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RESUMO 

 
 
 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os benefícios e malefícios da terceirização 
do apoio logístico em operações do Exército Brasileiro. Com a democratização e 
velocidade da informação como característica da geração do século XXI, a terceirização 
dos apoios em benefício das Forças Armadas dos Estados Unidos da América em suas 
últimas campanhas ficou evidente para todo o mundo. Essa prática trouxe a necessidade 
de que os mais diversos países realizassem estudos, experiências e adaptações nesse 
tipo¡ de atividade para suas realidades. Com o Brasil não é diferente. Com diversas 
atuações, principalmente, no interior de seu território, em ações em Garantia da Lei e da 
Ordem e, mais recentemente, em Ação Humanitária com a Operação Acolhida na fronteira 
com a Venezuela, essa realidade passou a fazer parte das ações das Forças Armadas 
Brasileiras. Neste trabalho, será realizado um levantamento das atividades logísticas 
desenvolvidas no contexto da AMAZONLOG17, exercício do Exército Brasileiro 
combinado com os Exércitos do Peru, Colômbia e Agências Nacionais como Defesa Civil, 
como forma de adestramento para o desencadeamento da Operação Acolhida. 

 
Palavras-chave: Logística. Terceirização. Forças Armadas. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
This work wants to analyze the benefits of outsourcing logistical support in Brazilian Army 
operations. With the democratization and speed of information as a characteristic of the 
generation of the 21st century, the outsourcing of support to the benefit of the Armed 
Forces of the United States of America in its latest campaigns was evident to the whole 
world. This practice brought the need for the most diverse countries to carry out studies, 
experiences and adaptations in this type of activity to their realities. It is the same with 
Brazil. With several actions, mainly within its territory, in actions in Guarantee of Law and 
Order and, more recently, in Humanitarian Action with operations on the border with 
Venezuela, this reality became part of the actions of the Brazilian Armed Forces. In this 
work, a survey will be carried out of the logistical activities developed in the context of 
AMAZONLOG17, an exercise by the Brazilian Army combined with the Armies of Peru, 
Colombia and National Agencies such as Civil Defense. 
 
Key words: Logistics. Outsourcing. Armed Forces. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

Diante da evolução constante da logística empresarial, fundamentada no lucro e na 

satisfação dos consumidores, a utilização dos seus meios para maximizar a eficiência de 

uma tropa no teatro de operações passou a ser algo constante no mundo. Tal fato é mais 

evidente nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA), com atuações 

repletas de cobertura da mídia e de órgãos de controle internacionais. 

Tendo em vista a utilização de empresas terceirizadas para realização de tarefas 

logísticas pelo país que possui o maior investimento em Forças Armadas fez com que 

outras nações refletissem sobre essa possibilidade dentro das suas realidades. 

O Brasil, país continental com extensa malha rodoviária, rios navegáveis e costa 

ampla, pode aproveitar das estruturas, meios e capacidades das empresas de logística 

civis para que suas ações militares, principalmente nas ações de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO) e em ambientes com pouca infraestrutura rodoviária, principal via de 

transporte nacional. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Diante da possibilidade de utilização dos meios, estruturas e conhecimento das 

empresas civis em tarefas logísticas em proveito das Forças Armadas, algumas 

considerações precisam ser estudadas minunciosamente. 

Uma operação militar não pode ser prejudicada pela falha de uma empresa civil, 

teoricamente, menos engajada no contexto geral da operação ou que tenha interesse 

contrário a esse. 

Os custos também não podem ser elevados para que prejudiquem ou 

impossibilitem o início e duração da operação. 

De maneira análoga, a qualidade do material ou serviço fornecido não pode 

prejudicar ou inviabilizar a atividade militar em questão. 

Diante desses levantamentos, pergunta-se: a terceirização do apoio logístico nos 

mais variados teatros de operações é viável? 
 

1.2  OBJETIVOS 
 

Este trabalho pretende responder se a terceirização do apoio logístico nos mais 

variados teatros de operações é viável, tomando como exemplo a terceirização dos 

serviços para construção dos alojamentos da AMAZONLOG17, exercício do Exército 

Brasileiro em conjunto com os Exércitos do Peru, Colômbia e Agências Nacionais, 
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principalmente a Defesa Civil, que ocorreu em 2017 na região de Tabatinga-AM. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Verificar se a terceirização do apoio logístico em operações é viável. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  
 

a. Verificar se a terceirização dos serviços para construção de alojamentos em 

operações é viável; 

b. Apresentar os aspectos positivos e negativos da terceirização dos serviços para 

construção dos alojamentos durante a AMAZONLOG17; 

c. Identificar os ensinamentos colhidos durante a AMAZONLOG17 sobre 

terceirização do apoio logístico. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

a) A terceirização de serviço de construção de alojamentos em operações é 

viável? 

b) A terceirização de serviço de construção de alojamentos em operações 
colabora com a execução da operação? 

c) Quais outros serviços podem ser terceirizados em operações?  

d) Os Batalhões Logísticos se beneficiariam com as terceirizações de serviços? 

  

Figura 1 - Formatura de início da AMAZONLOG17 
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1.4 METODOLOGIA 
 

A pesquisa sobre o tema será realizada por meio de consultas bibliográficas de 

livros, artigos, publicações civis e militares e normas das Forças Armadas. 

Além disso, serão realizadas entrevistas com militares de Logística que servem na 

região Amazônica e com militares que participaram da AMAZONLOG17. 

Por fim, será aplicado um questionário em militares de Logística sobre a 

terceirização dos serviços para construção dos alojamentos durante a AMAZONLOG17 e 

sobre a viabilidade da terceirização do apoio logístico em operações. 

 
1.4.1 Objeto Formal de Estudo  

 

Com o presente estudo, pretende-se verificar a viabilidade da terceirização dos 

serviços para construção dos alojamentos avaliando os pontos positivos e negativos deste 

tipo de ação durante a operação AMAZONLOG17. 

O estudo propõe-se, ainda, a ponderar se a terceirização do apoio logístico é 

economicamente viável e se gera, efetivamente, uma potencialização da capacidade de 

apoio do Exército Brasileiro. 

Para tal, utilizará, para obtenção de dados, Organizações Militares de logística que 

foram empregadas durante a AMAZONLOG (12º Batalhão de Suprimento, Centro de 

Embarcações do Comando Militar da Amazônia e Estabelecimento Central de 

Transportes), além de militares que servem ou já serviram em Batalhões Logísticos e 

conhecem suas capacidades e limitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Transporte de materiais realizado pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da 
Amazônia (CECMA) 
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Por fim, o tema poderá ser aproveitado para todas as Organizações Militares do 

Exército Brasileiro espalhadas pelo território nacional e, também, pelas Forças coirmãs 

com pequenas adaptações de acordo com as doutrinas específicas. 

 

1.4.2 Amostra  

 

Para a obtenção de dados, será realizada uma pesquisa exploratória e pesquisa 

de campo. 

Para viabilizar a pesquisa exploratória, será realizado um extenso levantamento 

bibliográfico em livros, normas, trabalhos científicos, publicações e outros materiais 

relevantes sobre o tema, sempre com o objetivo de subsidiar o estudo de maneira a lhe 

conceder respaldo. Além disso, serão realizadas entrevistas com militares que servem ou 

já serviram em Batalhões Logísticos e conhecem suas capacidades e limitações e 

militares que estiveram envolvidos na operação AMAZONLOG17 e puderam verificar as 

vantagens e desvantagens da terceirização do apoio logístico naquela situação. 

Para a pesquisa de campo, será utilizado um questionário em militares do Quadro 

de Material Bélico e do Serviço de Intendência para levantamento de dados sobre o que 

este universo entende ser viável e o que não é viável de ser terceirizado. Esses dados 

Figura 3 - Comboio do Estabelecimento Central de Transportes (ECT) com destino à Tabatinga - AM 
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serão analisados e confrontados com o que se espera concluir com o presente trabalho. 

 

1.4.3 Delineamento da Pesquisa 

 

Será utilizado o método comparativo para produção dos resultados do presente 

trabalho. Para tal, será realizada uma comparação entre como as Forças Armadas dos 

Estados Unidos da América realizam seu apoio logístico em operações e como o Exército 

Brasileiro realiza o seu. 

A comparação descrita no parágrafo anterior será possível após uma extensa 

pesquisa bibliográfica em publicações, trabalhos científicos, normas e outros materiais 

relevantes sobre o tema. 

Além do método comparativo, será utilizado, também, o método indutivo, onde a 

pesquisa partirá da premissa de que a terceirização do apoio logístico é uma realidade 

mundial e que o Brasil, mais especificamente o Exército Brasileiro, está alinhado com essa 

realidade. 

O método indutivo utilizará as entrevistas de pessoal conhecedor das capacidades 

e limitações das Organizações Militares de Logística do Exército Brasileiro e o resultado 

do processamento dos dados dos questionários aplicados aos militares do Serviço de 

Intendência e do Quadro de Material Bélico do Exército Brasileiro. 

 
1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

Para chegar às fontes utilizadas para subsidiar o estudo, foram realizados estudos 

em trabalhos científicos de outros militares e civis com o mesmo tema ou com tema similar. 

A partir desses estudos, foi possível obter dados suficientes para iniciar o trabalho e, 

consequentemente, encontrar outras fontes que, com o desenvolver do fichamento, 

contribuíram ainda mais com a obtenção de dados sobre o assunto abordado no 

Figura 4 - Logística em operação do Exército dos Estados Unidos da América 
(EUA) 
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problema. 

Durante os estudos descritos no parágrafo anterior, novas variáveis, que não 

haviam sido consideradas no início do trabalho, foram descobertas e, graças à revisão da 

literatura, passaram a integrar o corpo do estudo, colaborando, sobremaneira, no 

resultado do mesmo. 
 
 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos  
 

Para chegar ao produto do presente trabalho, serão realizados estudos sobre a 

literatura referente ao tema, seja ela produzida por militar ou por civil, sendo eles 

brasileiros ou estrangeiros. Há o entendimento de que, devido à complexidade do tema e 

por ser considerado uma quebra de paradigma, quanto maior o número de trabalhos 

utilizados para subsidiar o estudo, maior será sua capacidade de convencimento e, 

consequentemente, aplicabilidade. 

Além da análise bibliográfica, serão aplicados questionários para que os militares 

do Serviço de Intendência e do Quadro de Material Bélico respondam se entendem que 

alguma tarefa da Função de Combate Logística pode ser terceirizada e se essa 

possibilidade culminará em um apoio logístico mais célere, seguro e eficaz. 

Serão realizados, também, questionários em militares que servem ou serviram em 

Batalhões Logísticos de Selva e de outros ambientes operacionais que conhecem suas 

capacidades e limitações, buscando a coleta de informação desses militares sobre a 

possibilidade da terceirização de apoios logísticos e se entendem que a terceirização 

desse apoio é viável e tem capacidade de potencializá-lo. 

Por fim, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os militares que 

participaram da operação AMZONLOG17 com o propósito de verificar a opinião destes 

sobre a terceirização do apoio logístico utilizado naquele episódio, se entendem que os 

apoios foram proveitosos, se acham que os apoios logísticos podem ser terceirizados e 

se o Exército precisa aprimorar a forma como realiza as terceirizações. 

 
1.4.6 Instrumentos  
 

Além da análise de trabalhos científicos, publicações e normas sobre o tema, foram 

utilizados questionários e entrevistas para subsidiar o presente estudo. 

A análise da bibliografia constante da referência teve como principal objetivo 

verificar se outros autores concluíram o mesmo que se pretende concluir com este estudo. 

A utilização de questionários visa atingir uma grande parcela de um determinado 

universo para produzir dados suficientes para comprovar ou não o que se pretende 

concluir no presente trabalho. 

Já as entrevistas, tiveram por objetivo verificar se militares com conhecimento do 
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assunto e participação na AMAZONLOG17, concordam com o que se pretende concluir 

após as análises de todos os dados colhidos. 
 

1.4.7 Análise dos Dados  

 

Após a obtenção dos dados que se pretende colher no universo de militares do 

Exército Brasileiro do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência, os mesmos 

serão analisados de forma quantitativa e qualitativa. 

No que tange a parte quantitativa, a resposta dos questionários resultará em 

números que poderão ser transformados em porcentagem que serão confrontadas com o 

que se pretende concluir e, após isso, será possível entender se a opinião do referido 

universo é, em sua maioria, igual ou diferente do que se pretende concluir no trabalho. 

Já a forma qualitativa, pretende colher dados que não podem ser traduzidos em 

números, mas sim experiências particulares que podem acrescentar ou confirmar o 

conteúdo do presente estudo. Por isso, o universo que se pretende utilizar é menor e com 

maior conhecimento do tema.   

 
1.5 JUSTIFICATIVA  
 

O presente trabalho se justifica pela grande possibilidade de se maximizar as 

capacidades das Forças Armadas brasileiras, mais especificamente do Exército Brasileiro, 

por meio da utilização dos meios, estruturas e capacidades das empresas de logísticas 

civis que realizam seus trabalhos diariamente com grande eficiência. 

Justifica-se, também, tendo em vista que o custo da terceirização é mais viável 

economicamente, em relação à aquisição de meios e tecnologias, construção de 

estruturas, capacitação do pessoal e conservação do que for adquirido ou construído. 

Além disso, em áreas com dificuldade de acesso, como a área Amazônica, onde 

os principais acessos são realizados por meio de navegação fluvial ou deslocamentos 

aéreos com aeronaves de pequeno porte, a utilização de meios de empresas logísticas 

civis se torna essencial, já que esses meios não são orgânicos das Organizações Militares 

e a Marinha e a Aeronáutica não conseguem suprir todas as necessidades do Exército no 

tocante aos apoios logísticos em toda sua área de atuação. 
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Por fim, como benefícios secundários, o estudo busca mostrar que a utilização dos 

meios civis pelo Exército tem a grande capacidade de integrar a sociedade e manter a 

operacionalidade das tropas, com um apoio célere, seguro e menos custoso para a União. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Transporte terceirizado de suprimento na Região Amazônica 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 
 Para subsidiar o estudo, foram realizadas extensas pesquisas em manuais e 

publicações relevantes, além de trabalhos de militares e civis sobre o tema com o intuito 

de apresentar um trabalho com embasamento teórico suficiente, capaz de tornar seu teor 

proveitoso para as Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

Diante disso, a literatura constante da referência foi utilizada para responder aos 

seguintes questionamentos: outros países, com experiência em combate, terceirizam seu 

apoio logístico? Essa terceirização é economicamente viável? É necessária alguma 

atenção especial ao terceirizar o apoio logístico?   

Tomando como base que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, 

atualmente, são empregadas constantemente e em diversos ambientes operacionais, este 

estudo analisou como aquele país trata o apoio logístico em suas operações para levantar, 

por analogia, como essa prática pode beneficiar as operações militares brasileiras. 

Fruto da extensa exploração da mídia e dos organismos de controle internacionais 

nos conflitos armados atuais, pode-se observar que os apoios logísticos prestados às 

Forças Armadas dos EUA são realizados por empresas civis. De acordo com Rampy 

(2006), entre 1996 e 2006, o número de pessoal terceirizado, que realiza as tarefas 

logísticas realizadas anteriormente por militares, aumentou 10 vezes. 

Ainda segundo Rampy (2006), podemos observar a importância que as Forças 

Armadas americanas dão ao assunto: 
Em setembro de 2003, a Escola Superior de Guerra do Exército reconheceu 

a importância do apoio operacional terceirizado e incluiu o tema Ö Impacto do Civil 

Terceirizado no Campo de Batalha” como um dos principais assuntos estratégicos 

que exigem uma análise mais detalhada. Um relatório pormenorizado do 

Departamento Geral de Contabilidade Governamental concluiu que, em muitas 
missões, o trabalho terceirizado torna-se um multiplicador de força, devido às 

limitações das tropas disponíveis, à falta de apoio dos países anfitriões e aos 

requisitos operacionais previstos para manter um número suficiente de unidades 

disponíveis para responder a um grande conflito regional (Military Review, 2006, 

p. 77).  

Nas operações do Exército Brasileiro, existe a Função de Combate Logística, onde 

militares do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência são responsáveis por 

colocar em prática suas tarefas. Para Ribeiro (2018), militar do Quadro de Material Bélico 

do Exército Brasileiro, a Logística não pode ser responsável por impedir ou retardar as 

operações. Para ele, os exércitos estão passando por transformações que implicam 

mudanças na sistemática da Logística. 
 ...é lícito afirmar que as profundas transformações que os exércitos estão 

sofrendo implicam uma necessária e fundamental transformação na função de 

combate Logística, para que esta aumente sua flexibilidade, elasticidade e 
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rapidez, atendendo com precisão às necessidades operacionais. Caso isso não 

ocorra, corre-se o sério risco de inviabilizar, no tempo e no espaço, as operações 

planejadas. (ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2018, 
p. 26) 

Diante dessa transformação e da possibilidade de se terceirizar o apoio logístico, 

surge a necessidade de se levantar o que deve se adequar para que o poder de combate 

das Forças Armadas seja potencializado com um eficiente sistema logístico. Novamente, 

Rampy (2006) entende que para essa adequação aconteça, os seguintes quesitos devem 

ser respondidos:  
- O que deve continuar pertencendo ao Exército e operado pelo pessoal 

militar? 

- O que deve pertencer ao Exército, mas ser operado pelo pessoal 

terceirizado? 

- O que pode pertencer ao pessoal terceirizado, mas deve ser operado por 

militares? 

- O que pode pertencer e ser operado por grupos terceirizados? (Military 

Review, 2006, p. 77).  

 

Essa preocupação visa diminuir e até evitar perda no fluxo logístico que prejudique 

a capacidade operativa das tropas e que comprometam a integridade física dos seres 

humanos que estão envolvidos em todo o processo, seja ele militar, civil terceirizado ou 

população local. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS   

  
Para análise dos dados obtidos para o estudo em questão, iniciou-se extensa 

análise bibliográfica para viabilizar o entendimento necessário para criar as hipóteses de 

estudo.  

Diante desse estudo, é importante destacar alguns conceitos contidos nos manuais 

do Ministério da Defesa, como, por exemplo, o conceito de Logística Nacional que “é a 

principal fonte de obtenção de meios logísticos para a Logística Militar.” (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, Manual de Campanha Logística nas Operações, 2018, p. 2-2) e Função 

Logística que “é definida como a reunião, sob uma única designação, de um conjunto de 

atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma natureza. Divide-se em: suprimento, 

manutenção, transporte, engenharia, recursos humanos, saúde e salvamento.” 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, Manual de Campanha Logística nas Operações, 2018, p. 3-

1). 

Importante, ainda, entendermos que dentro de cada Função Logística existem 

atividades logísticas e que a terceirização pode ser da Função Logística como um todo ou 

apenas de algumas atividades logísticas específicas. O presente trabalho pretende 

analisar a terceirização da atividade logística de manutenção do moral e do bem-estar, 

enquadrada dentro da Função Logística Recursos Humanos na Operação 

AMAZONLOG17, desenvolvida no ano de 2017 na cidade de Tabatinga-AM para a 

construção de alojamentos para todo o pessoal envolvido na atividade e, a partir dessa 

análise, verificar a viabilidade para outras atividades ou Funções Logísticas. 

 

 

Figura 6 - Empresa terceirizada realizando a montagem dos alojamentos na 
AMAZONLOG17 
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Para entendermos o conceito, “Função Logística Recursos Humanos é o conjunto 

de atividades relacionadas com o gerenciamento de pessoal” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

Doutrina de Logística Militar, 2016, p. 23/40) e a atividade logística de manutenção do 

moral e do bem-estar: 
engloba ações que visam a proporcionar um ambiente saudável, com os meios 
adequados ao desenvolvimento das atividades cotidianas, com as facilidades 
compatíveis com a situação existente. Essas atividades visam à recuperação do 
pessoal, em função do desgaste físico, mental e emocional provocado por longos 
períodos de combate, de trabalho extremado e de forte pressão. São exemplos de 
tarefas da atividade de manutenção do moral e do bem-estar: repouso, recreação, 
assistência religiosa, assistência social, serviço de higiene pessoal e lavanderia e 
serviço de sepultamento (MINISTÉRIO DA DEFESA, Doutrina de Logística Militar, 
2016, p. 24/40). 

 

Diante desses conceitos, passamos a analisar como foi conduzida a terceirização 

do serviço de construção dos alojamentos para o pessoal envolvido na AMAZONLOG17, 

“exercício logístico que teve participação de cerca de 1.100 pessoas” (INFORMATIVO 

AMAZONLOG17, nº 1 e nº 3, COLOG, Brasília, DF, maio 2017). 

Naquele exercício, um dos objetivos era “empregar o Sistema Logístico para apoiar 

efetivos civis e militares empregados em regiões remotas e desassistidas, como ocorre, 

tipicamente, em Operações de Paz e Ajuda Humanitária” (INFORMATIVO 

AMAZONLOG17, nº 1, COLOG, Brasília, DF, maio 2017) e a construção de alojamentos 

para receber os participantes era parte importante do processo. Para isso, foi contratada 

empresa para realização deste serviço.  

Figura 7 - Empresa terceirizada realizando a montagem dos alojamentos na 
AMAZONLOG17 
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Na concepção de uma operação militar, a parte logística tem uma importância 

significativa, podendo prejudicar ou inviabilizar a ação. Por isso, o cuidado com tudo 

relacionado a logística é parte importante da operação. No caso em questão, entende-se 

que a estrutura para receber o pessoal envolvido deve estar pronta antes da chegada dos 

mesmos. Mas não foi o que aconteceu. A direção do exercício percebeu, com 

oportunidade, que a empresa não teria condições de entregar toda a estrutura pronta até 

a data prevista e precisou intervir. Como o serviço foi realizado dentro da área de uma 

unidade militar, a direção do exercício decidiu empregá-los em reforço à empresa para 

que o serviço fosse concluído a tempo e o exercício não fosse prejudicado. E, graças a 

essa intervenção e trabalho árduo dos envolvidos, a estrutura foi entregue a tempo e a 

operação aconteceu com muito sucesso, sendo alvo de elogios dos representantes dos 

outros países presentes como observadores. 

 

Diante dessa experiência, foi realizada entrevista com os militares que participaram 

do AMAZONLOG17 para que eles pudessem fornecer suas percepções sobre a 

terceirização do serviço de construção de alojamentos e como esse serviço pode ser 

melhorado.  

As perguntas presentes na entrevista eram as seguintes: 

- Qual sua especialidade?  

- O(A) senhor(a) participou da AMAZONLOG17? 

- Caso sua resposta ao item anterior tenha sido "sim", por favor, indique qual foi 

sua função. 

- Qual a opinião do(a) senhor(a) com relação à terceirização dos serviços para 

construção dos alojamentos naquele exercício? Foram proveitosos? Houve problemas? 

Figura 8 - Militares em apoio à empresa terceirizada na montagem dos alojamentos da 
AMAZONLOG17 
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- Qual a opinião do(a) senhor(a) com relação à terceirização do apoio logístico nas 

atividades do Exército? 

- Na opinião do(a) senhor(a) o Exército necessita amadurecer a forma como trata 

a terceirização do apoio logístico em operações? 

- O(A) senhor(a) acredita que a terceirização do apoio logístico pode ocasionar 

perda de espaço e oportunidades para o pessoal do Quadro de Material Bélico e do 

Serviço de Intendência? 

Responderam a esta entrevista 43 militares do Quadro de Material Bélico e do 

Serviço de Intendência, ao final, foi reservado um espaço para que o militar escrevesse 

suas opiniões sobre o assunto sem limite de linhas e o resultado foi o seguinte: 
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Da análise dos dados obtidos com as respostas dos militares, pode-se observar 

que 60% participaram da AMAZONLOG17 e apenas 40% não participou. Esse montante 

que participou do exercício pode observar a experiência da terceirização de alguns 

serviços, mas mais precisamente, da construção dos alojamentos, pois todos usufruíram 

da estrutura. 

Na pergunta seguinte, considerando apenas o universo que participou do referido 

exercício, percebemos que apenas 30% entenderam que a terceirização da construção 

dos alojamentos foi proveitosa, enquanto os outros 70% afirmaram que tiveram problemas 

nesse serviço. Essa estatística foi ao encontro do que o trabalho pretende concluir e 

mereceu análise mais criteriosa para um melhor entendimento desse resultado. Percebeu-

se que aqueles que haviam chegado antes do início do exercício e acabaram reforçando 

a empresa em seus trabalhos para que os alojamentos fossem entregues a tempo, em 

sua totalidade, reclamaram de terem que ter trabalhado fora das suas funções para 

otimizar os serviços da terceirizada e concluírem suas obrigações. Já aqueles que 

chegaram apenas no início do exercício e não participaram ou sequer souberam que 

houve a necessidade dos militares intervirem nos trabalhos, indicaram em suas respostas 

que acharam os alojamentos adequados e que a terceirização tinha grande importância 

para que os militares pudessem se dedicar, exclusivamente, às suas funções. Cabe 

ressaltar que muitos dos militares envolvidos no reforço à empresa civil eram responsáveis 

por funções administrativas, logísticas ou táticas importantes no exercício e tiveram que 

deixar essas funções para contribuírem com a entrega dos alojamentos.    

Foi observado, também, que as respostas subsequentes sofreram grande 

influência da experiência individual de cada entrevistado no exercício: aqueles que tiveram 

que reforçar a empresa civil ficaram com a imagem de que a terceirização não contribui 

com a atividade do Exército e aqueles que não participaram das atividades que eram para 
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ser desempenhadas pela terceirizada apresentaram opiniões de que essa prática 

apresenta uma ótima oportunidade para o Exército. Além disso, puderam opinar os 

militares que não participaram da AMAZONLOG17, o que equilibrou os percentuais de 

resposta, porém mostrando insatisfação de 54% contra 46% de satisfeitos. 

 

Neste ponto, cabe a primeira observação sobre o estudo: a intervenção do Exército 

em uma atividade terceirizada é uma realidade, pois julgamos imprudente deixar todo o 

desenvolver de uma atividade militar nas mãos de quem pode ser corruptível ou pouco 

comprometido a ponto de prejudicar as operações. Esse é o pensamento de Rampy 

(2006): 
Os terceirizados não substituem a estrutura da força. Eles aumentam as 
capacidades já existentes e proporcionam mais opções para cumprir as 
necessidades de apoio. Os planos de contingência devem estar preparados para 
assegurar a continuação do serviço, caso os elementos terceirizados não 
consigam cumprir suas missões. O Exército deve ter condições de proporcionar o 
apoio essencial antes de os elementos terceirizados chegarem ao teatro de 
operações ou caso eles não se desdobrem ou não possam continuar 
proporcionando os serviços contratados. (Military Review, 2006, p. 78). 

 

Por fim, ao término da análise dos resultados da entrevista, voltamos a observar 

um pensamento em comum tanto para aqueles que participaram do exercício como para 

os que não participaram: 90% entenderam que o Exército precisa amadurecer a forma 

como realiza terceirizações contra apenas 10% e 95% afirmaram que as terceirizações 

não trariam, como consequência, perda de oportunidades para militares de Intendência e 

Material Bélico. Um dos entrevistados, inclusive, no espaço destinado a registro de 

opiniões pessoais, apontou que essa prática pode levar a um intercâmbio entre o Exército 

e o setor privado com grande benefício para todos, principalmente para o militar. Outro 

Figura 9 - Militares em apoio à empresa terceirizada na montagem dos alojamentos da 
AMAZONLOG17 
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militar lembrou da velocidade dos serviços de uma empresa especializada em 

determinado serviço ante militares que nem sempre possuem capacitações nas áreas nas 

quais desempenham suas atividades.  

Naquele exercício, havia a presença de militares do Exército Americano e foi 

perguntado a eles quais eram as opiniões sobre o que estava sendo desenvolvido. Todos 

estavam impressionados com a capacidade de se montar toda a estrutura do exercício 

com grande parte de meios do próprio Exército Brasileiro. Para entendimento deste ponto, 

foram utilizadas balsas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 

(CECMA) com sede em Manaus -AM, viaturas do Estabelecimento Central de Transportes 

(ECT) com sede no Rio de Janeiro – RJ, viaturas de transporte especializado da Base de 

Apoio Logístico do Exército com sede no Rio de Janeiro – RJ, aviões da Força Aérea 

Brasileira, além de diversas viaturas de transporte das Organizações Militares de Manaus, 

Porto Velho – RO, Rio de Janeiro e do próprio Comando de Fronteira Solimões/7º 

Batalhão de Infantaria de Selva com sede em Tabatinga – AM, local do exercício. 

Destaque para a capacidade de montar um Hospital de Campanha com capacidade para 

realizar cirurgias em um local onde não havia nenhuma estrutura. 

 

 

Para os norte americanos, praticamente toda a logística é terceirizada com 

supervisão dos militares e apenas a logística para dentro do Teatro de Operações (TO) é 

realizada com meios militares. Outra característica da terceirização utilizada pelas Forças 

Armadas Norte Americanas, segundo os representantes presentes no exercício, é o 

aproveitamento da terceirização para aumentar a opinião pública favorável do entorno do 

TO com criação de empregos diretos e indiretos e fomentação da economia, por exemplo. 

Então, a impressão superficial daqueles que acabaram sendo desviados, 

momentaneamente, de suas funções originais no exercício para que ele pudesse ter início 

na data prevista, demonstra que essa hipótese deve ser levada em consideração e 

Figura 10 - Instalações do Hospital de Campanha montado em Tabatinga 
- AM durante a AMAZONLOG17 
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designar pessoal para essas tarefas ou deixar claro que todos poderão ser empregados 

em reforço das terceirizadas para que o todo não seja prejudicado pela parte é de grande 

importância para que os envolvidos façam parte do entendimento e da solução. 

Além da entrevista, foi aplicado um questionário em militares do Quadro de Material 

Bélico e do Serviço de Intendência sobre suas opiniões de possíveis terceirizações das 

atividades logísticas. O resultado foi, quase que na totalidade, favorável às terceirizações, 

sempre com supervisão e até aprendizado do processo por parte dos militares. 

As perguntas do questionário eram as seguintes: 

- Qual sua especialidade? 

- O(A) senhor(a) já serviu em Organização Militar de Logística? 

- Se sua resposta ao item anterior foi sim, indique em qual OM Logística o(a) 

senhor(a) serviu. 

- O(A) senhor(a) acredita que a terceirização de atividades dentro das funções 

logísticas, como armazenamento e distribuição de suprimento e manutenção, pode 

potencializar o apoio logístico? 

- O(A) senhor(a) acredita que a terceirização de atividades dentro das funções 

logísticas, como armazenamento e distribuição de suprimento e manutenção, pode 

prejudicar o apoio logístico? 

- O(A) senhor(a) acredita que o Exército tem estrutura, meios e capacitação técnica 

para prestar todo e qualquer tipo de apoio nos mais diversos ambientes operacionais? 

- O(A) senhor(a) acredita que a terceirização de atividades dentro das funções 

logísticas, como armazenamento e distribuição de suprimento e manutenção, pode tornar 

o apoio mais célere, seguro e eficaz? 

Foi um questionário de respostas diretas (“sim” ou “não”) e responderam, ao todo, 

76 militares do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência e, ao final, foi 

reservado um espaço para que o militar escrevesse suas opiniões sobre o assunto sem 

limite de linhas. 

O resultado do questionário foi o seguinte: 
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Nota-se que, do público que participou e contribuiu com a pesquisa, cerca de 77% 

possuem experiência em Organizações Militares de Logística, o que oferece maior 

probabilidade de fidedignidade ao resultado do que se pretende confirmar. Além disso, de 

todo o universo, 92% acreditam que a terceirização pode potencializar o apoio logístico e 

apenas 8% têm pensamento contrário. Em contrapartida, quando analisamos o resultado 

da pergunta sobre o apoio logístico ser prejudicado pela terceirização, percebemos 

resultado invertido: os 8% que não acreditavam na capacidade de potencialização do 

apoio, agora acreditam que essa prática pode prejudicá-lo. E, seguindo neste mesmo 

pensamento, 92% disseram acreditar que as terceirizações não prejudicariam, de 

nenhuma forma, o apoio logístico. 

Importante ressaltar, que, para os militares do Quadro de Material Bélico, a 

possibilidade de se terceirizar, por exemplo, a manutenção das viaturas administrativas, 

deixariam disponíveis militares para se dedicarem à manutenção dos carros de combate 

e armamentos. Já os militares do Serviço de Intendência julgaram a possibilidade de 
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terceirizar a armazenagem e transporte de suprimento uma hipótese factível e com grande 

potencial de ganho em tempo e economia com a chance de acompanhamento via satélite 

com envio de notificações sobre o desenvolvimento da atividade, parecido com o que 

acontece nas empresas de compras virtuais. 

Tomando como base, mais uma vez, as Forças Armadas mais experimentadas do 

mundo, nos Estados Unidos, a doutrina já trata deste assunto com mais veemência, como 

aponta Rampy (2006): 
O manual de Campanha dos EUA, FM 110-10-2, Contracting Support on the 
Battlefield (A Terceirização do Apoio no Campo de Batalha) estabelece a doutrina 
de emprego e gerenciamento dos terceirizados no campo de batalha. A 
Publicação (Pamphlet) 525-53, o Conceito Operacional do Apoio Logístico 
(Operational Concept: Combat Service Support) aprovada pelo Comando de 
Adestramento e Doutrina do Exército dos EUA (U.S. Army Training and Doctrine 
Command) especifica que “os civis ... proporcionarão um crescente número de 
capacidades em apoio às operações do Exército do Futuro. (Military Review, 2006, 
p. 80). 

 

Por fim, uma colocação de um dos militares que respondeu ao questionário se 

destacou. Para este oficial, “terceirizar, representa a possibilidade de evolução das 

capacidades logísticas da Força. Uma vez que tendo militares participando do processo 

desenvolvido pelas empresas, trará conhecimento e intimidade com o que há de melhor 

no meio empresarial e eventual implementação nas Organizações Militares caso seja 

necessário.” 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 
 

O presente trabalho pretendia verificar se a terceirização do apoio logístico em 

operações é viável e, após extensa pesquisa bibliográfica e análise dos resultados obtidos 

por meio do questionário e entrevista, chegou-se à conclusão de que existem pontos que 

ainda devem ser discutidos.  

Para subsidiar o estudo, foi utilizada como amostra a terceirização dos serviços 

para construção dos alojamentos utilizados na AMAZONLOG17, exercício que ocorreu 

em Tabatinga – AM em 2017. Levantou-se os pontos positivos e negativos deste episódio 

específico e as opiniões de militares que desempenham funções logísticas nas mais 

diversas Organizações Militares do Exército Brasileiro sobre o assunto. 

Ao final deste estudo, a conclusão mais clara apresentada é de que a ideia precisa 

ser amadurecida. Principalmente nos militares de posições hierárquicas mais baixas, pois 

a falta de maturidade destes para entender a importância da sua contribuição em caso de 

necessidade de intervenção junto às empresas terceirizadas que realizam os serviços, 

causa, no mínimo, diminuição do moral da tropa, podendo chegar a inviabilizar a operação 

ou o exercício. 

Fato é que a logística empresarial evoluiu de maneira exponencial, principalmente 

no período de pandemia atual. Foram implementadas novas tecnologias, realizados 

investimentos em equipamentos modernos, construção de centros de distribuições cada 

vez mais autônomos e aumento de sua rede de parceiros. Tudo isso foi possível devido 

ao ambiente de competição existente entre as empresas para conquista do consumidor, 

obtenção de maior lucro com a menor despesa possível. Esses investimentos fizeram com 

que um consumidor com residência em uma pequena cidade da região Sul do Brasil 

pudesse comprar um produto da região Nordeste, o recebesse em 4 dias, mesmo tendo 

a necessidade de percorrer cerca de 3.000km, com a opção de rastrear sua entrega a 

qualquer momento e ser notificado, via mensagem ou e-mail, de onde seu produto está. 

Tal evolução não foi acompanhada com a mesma velocidade de implementação no 

Exército Brasileiro, tanto por falta de recursos disponíveis para tal, como por aplicabilidade 

diária do investimento. Porém, esse fato não deve impedir que a Força esteja apta a 

ampliar suas capacidades por meio da terceirização de serviços.  

Nesse aspecto, sugere-se que, esporadicamente, em exercícios rotineiros, sejam 

realizadas algumas terceirizações de, por exemplo, transporte de material, fornecimento 

de alimentação e até mesmo serviço de internet e televisão em áreas de recreação, para 

que se crie a mentalidade de que isso é possível e, principalmente, para liberar pessoal 

para planejamento e execução da atividade fim, propriamente dita.  

Voltando para o episódio da AMAZONLOG17, a construção dos alojamentos foi um 

dos serviços terceirizados naquela ocasião. Foi escolhido para análise, por ter sido o de 
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maior vulto com relação a espaço utilizado e público atingido, sendo mais democrática 

possível a obtenção de opiniões. Puderam opinar, desde soldados a coronéis, com pontos 

de vistas diferentes, experiências diferentes e, principalmente, maturidades diferentes. 

Foi observado que os militares de maior precedência hierárquica (coronéis, 

tenentes-coronéis, majores e capitães) tinham conhecimento de toda a operação, com 

domínio das variantes e com decisões acertadas sobre os rumos da operação. Em 

contrapartida, os de menor precedência hierárquica (tenentes, subtenentes, sargentos, 

cabos e soldados) tinham uma ideia superficial do que ia acontecer e, por força de suas 

posições, eram executores. Por isso, não participavam das reuniões e acabavam sabendo 

apenas de forma geral o que iria acontecer. Esse fato levou a um descontentamento 

destes militares quando precisaram reforçar a empresa terceirizada na finalização dos 

alojamentos, sendo desviados de suas funções originais. 

Nesse contexto, duas considerações são importantes. A primeira é de que toda 

terceirização deve ter seu progresso acompanhado de perto por militares, de preferência 

com autoridade para intervir com pessoal caso a empresa não consiga entregar ou 

apresente indícios de atrasos. Essa primeira consideração leva a uma necessidade legal 

de amparar sanções a esta empresa caso isso venha a acontecer. A segunda 

consideração é de que deve-se preparar a tropa que pode vir a ser empregada em reforço 

a essas empresas em sua maturidade no entendimento de que se eles não intervirem, 

toda a operação ou exercício será prejudicada. 

No AMAZONLOG17, grande número de militares de logística foram enviados à 

Tabatinga cerca de dois meses antes do início da operação, sendo reforçados em pessoal 

durante esses dois meses. Esses militares tinham a obrigação de organizar e preparar o 

local para recepção de todos os envolvidos. Se esses serviços fossem terceirizados, 

assim como os de construção de alojamentos, seriam empregados menor número de 

militares, seriam gastos menor valor em transporte de pessoal e tanto o pessoal quanto 

os valores economizados poderiam ser empregados em outras ações, como por exemplo, 

preparação pessoal, de materiais de uso particular e a parte administrativa que toda ação 

demanda, podendo potencializar a capacidade de apoio naquele exercício. 

Com as conclusões apresentadas até aqui, podemos responder a três questões de 

estudo propostas no presente trabalho. Terceirizando, com a maturidade e experiência 

necessária, não só os Batalhões Logísticos seriam beneficiados, mas qualquer 

Organização Militar seria beneficiada, pois teriam maior número de pessoal liberado para 

executar atividades que só as próprias Organizações poderiam desempenhar, como 

treinamento das atividades dentro do Teatro de Operações e a grande parte administrativa 

que demanda grande número de pessoas e muito tempo para serem desempenhadas. 

Além disso, pode-se concluir que a terceirização para construção de alojamentos é viável 

e colabora com a execução da operação, desde que bem planejada, acompanhada e com 
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amparos legais que deixem as empresas desconfortáveis a ponto de não atrasarem ou 

entregarem produtos de baixa qualidade ante às consequências desses amparos, pois, 

como apontado em uma das entrevistas, a velocidade de trabalho do terceirizado é muito 

maior o que a velocidade do pessoal militar que conta com muita boa vontade, mas, nem 

sempre, com a qualificação para desempenhar aquela atividade específica. Além disso, a 

empresa tem interesse em entregar o serviço o mais rápido possível para que possa 

receber por isso. Essa é sua razão de existir. 

Para respondermos sobre a última questão de estudo proposta no trabalho, a 

grande maioria (92%) dos entrevistados apontam como favoráveis para a terceirização de 

atividades dentro das funções logísticas, como armazenamento e distribuição de 

suprimento e manutenção de equipamentos. Tais atividades não necessitam ser 

desempenhadas por militares e podem liberá-los para treinamento, aperfeiçoamento ou 

qualquer outra atividade necessária nas Organizações Militares. Além disso, os militares 

podem ser empregados nas ações propriamente ditas. O suprimento e a manutenção em 

Zona de Combate, por exemplo, locais onde os terceirizados podem não ser as melhores 

opções a serem empregados. 

Com relação aos Objetivos Específicos do trabalho, as conclusões são muito 

parecidas com as já descritas até aqui. Cabe ressaltar que as análises dos pontos 

positivos e negativos apresentados durante a terceirização dos serviços de construção de 

alojamentos do AMAZONLOG17 deve-se levar em conta o contexto geral e não as 

opiniões pessoais dos envolvidos. Aponta-se dois aspectos positivos como principais: a 

intervenção em momento oportuno dos responsáveis pelo exercício para que os serviços 

fossem entregues a tempo e a pouca utilização de militares para a execução dessa 

atividade liberando-os para outras atividades. Já como aspectos negativos, aponta-se 

apenas a necessidade de incutir a maturidade no entendimento de questões pouco 

entendidas pelos militares de menor precedência hierárquica. 

Concluindo, indico como necessária a implementação da terceirização do apoio 

logístico em operações como forma de potencializar o apoio, aumentar as capacidades 

das Unidades logísticas e aperfeiçoar o material humano existente em cada Organização 

Militar, subsidiado por todo o resultado do presente trabalho e acompanhando a tendência 

mundial de apresentar a logística na medida certa, no lugar certo e com oportunidade.  
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