
Bases militares e sistemas de horário sincronizado 

No início de qualquer carreira militar, um valor essencial que uma organização incute em todos os recrutas é a importância da pontualidade. Não há lugar 

para atrasos quando um soldado precisa se apresentar para treinamentos, muito menos para atividades reais de combate. A pontualidade não é uma ex-

igência que se torna dispensável ao longo da carreira militar. Ela é necessária durante toda a vida de um soldado. Para ajudar os militares e recrutas com a 

pontualidade, bases militares em todo o mundo se beneficiariam da instalação de um sistema de relógios sincronizados. 

• Pontualidade - como mencionado, ser pontual não é apenas crucial, mas também necessário para haja um exército capaz, forte e resistente. Com a 

instalação de um sistema de horário sincronizado, há menos motivos para que os recrutas cheguem atrasados aos treinamentos, percam a formação 

matutina para distribuição de informações, etc. Quanto aos recrutas, ao instalar um sistema de relógios sincronizados, você também estará ajudando-os 

a iniciar suas carreiras da melhor forma. 

Com a instalação de um sistema de relógios sincronizados em toda a base militar, você pode aumentar as chances de todos os funcionários chegarem a seus 

postos na hora certa e cumprirem suas obrigações de maneira organizada e eficiente. Quando todos os militares operam de acordo com um mesmo horário 

preciso, a probabilidade de equívocos é menor e há mais lugar para a produtividade.

Um sistema de relógios sincronizados fornece a mesma hora exata a todos os relógios em um sistema, quer eles estejam em um prédio com vários depar-

tamentos ou em um único prédio com vários andares. A necessidade de saber a hora exata em uma base militar começa com a primeira tarefa de manhã e 

vai até o fim do dia. Os militares devem acordar, se apresentar aos postos designados e realizar exercícios específicos de treinamento, além de testar novos 

equipamentos em um determinado período de tempo. Se todos os relógios não estiverem mostrando o horário de modo uniforme, isso pode impactar essas 

ações de forma negativa e até mesmo significar penalidades para os militares.  

Um sistema de horário sincronizado oferece a uma base militar muitos benefícios, como:

• Maior eficiência: maximizar a eficiência é importante em todos os segmentos, mas esse fator é significativamente mais importante em bases militares, 

onde não há lugar para desperdício de tempo. Dentro de qualquer base militar, a capacidade de comunicação com outros militares em todo o mundo 

é parte vital das operações. A Sapling reconhece essa necessidade e oferece um relógio de fuso horário que beneficia imensamente as bases militares 

em todo o mundo. Além de atualizar automaticamente a hora para o horário de verão, um relógio de fuso horário mostra o horário no local onde você 

está e em outras regiões ou países do mundo. O relógio de fuso horário permite que os militares se dediquem à tarefa a ser cumprida e não precisem se 

preocupar em saber que horas são.

• Organização: já que o objetivo principal de qualquer militar é proteger as fronteiras do país, os cidadãos querem ter certeza de que aqueles aos 

quais confiaram essa tarefa tão importante são capazes de lidar com as dificuldades que virão a enfrentar. Para ser capaz de lidar com o inesperado, a 

organização é uma habilidade que qualquer pessoa no serviço militar deve possuir. Com um sistema de horário sincronizado, você sempre saberá a hora 

exata em que todos no local estão operando, onde você deve estar em determinado horário e poderá gerenciar seu tempo de maneira apropriada para 

dar conta de todas as tarefas necessárias.

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


