão 

heterogêneos são os dados de obtenção o que dificulta a eficiência do processo de obtenção 

em vigência, sendo esse procedimento inócuo no que diz respeito o desempenho tempo de 

atendimento, fazendo assim que os projetos de reparos dos meios navais fiquem sempre em 

atraso.  O funcionamento do DEA-MTU traz uma homogeneidade das obtenções e um grau de 

excelência ao atendimento das necessidades dos meios operativos, entregando os itens dentro 

do prazo estipulado, melhorando em eficiência e eficácia fornecimento ao cliente final, o meio 

operativo em manutenção. 

 

3 - Referencial Teórico 

 

3.1 - Administração Pública empreendedora e o militarismo 

 

O militarismo é um ramo pragmático da Administração Pública. Constituída de 

valores como disciplina e hierarquia, que são seus pilares.  Em uma primeira análise, parece 

não ter espaço para o empreendedorismo,  contudo, todas as áreas da Administração Pública 
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foram influenciadas com esse conceito.  Os gestores públicos militares também se 

aperfeiçoaram como empreendedores dentro das suas áreas de ações,  seja no abastecimento, 

nas finanças ou em operações, pois toda área da Administração Pública necessita de um perfil 

empreendedor: 

 
O empreendedor é uma pessoa criativa [...] marcada pela capacidade de estabelecer e 

atingir objetivos [...] e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que 

vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. [...] Um empreendedor que 

continua a aprendera respeito de possíveis oportunidades de negócios [...] e a tomar 

decisões moderadamente arriscadas [...] que objetivaram a inovação, continuará a 

desempenhar um papel empreendedor [...] Um empreendedor é uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza as visões.  (Filion, 2001, p.19, apud Tsufa 2011, p.95).  

 

Essa preparação é um processo continuo de aperfeiçoamento que contribuiu para a 

idealização de um sistema alfandegado para fornecimento de sobressalentes para máquinas e 

motores de navios, a fim de suprir as solicitações de peças de para propulsão dos navios com 

eficiência.  

 

3.2 - A Marinha do Brasil e Mercados fornecedores 
 

Em um mundo ideal para o desenvolvimento do país, as relações de negócios 

deveriam estar pautadas na possibilidade de crescimento do mercado interno, com uma efetiva 

relação da Marinha com empresas e indústrias brasileiras para suprir a necessidade dos meios 

operativos e desenvolver a tecnologia naval. Todavia, quando isso não acontece deve-se 

procurar mercados disponíveis, segundo Dornellas (2012, p.55) buscar, “os mercados de 

maior potencial e que possam trazer escabilidade (bom potencial de crescimento e boa 

capilaridade) são mais atrativos para a criação de negócios”. Devido à escassez da indústria 

naval direcionada para máquinas e motores de navios houve a necessidades da Marinha do 

Brasil em negociar com uma empresa multinacional com capacidade de atender as demandas 

dos itens para reparos dos meios operativos. Essa procura em mercados externos, pela 

Marinha, foi facilitada porque o as Forças Armadas do Brasil faz parte do Sistema OTAN de 

Catalogação (SOC), com status de Tier-2, ou seja, com o acesso a todos os fornecedores 

cadastrados.  Assim, a negociação com a empresa MTU ficou economicamente viável e 

atraente, pois os sócios do SOC podem negociar preços mais acessíveis para aquisições de 

itens que estão catalogada nesse sistema e essa multinacional tem seus itens relacionados nele.  

 

3.3 - Análise teórica da estratégia de mercado 
 

Constituir um contrato com uma empresa para utilização de seus serviços se exige 

cumprir os procedimentos dispostos em lei.  No caso da criação de um depósito especial 

alfandegado foi efetuado uma licitação internacional, de acordo com a lei 8.666/93, visto que 

os motores dos navios da esquadra são de tecnologia importada.  A  deste certame licitatório 

foi do tipo concorrência buscando o melhor preço e técnica para os fornecimentos dos itens 

suplentes para manutenção dos motores navais.  Com a vitória da empresa MTU no processo 

foi firmado um contrato contra de longa duração de cinco anos, com a obrigação da empresa 
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construir um Depósito Especial Alfandegado. Entretanto, ressalta-se que para chegar a esse 

processo de licitação com todas as nuances de um contrato com essa complexidade foi 

necessário um estudo especializado para entender os pontos fortes e fracos do processo de 

obtenção vigente e análise das vantagens e desvantagens administrativas e econômicas para 

realizar as mudanças no sistema de obtenção. Para isso a Administração Estratégica foi de 

suma importância para efetivação do processo. 

Fica claro que dentro desta nova visão que a Marinha do Brasil representada pela 

Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil teve que apresentar seu poder de negociação 

como comprador para bem fazer os interesses orçamentários da instituição bem como da 

União, assim, segundo Hitt, Ireland e Hoskins (2008) para conseguir baixar os custos, os 

compradores buscam negociar melhor qualidade, níveis elevados de atendimento e preços 

menores possíveis. Assim, para que a MB chegasse à conclusão da melhor forma de suprir as 

necessidades de manutenções dos meios operativos fica em evidência que o 

empreendedorismo dentro de uma estrutura burocrática é de imprescindível para quebrar os 

paradigmas culturais existentes dentro de uma organização pública rígida como é o âmbito 

militar da Marinha do Brasil. Não obstante, para gerir essas questões é necessário se pautar 

em uma administração estratégica eficiente para entender as reais necessidades a serem 

atendidas, dentro de um custo equilibrado entre a boa qualidade do produto e do atendimento, 

que ajudará em todo processo das manutenções planejadas dos motores MTU.  

Essa empresa centenária é especialista em motores de propulsão a empresa e faz 

parte da joint-venture  Rolls-Royce Power Systems AG líder em tecnologia e fabricação de 

motores, sistemas de propulsão e sistema de distribuição de energia. Os motores, utilizados 

pela Marinha do Brasil são motores MCP (Motores de Combustão Principal a diesel) de dois 

tempos próprios para utilização para deslocamento de grandes cargas ou turbinas a diesel. 

Visto as especificações de seus navios, a necessidade da Marinha e a vanguarda da MTU 

dentro do mercado, surgiu uma parceria para o atendimento das demandas dessa Força 

Militar. 

3.4 - Conceito de Just in Time 

 

Um conceito inovador, em um âmbito militar, que se pode verificar nessa 

implantação do Depósito Especial da MTU é o Just in Time (JIT). Essa técnica de gestão de 

estoque surgiu nos anos de 1970 no Japão que tem por ideal o pronto atendimento das 

necessidades utilizando o mínimo de recurso, conforme explica Ching: 
 

Visa atender a demanda instantaneamente, com qualidade e sem desperdícios. Ele 

possibilita a produção eficaz em termos de custo , assim como fornecimento da 

quantidade necessária de componentes, no momento e em locais corretos, utilizando 

o mínimo de recurso. (Ching, 1999, p. 38). 
 

A implantação de um sistema alfandegado dentro do Complexo de Abastecimento 

da Marinha propiciará um atendimento das demandas para reparo de forma tempestiva, com 

qualidade, velocidade e confiabilidade. 

  

3.4.1 - Princípio de Qualidade 
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As obtenções de itens de sobressalentes para máquinas e motores na Marinha do 

Brasil não visava à qualidade do material, o principio das aquisições seja no exterior ou no 

país observava o menor preço. A empresa contratada tinha que está cadastrada no Sistema 

OTAN de Catalogação, Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT)e no Banco de Dados do 

SINGRA.  

Não importava se o fornecedor era um fabricante do item ou simplesmente um 

“atravessador” do produto, ou seja, uma empresa que tem o estoque do material sem a 

preocupação com o estado de conservação das peças estocadas. Essa situação, trouxe 

discrepâncias entre os sobressalentes obtidos pela Marinha quanto à sua qualidade, mesmos 

itens que tinham o selo MTU apresentavam problemas quanto sua instalação e 

funcionamento.   

Com isso nasceu à necessidade, em princípio, da empresa MTU realizar todas as 

manutenções na sua subsidiária em São Paulo não mais in loco dentro dos diques do Arsenal 

de Marinha do Rio de Janeiro. Assim os técnicos e engenheiros responsáveis realizavam o 

controle de qualidade dos itens e foi visto que 80% dos materiais estavam fora das 

especificações de qualidade eram reprovados trazendo prejuízos financeiros e atraso no prazo 

de manutenção.   

Segundo ENDERMANN (2012; p.21) “O termo qualidade sugere algo sem defeito, 

que atenda às especificações necessárias”. Com a criação do Depósito Especial da MTU, o 

conceito de qualidade passou a ser exercido, isso apresentaremos no item quatro denominado 

de Plano de Ação, em que os itens de manutenção estocados no Depósito de Sobressalentes da 

Marinha, sofreram uma inspeção criteriosa  para serem acomodados em um almoxarifado com 

todos os padrões de qualidade de especificação. Os sobressalentes que ideais para as 

manutenções dos motores MTU, porque o fornecedor do motor é o mesmo que o distribuidor 

das peças para o reparo. 

 

3.4.2 - Princípio de Velocidade 

 

O modelo de obtenção tradicional do Sistema de Abastecimento a aquisição tem o 

prazo de 240 dias para chegar aos Centro de Acumulação do Material (CAM) para 

distribuição para os meios operativos. 

Sabendo-se que os motores têm seus períodos de manutenção já determinados a 

empresa MTU mantém em estoque os itens demandados necessários para execução do serviço 

de forma que estejam para pronto atendimento.  

Além destes itens para manutenção programada existem também sobressalentes 

que são mais demandados durante o período de operação dos navios para que em caso de um 

sinistro ou problema técnico o meio operativo não fique fora de ação por conta de um 

sobressalente imprescindível. 

Segundo Ching (1999; p.38), o princípio de velocidade é de suma importância, 

pois é “... essencial em caso de se pretender atender à demanda dos clientes diretamente 

conectados com produção em vez de por meio de estoque”. Com a implantação do Depósito 

Especial a demanda de produção será pontual com necessidade dos navios da MB diminuindo 

os estoques desnecessários mantendo somente os itens da demanda real. É óbvio que em 

algumas situações haverá necessidade de uma produção urgente de algum item por não ser 
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uma matemática exata as solicitações dos meios operativos, para isso o contrato junto a MTU 

contempla uma produção destes itens de forma tempestiva para o atendimento com maior 

brevidade possível demonstrando também o princípio da confiabilidade. 

 

3.4.3 - Princípio da Confiabilidade: 
 

O princípio da confiabilidade esta diretamente relacionada com a capacidade de 

ter um fluxo rápido de produção, no caso para atender as necessidades omissas quando o 

estoque do Depósito Especial da MTU não estiver preparado para tais demandas. 

Anteriormente, a forma de obtenção não garantia nenhum padrão de confiança da 

empresa, pois era feito um processo licitatório onde o menor preço era o mais importante e 

diversas vezes a empresa ganhadora do certame não fornecia o item original, tão pouco 

paralelo, que é chamado na catalogação de intercambiável, o que era oferecido era um item 

similar com as mesmas medidas, porém com composição de material diferente e com 

qualidade bem inferior.   

Com a implantação do Depósito Alfandegado da MTU os problemas com 

qualidade do material serão reduzidos a quase 0% elevando os reparos dos motores a um nível 

de excelência jamais experimentado pela MB, graças ao fornecimento de sobressalentes com 

alto grau de confiabilidade.  

 

4 - Plano de Ação 
 

Todas as tomadas de ações na administração pública estão alicerçadas em 

ferramentas administrativas que direcionem as mudanças desejadas. A alteração da 

sistemática de obtenção dos suprimentos de máquinas e motores dos navios da Marinha do 

Brasil, não fugiu a essa regra. Dentro de todos os planos de ações que poderiam ser utilizados 

como ferramentas fundamentais e eficazes para a implantação de um Depósito Especial 

Alfandegado foi escolhido o 5W2H. 

A primeira etapa para a implantação do Regime Aduaneiro foi o inventário de 

todos os sobressalentes existentes da MTU no Depósito de Sobressalentes da Marinha do Rio 

de Janeiro para análise das quantidades existentes quanto das condições de uso. O inventário 

foi executado a cargo dos militares especialistas em abastecimento que estão lotados na 

Divisão de Abastecimento desse Depósito, e avaliação pelos técnicos da MTU destacados 

nessa Divisão. Os itens analisados foram armazenados adequadamente em um módulo do 

Depósito da MTU. A tarifa paga por esse serviço é de 4% do valor de cada um sobressalente 

inspecionado e estocado. 

Simultaneamente a essa etapa foi estruturado, dentro do Complexo de 

Abastecimento, o local onde funcionará o Depósito Especial. Esse complexo foi escolhido, 

porque todos os suprimentos fornecidos pela Marinha do Brasil saem desta localização e 

também por existir ali uma logística de apoio. Construído o Depósito Especial, os 

suprimentos em condições de uso e conservação foram transferidos para a área de 

armazenagem e distribuição  sobre a tutela de conservação. 
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Após esse levantamento a MTU tem a relação exata dos itens a serem mantidos no 

seu estoque para fornecimento conforme Regime Aduaneiro da Receita Federal, diminuindo 

os riscos de excessos ou escassez destes suprimentos. 

As ações  para a edificação do Depósito Alfandegado foram distribuídas da 

seguinte forma:  a  Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil e delegou competência 

ao  Departamento de Operações de Abastecimento para encontrar um local viável para 

construção e de conseguir, junto à Receita Federal,  a autorização de funcionamento das 

instalações dentro de um regime aduaneiro. A multinacional MTU ficou responsável pela 

construção da infraestrutura do depósito com os recursos próprios. 

O local escolhido da construção com todos os espaços de armazenagem, 

distribuição e administração do Depósito Especial da MTU é uma antiga garagem de 

caminhões do Depósito de Suprimentos da Marinha do Rio de Janeiro, por apresentar uma 

estrutura básica favorável sem causar grandes impactos ambientais e com menores custos 

tanto para Marinha como para MTU. A construção foi realizada entre Março de 2014 a 

dezembro de 2015, conforme o planejado.    

Quanto aos custos o funcionamento entre os trâmites legais, licenças ambientais e 

construção no Depósito de Suprimentos de R$10.000.000,00, dividido em R$1.000.00,00 para 

a Marinha do Brasil e 9.000.000,00 para MTU.  

O Contrato de Longa Duração prevê que, em um período de cinco anos, a 

Marinha adquira exclusivamente com a empresa MTU operadora do Depósito Especial 

Alfandegado, o valor de R$50.000.000,00 em peças para os reparos dos maquinários dos 

navios.   

 
Plano de ação: Implantação do Depósito Especial Alfandegado da MTU 
Período: JAN 2013 A NOV 2016 / Coordenação: Diretoria de Abastecimento da Marinha 
5W 2H 
WHAT? WHY? WHERE? WHO? WHEN? HOW? HOW MUCH? 
O QUE? POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUNADO? COMO? QUANTO?  
Escolher local de 
construção  

Ações necessárias 
para evitar 
embargo do 
projeto, dentro 
das determinações 
da RFB.  

Departamento de 
Operações para o 
Abastecimento 
da DABM 

Chefe do 
Departamento 
de Op. para o 
Abastecimento 

Jan/13 
Utilização do 
Departamento 
Jurídico da 
DABM 

  
Implantar Regime 
Aduaneiro 

A 
R$ 10.000.000,00 

 Solicitar Licenças 
Ambientais 

Fev/14 
  

Construir o DEA - 
MTU 

Armazenagem 
itens sobre regime 
aduaneiro e 
inventariados  

Base de 
Abastecimento 
da Marinha 

Empresa MTU 
Mar/13 a 
dez/15 

Foi cedida 
antiga 
garagem do 
Depósito de 
Suprimentos 

R$ 20.000.000,00 

Inventariar os 
itens da MTU 

Verificar o Estado 
de Conservação 

DepSMRJ 
Divisão de 
Abastecimento 

Jan/16 a 
dez/16 

Inventario dos 
sobressalente
s e verificação 
do estado 
conservação  

R$ 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com essa estrutura, visa-se ampliar a economicidade, visto que nos últimos anos 

todo órgão público tem sofrido cortes orçamentários gigantescos e as Forças Armadas não 

fugiu a essa regra. O inventário realizado no Depósito de Sobressalentes da Marinha pelos 

militares e técnicos especializados permitiu uma seleção dos sobressalentes fabricados pela 
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MTU para uma armazenagem apropriada e assim conservar as propriedades de fábrica dos 

itens. Isso gerou uma receita de R$350.000,00, mesmo com uma corte no orçamento 

(exercício de 2016) de R$70.000.000,00. 
 

Título: Gráfico de Economia com Inventário 

            
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O contingenciamento de gastos é resultante da crise política e econômica do país, 

e contribuiu para suspender temporariamente a atividade principal do Depósito que é o 

fornecimento dos sobressalentes dentro do Regime Aduaneiro. Destarte os serviços 

executados pelo DEA-MTU estão resumidos à avaliação dos técnicos sobre o estado de 

conservação e as condições de uso dos itens de sobressalentes inventariados.  

Entretanto, com todo esse cenário desfavorável o empreendimento pode ser 

considerado um sucesso, pois o serviço de inventário executado foi de suma importância para 

o atendimento de demandas dos navios e transferência dos itens para um local de preservação 

tecnologicamente apropriado gerando uma grande economia. 
 

5 – Conclusão 
 

Analisando as demandas de sobressalentes de máquinas e motores dos navios da 

Marinha do Brasil em que a grande parte da Esquadra utiliza a plataforma de motores MTU e 

85% das obtenções são realizadas por importações, em virtude o pouco investimento na 

indústria naval do país,  implicando em processos burocráticos como licitações, tráfego de 

carga modal marítimo ou aéreo e desembaraço alfandegário, a implantação do Depósito 

Especial Alfandegado da MTU é de suma importância, pois o seu funcionamento 

desburocratizará as aquisições de peças para manutenção dos meios operativos e manterá os 

itens que são necessários armazenados para o imediato fornecimento, de acordo com o 

contrato de longa duração firmado com a empresa. Isso diminuirá os atrasos dos períodos de 

manutenção das máquinas e motores das naus e estas estarão em pleno funcionamento dentro 

do período planejado. 

Há também a perspectiva de melhoria dos dados estatísticos de obtenção que sem 

o regime aduaneiro são totalmente heterogêneos em relação ao tempo de atendimento das 

necessidades. Com a  ativação do Depósito Especial haverá maior homogeneidade das 
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aquisições com o tempo de fornecimento padronizado, isto é, com envio de todos os itens 

solicitados para os reparos dos navios dentro do período determinado. 

Essa metodologia de gestão de estoque é essencial, pois os itens serão fornecidos 

de forma pontual sem excessos, com qualidade e com compromisso da empresa MTU em 

entregar o melhor produto. Isso extinguirá as discrepâncias anteriormente existentes em 

relação à confiabilidade dos itens dantes obtidos. 

Vale ressaltar que as ações iniciais de inventário dos itens de sobressalentes da 

MTU trouxe grande economia de R$350.000,00 aos cofres públicos, pois estes itens estão 

estocados de forma adequada mantendo o estado de conservação de fábrica para o pronto 

atendimento das necessidades dos navios da Marinha do Brasil. 
 

Referências Bibliográficas: 
ACCIOLY, Felipe; AYRES, Antônio Pádua Salmeron; SUCUPIRA, Cezar. Gestão de 

Estoque – 5ª reimp. - Rio de Janeiro, Editora FGV, 2008. 

 

CHING, Yuh Hong. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply chain – São 

Paulo : Atlas, 1999. 

 

DORNELLAS, José. Empreendedorismo – Transformando idéias em negócios, edição 

comemorativa de 10 anos, 4ª edição revista e atualizada, Campus: 2012. 

 

ENDERMANN, Rolf Hermann. Gestão de Qualidade no setor público – 2ª Ed. reimp – 

Florianópolis, Cad. UFSC, CAPES : UAB, 2012. 

 

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKINSSON, Robert E.. Administração 

Estratégica, 2ª Ed, tradução da 7ª ed. norte-americana, CENAGE Learning: 2008. 

 

MISOCZKY, Maria Ceci Araujo; GUEDES Paulo. Planejamento e Programação na 

Administração Pública – Florianópolis, Cad. UFSC, CAPES : UAB, 2011. 

 

OLIVIO, Luis Carlos Cancellier de. Licitação, Contratos e Convênios – Florianópolis, Cad. 

UFSC, CAPES : UAB, 2011. 

 

PERREIRA, Maurício Fernandes. Administração Estratégica – Florianópolis, Cad. UFSC, 

CAPES : UAB, 2012. 

 

SEABRA, Alexandre Alves de. Estatística Empresarial – 2ª reimp. - Rio de Janeiro, Editora 

FGV, 2015. 

 

TAVARES, Marcelo. Estatística aplicada à administração – Florianópolis, Cad. UFSC, 

CAPES : UAB, 2011. 

 

TSUFA, Evandro. Empreendedorismo  Governamental, Florianópolis, Cad.  UFSC, CAPES : 

UAB,    2011 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

12 

 

 

Associação da Turma Aspirante Conde. Dica de leitura, disponível em: 

http://atac.org.br/intendencia_na-_marinha/ - Acesso em: 09/10/2017 

 

Diretoria de Abastecimento da Marinha. Dica de leitura, disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/dabm/ - Acesso em:  23/02/2017  

 

MTU do Brasil Aplicações. Dica de leitura, disponível em: http://www.mtu-

online.com/brasil/applications/mtu-do-brasil-aplicacoes/index.br.html - Acesso em: 

09/10/2017 

 

Orientação Sobre Depósito Especial e Regime Aduaneiro. Dica de leitura, disponível em:   

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-

aduaneiros-especiais/deposito-especial  - Acesso em: 23/08/2016 

 
 
 

http://atac.org.br/intendencia_na-_marinha/
https://www.marinha.mil.br/dabm/
http://www.mtu-online.com/brasil/applications/mtu-do-brasil-aplicacoes/index.br.html%20-
http://www.mtu-online.com/brasil/applications/mtu-do-brasil-aplicacoes/index.br.html%20-
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/deposito-especial
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/deposito-especial

