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Anderson Batista Gonzaga Cardoso² 

 

  
RESUMO 

 

O Exército Brasileiro buscando adequar suas estruturas, permitindo 

estar capacitado para atuar na paz ou em situação de conflito, tem 

implementado Grupamentos Logísticos no território nacional. Destaca-se a 

ativação do 18° Batalhão de Transporte, subordinado ao 9° Grupamento 

Logístico. Objetivo geral deste trabalho é de levantar ensinamentos colhidos a 

respeito da implementação dessa Organização Militar na Função Funcional 

Transporte. Desta forma, este artigo está organizado em quatro capítulos. O 

primeiro discorre sobre a cronologia dos motivadores para a restruturação da 

Doutrina Logística Militar Terrestre. Ainda, traz o problema norteador da 

pesquisa como sendo “Qual o principal ensinamento colhido durante a 

implementação do 18° B Trnp”. Para responder o problema foram 

estabelecidos dois objetivos – levantar os ensinamentos colhidos durante o 

processo de implementação do 18° B Trnp e verificar sua nova estrutura. Foi 

realizada uma entrevista com o Assessor para Assuntos Doutrinários do 9° 

Gpt Log, que tem sido um ativo participante no processo de implementação 

do 18° B Trnp. Por fim, os principais ensinamentos colhidos são divididos em 

três eixos estruturantes – aumento do efetivo, qualificação do pessoal e 

quebra de paradigmas. 

 

Palavras-chave: 18° Batalhão de Transporte. Doutrina Logística Militar 

Terrestre. Grupamentos Logísticos. 
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ABSTRACT 
 

In order to improve its logistics, Brazilian Army is proceeding to stablish 

of a new structure which can be named as Logistic Group. In this way, the 

activation of the 18th Transport Battalion stands out nowadays. The main 

objectives of this research is to develop knowledge about the implementation 

of this military unit within the transport logistic function. In this way, this paper 

is organized in four chapters. The first one discourse about the chronology of 

this motivations for a restructuring of the Military Ground Logistics Doctrinal. 

Also, it brings the matter of the research been “What the main lesson learned 

from the implementation of 18th Transport Battalion?” To answer this issue, 

two objectives have been set: to list the lessons learned during the process of 

the implementation of 18th Transport Battalion and to verify your new structure 

an interview was made with an Advisor for Doctrinal Matters of 9th Logistics 

Grouping, whom have been an active member in the implementing process of 

the 18th Transport Battalion. Lastly, the main lessons learned were divided in 

three structuring axes – increase of troops, qualification of personal and break 

paradigms. 

 

Keywords: 18th Transport Battalion. Military Ground Logistics Doctrinal. 

Logistics Grouping.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de acompanhar a evolução dos conflitos armados 

modernos, o Exército Brasileiro (EB) tem atualizado sua doutrina de preparo e 

emprego, buscando possibilitar, o mais rapidamente possível, suas estruturas 

de um estado de paz para um estado de guerra. 

Neste escopo, das lições aprendidas nos conflitos modernos, o EB 

apresenta uma doutrina baseada na Flexibilidade, Adaptabilidade, 

Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade (BRASIL, 2014.c, p. 1-1). Para 

isso, torna-se necessário um adequado planejamento, fazendo com que as 

demandas logísticas sejam atendidas na medida certa e as tropas à frente do 

campo de batalha disponham dos meios necessários para levar à cabo as 

operações planejadas. 

Sendo assim, o EB verificou a necessidade de estudar a implantação 

de um novo e efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre, conforme preconiza 

o Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2015-2018. Balizado pelo Objetivo 

Estratégico do Exército (OEE) n° 8, relacionado à Estratégia n° 8.1 – 

“Implantação da nova estrutura logística do Exército” e a Ação Estratégica n° 

8.1.2 – “ Aperfeiçoar a execução das funções logísticas, suas atividades e 

tarefas correspondentes, com base nos novos conceitos e estruturas 

adotadas”, resultou a Diretriz de implantação do projeto Centro de Operações 

Logísticas do Exército (COpLog). 

Nos anos de 2010 e 2011, o Estado Maior do Exército (EME) iniciou a 

concepção do Projeto de Força (PROFORÇA), norteando o processo de 

transformação do Exército Brasileiro em vários vetores, dentre os quais a 

Logística. O Comando Logístico do Exército (COLOG), desde 2010, 

participando das discussões atinentes ao processo de transformação do 

Exército criou um Grupo de Trabalho (GT), a fim de estudar a logística militar 

terrestre e apresentar propostas de ações a serem efetivadas com a 

finalidade de transformá-la, adequando-a aos desafios do Exército Brasileiro 

na era do conhecimento (BRASIL, 2015.a, p. 6-11). 

Como órgão coordenador, controlador, centralizador de informações, 

gestor de dados e conhecimentos de natureza logística e de apoio à decisão, 

seria adequado que o Centro de Operações contasse com o suporte de novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), visando uma maior 
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celeridade, precisão e confiabilidade no processo de estudo da nova Doutrina 

Militar Terrestre (BRASIL, 2015.a, p. 6-11). 

Por meio da Portaria n° 6 do COLOG, de 1° de abril de 2014, foi 

expedida, afim de aprovar a diretriz para implementação do Centro de 

Operações Logísticas (COpLog), integrando o Projeto Nova Logística Militar 

Terrestre (PNLMT), essencial para este estudo, que é norteado pela 

implementação do 9° Grupamento Logístico (9° Gpt Log). 

Nesse sentido e em função do avanço tecnológico, o grupo funcional 

transporte vem ganhando cada vez mais destaque, uma vez que é expressão 

variável dentro da Logística Militar Terrestre e, não obstante tal avanço, se 

mantém em constante atualização, a fim de se manter operativo dando 

condições para o alcance dos objetivos propostos pelo comando da Força 

Terrestre (F Ter). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Face às mudanças e ajustes, ora já vistos, o transporte vem se 

mostrado fundamental para o ciclo logístico, pois está presente em todas as 

suas fases, particularmente na distribuição. Envolve, em uma visão ampla, o 

capital humano, a infraestrutura física, as organizações e os equipamentos 

necessários ao cumprimento da missão das forças apoiadas (BRASIL, 

2014.b, p. 3-4). 

Tendo em vista que no planejamento e na execução das atividades 

logísticas sempre devem ser considerados os princípios logísticos para 

consecução dos objetivos estabelecidos pelo escalão superior, dos quais 

destacam-se, no vetor transporte, os da continuidade, eficiência e 

flexibilidade, cresce de importância o acompanhamento acerca da 

implementação e organização de uma nova unidade militar. No caso, o 18° 

Batalhão de Transporte (18° B Trnp), sediado em Campo Grande – MS, foi 

criado com sua essência voltada para a função logística transporte, buscando 

adequar a realidade ao previsto na Doutrina Militar Terrestre (DMT). 

Sendo assim, foi levantado o seguinte problema a ser investigado: 

quais são os principais ensinamentos colhidos por ocasião da implementação 

do 18° B Trnp/ 9° Gpt Log? 
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1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende elencar os principais ensinamentos 

colhidos por ocasião da implementação do 18° B Trnp / 9° Gpt Log, a fim de 

servir, como lição aprendida às novas fases de consolidação das demais 

unidades do 9° Grupamento Logístico, bem como na ativação dos próximos 

Grupamentos Logísticos. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiu o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) apresentar aspectos da nova Doutrina Logística Militar Terrestre; 

b) discorrer acerca da organização, missão e possibilidades do 18° 

B Trnp / 9° Gpt Log; e 

c) elencar as principais oportunidades de melhoria do processo de 

ativação do 18º B Trnp. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A história dos conflitos armados apresenta uma série de exemplos, por 

meio dos quais, o adequado planejamento logístico foi fundamental para 

atingir o Estado Final Desejado (EFD). Como exemplo, é possível citar a 

operação de desembarque na Normandia, realizada pelos aliados, durante a 

II Guerra Mundial. 

Por outro lado, a história também apresenta exemplos, onde o 

planejamento logístico inadequado trouxe consequências drásticas para as 

tropas empregadas. Neste sentido, é possível citar o avanço alemão sobre 

território russo durante a II Guerra Mundial, que foi executado sem o 

acompanhamento do adequado apoio logístico. 

Cientes dos problemas que podem surgir por uma Logística deficiente, 

cresce de importância o estudo das estruturas logísticas da F Ter, 

fundamentais no desenvolvimento das adequadas capacidades, de forma que 

a Logística seja capaz de gerar poder combate. 

Nesta esteira, destaca-se o estudo da ativação do 18º B Trnp, no 

contexto da modernização da nova Doutrina Logística Militar Terrestre. 

Certamente, surgiram alguns óbices na implementação dessa estrutura, que 



8 

 

merecem ser elencados, com o intuito de serem solucionados o quanto antes 

naquela OM. 

Outrossim, este estudo pode contribuir para que os óbices 

apresentados sejam evitados, quando da implementação de outras OM de 

transporte em outros Gpt Log. Dessa forma, espera-se contribuir para o 

alcance da máxima da “logística na medida certa”. 

Nesse sentido, este artigo científico se justifica por promover um 

levantamento das reais dificuldades encontradas, durante a implementação 

do 18° B Trnp, na consolidação da nova Doutrina Logística Militar Terrestre. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico com 

escopo em levantar ensinamentos e oportunidades de melhoria dentro do 

processo da nova Doutrina Logística Militar Terrestre. 

Neste capítulo são apresentadas a revisão da literatura e a 

metodologia aplicada ao estudo. 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Apresentado o escopo do trabalho quanto ao problema, objetivos, 

justificativas e a revisão da literatura, buscou-se com este capítulo 

proporcionar uma visão dos procedimentos metodológicos utilizados na 

realização da pesquisa. 

Este estudo está contextualizado pelo processo de implementação do 

18º B Trnp / 9º Gpt Log, na guarnição de Campo Grande – MS. Dessa forma, 

é possível afirmar que, quanto aos objetivos, esta pesquisa é explicativa, 

porque visa identificar os principais ensinamentos colhidos desse processo de 

implementação. 

Quanto aos procedimentos, é essencialmente uma pesquisa 

participante, pois caracteriza-se pela interação entre o pesquisador e o 

membro da situação investigada (SILVA; GRIOLO, 2002). Destaca-se que 

houve constante interação com o Chefe da Seção de Doutrina e 

Ensinamentos Colhidos do 9º Gpt Log, militar que tem acompanhado as 

atividades ligadas à implementação do 18º B Trnp. 

Ainda, quanto à abordagem do problema esta pesquisa é qualitativa, 

trazendo a compreensão das lições aprendidas na implementação do 18º B 

Trnp. 

O instrumento de pesquisa utilizado para elucidar o problema levantado foi a 

entrevista estruturada, por meio de um formulário elaborado (APÊNDICE A) e 

aplicado ao Chefe da Seção de Doutrina e Ensinamentos Colhidos do 9º Gpt 

Log, o Cel R1 Julio Cesar Perez Mazó. 
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2.2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar os aspectos da nova 

Doutrina Logística Militar Terrestre e discorrer acerca da organização, missão 

e possibilidades do 18° B Trnp/ 9° Gpt Log. 

Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico, por meio da 

leitura exploratória e seletiva dos novos produtos doutrinários da Logística 

Militar Terrestre – Manual de Logística (EB20-MC-10.204) e a Nota de 

Coordenação Doutrinária (NCD) Nr 01/2015, A Logística nas Operações, do 

DECEx. 

Além disso, foram selecionados Manuais de Campanha do Ministério 

da Defesa, Manuais de Doutrina Militar Terrestre, Relatórios de Informações 

Doutrinárias Operativas, Artigos de Revistas, Monografias da Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército e da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais, Portais de notícias na internet do Governo Federal, Ministério da 

Defesa e Exército Brasileiro. 

 

2.2.1 NOVA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE 

   

De acordo com o Manual de Campanha “Logística” (2014.b, p. 2-5), 

tem-se que a Logística da F Ter deve ser capaz de “evoluir, sem solução de 

continuidade, da situação de normalidade para a de guerra”. 

Neste contexto, Paret (2001, p. 245), no ensaio Construtores da 

Estratégia Moderna, enfatiza a célebre frase do General francês Antoine-Henri 

Jomini, de que “logística é a arte prática de movimentar os exércitos”, 

relacionando muitos aspectos julgados importantes para organizar o 

movimento de uma força armada. 

Neste sentido, destaca-se o papel fundamental da Função Logística 

Transporte na consecução das capacidades básicas de “gerar, desdobrar, 

sustentar e reverter os meios necessários à F Ter”. (BRASIL, 2014.b, p. 2-5) 
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De acordo com o Manual de Campanha “Logística”, a Função Logística 

Transporte: 

consiste na ação de deslocar recursos (pessoal, material, estoques 
e outros) de uma região para outra, e de transporte, que engloba 
meios especializados para movimentar esses recursos, incluindo 
equipamentos para manipulação de material (BRASIL, 2015.b, p. 3-
10). 

Destaca-se que, de acordo com a nova concepção doutrinária do EB, a 

estrutura responsável pelo apoio logístico à Força Terrestre Componente 

(FTC) é a Base Logística Terrestre (BLT). Esta estrutura é “formada por meios 

e recursos provenientes do Gpt Log, Gpt E e RM, estruturas existentes desde 

o tempo de paz” (BRASIL, 2015.c, p. 5).  

Essas OM desdobram seus meios orgânicos dando suporte às 

operações que são levadas a cabo em determinada Área de Operações (A 

Op). 

Assim sendo, os meios logísticos que constituem a BLT são 

provenientes, em sua maioria do Grupamento Logístico, cuja constituição é 

apresentada na Figura 1, a seguir: 

FIGURA 1: Exemplo de constituição do Gpt Log 

Fonte: BRASIL (2015.c, p. 6) 

 

Na estrutura do Gpt Log, o B Trnp tem a missão de executar o 

transporte de pessoal, carga geral, combustíveis e lubrificantes, além de 

suprimentos e equipamentos especializados (BRASIL, 2015.c, p. 11). 

Dentre as suas possibilidades, destacam-se: 

Proporcionar, de acordo com o número e a organização de suas Cia 
Trnp, apoio de transporte de pessoal, carga geral, combustíveis e 
lubrificantes na FTC; prestar apoio de transporte, descentralizando 
e/ou combinando seus meios de transporte, quando necessário; 
receber reforços dos outros meios de transporte, inclusive civis; 
enquadrar número variável de Cia Trnp (BRASIL, 2015.c, p. 11). 
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Salienta-se que a organização das companhias de transporte é flexível, 

composta de módulos como o “Pel Trnp L, Sec Trnp M, Sec Trnp ClII, Sec 

Trnp pesado e Sec Trnp especializado”, quando necessário (BRASIL, 2015.c, 

p. 11). 

Desse modo, é possível vislumbrar a estrutura organizacional de um B Trnp 
conforme a Figura 2.  

FIGURA 2: Estrutura do B Trnp 

 

Fonte: BRASIL (2015.c, p. 10) 

Em decorrência do processo de implementação do 18º B Trnp, espera-

se que essa OM tenha as capacidades necessárias para realizar o apoio 

logístico, desde o tempo de paz, como integrante do 9º Gpt Log, bem como, 

na ativação de uma FTC, integrando uma BLT. 

Neste diapasão destaca-se o conceito de capacidade, como sendo a 

aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 
possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um 
conjunto de sete determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 
Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo 
DOAMEPI (BRASIL, 2014.c, p. 3-3). 

Portanto, o processo de implementação do 18º B Trnp / 9º Gpt Log 

pode ter como base o desenvolvimento de capacidades, que forneçam 

ferramentas necessárias para responder, com efetividade, aos desafios 

difusos, presentes e futuros, características dos conflitos da Era do 

Conhecimento. 
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3: Fatores determinantes da geração de capacidades 

 

 
 

Fonte: BRASIL (2014.c, p. 3-3) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo teve como finalidade apresentar os resultados 

obtidos desta pesquisa. 

Inicialmente, destaca-se que o Chefe da Seção de Doutrina e 

Ensinamentos Colhidos do 9º Gpt Log, participante e colaborador desta 

pesquisa, é oriundo do Quadro de Material Bélico e Oficial do Quadro de 

Estado-Maior (QEMA) do EB. Foi Comandante do 17º Batalhão Logístico, na 

guarnição de Juíz de Fora – MG e realizou diversos cursos na área de 

Logística. 

Dessa forma, além de estar acompanhando, in locu, a ativação do 18º 

B Trnp, é Oficial de Logística com experiência na área, respaldando, 

sobremaneira os resultados apresentados neste trabalho. 

Como primeiro aspecto que chama atenção, verifica-se que desde a 

implantação e experimentação doutrinária do 9º Gpt Log, vislumbrou-se a 

transformação do 18º Batalhão Logístico (18º B Log), já existente 

anteriormente, em uma OM de transporte, com as devidas adaptações e 

modificações pertinentes, haja vista a diretriz de centralização de meios e 

descentralização, conforme a demanda. 

Assim sendo, o 18º B Log cedeu a Companhia Logística de 

Manutenção (Cia Log Mnt) para a transformação do Parque Regional de 

Manutenção / 9ª RM (Pq R Mnt/9) em Batalhão de Manutenção (B Mnt).  

Ainda, houve o remanejamento de outras estruturas do 18º B Log para 

o Núcleo do Batalhão de Saúde (Nu B Sau), Núcleo de Companhia de 

Recursos Humanos (Nu Cia RH) e para o 9º Batalhão de Suprimento (9º B 

Sup). O 18º B Trnp, portanto, foi constituído a partir das estruturas 

remanescentes dessas modificações do 18º B Log. 

Foi verificado, também, que antes da ativação do 18º B Trnp, as 

atividades da Função Logística Transporte eram realizadas pelo 9º B Sup. 

Diante desse quadro, a centralização do transporte em uma OM com essa 

atividade fim específica proporcionou melhor racionalização dos meios, 

otimizou recursos, aumentou o controle e fiscalização, facilitou o emprego do 

militar na sua atividade específica. Tudo isso, evitou o desvio de função e 

aumentou a presteza no cumprimento das missões, haja vista a atividade fim 

ser exclusivamente de transporte. 
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Outro aspecto positivo apontado pelo entrevistado diz respeito à 

estrutura organizacional do 18º B Trnp ter-se tornado mais alinhada às 

necessidades das operações nas melhores condições, considerando a 

ativação de Destacamentos Logísticos e desdobramento de BLT. 

Por outro lado, ressalta-se que o remanejamento de estruturas do 

antigo 18º B Log para as demais OM do 9º Gpt Log causou um impacto 

negativo no efetivo destinado à constituição do 18º B Trnp. Neste aspecto, 

destaca-se a explícita carência de motoristas, havendo a necessidade 

formação em grande escala, principalmente nas categorias “C”, “D” e “E”. 

O entrevistado também destacou a reação negativas em relação à 

quebra de paradigmas e à aceitação de novos processos de gestão no 

contexto da implementação da Nova Doutrina de Logística Militar Terrestre. 

Por fim, pode-se sintetizar os óbices da implementação do 18º B Trnp 

em 3 eixos estruturantes de ensinamentos colhidos, durante o processo em 

estudo: pessoal, qualificação e quebra de paradigmas. 

Dentre os óbices apresentados, é possível inferir que para o 18º B Trnp 

estar adequado ao estabelecido no processo de transformação da F Ter, 

precisa atender a alguns fatores determinantes para geração de capacidades, 

Educação e Pessoal que podem ser assim descritos: 

Educação: compreende todas as atividades continuadas de 
capacitação e habilitação formais destinadas ao desenvolvimento do 
integrante da F Ter quanto à sua competência individual requerida. 
Essa competência deve ser entendida como a capacidade de 
mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, 
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para 
decidir e atuar em situações diversas. 
Pessoal: abrange todas as atividades relacionada aos integrantes 
da força, nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, 
dotação e preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, 
avaliação valorização profissional e moral. É uma abordagem 
sistêmica voltada para a geração de capacidades, que considera 
todas as ações relacionadas com o planejamento, a organização, a 
direção, o controle e a coordenação das competências necessárias 
à dimensão humana da Força (BRASIL, 2014.c, p. 3-4). 

Por fim, das lições aprendidas no processo de implementação do 18º B 

Trnp, por ocasião da criação das próximas OM subordinadas aos 

Grupamentos Logísticos, para atender as necessidades das novas estruturas 

sugere-se que a adaptação do efetivo de militares seja racionalizado alocando 

o recurso humano nas frações de prioridade e reduzindo o efetivo naquelas 

que consigam operar nessas condições. 
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Já para a necessidade de motoristas com Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) categorias “C”, “D” e “E” uma solução possível é a criação 

de Centro de Formação de Condutores nos Grupamentos Logísticos para 

capacitar o recurso humano de suas OM. 

Por fim, no viés ruptura de paradigmas é possível ministrar instruções 

de quadros, de forma objetiva, proporcionando melhores condições aos 

militares que participarão dessas mudanças de aumento da consciência 

situacional, permitindo uma rápida adaptação a nova situação. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com a intenção de 

solucionar o seguinte problema: quais são os principais ensinamentos 

colhidos por ocasião da implementação do 18° B Trnp / 9° Gpt Log? 

Dessa forma, destaca-se que o estudo foi embasado em pesquisa 

participante junto ao Chefe da Seção de Doutrina e Ensinamentos Colhidos 

do 9º Gpt Log, Oficial que tem acompanhado o processo de implementação 

do 18º B Trnp. 

Por meio de entrevista estruturada aplicada, foi possível verificar 

diversos aspectos positivos advindos da ativação daquela OM Logística de 

Transporte. Dentre eles, destaca-se a adequação das estruturas logísticas ao 

preconizado na DMT, concernente à organização de um Grupamento 

Logístico, com uma OM especialista na Função Logística Transporte. 

Enfatiza-se, ainda, a racionalização das estruturas que procuram viabilizar o 

desejado pela logística na medida certa. 

Além disso, verificou-se que as mudanças realizadas pelos grupos de 

trabalhos envolvidos no processo de mudança da Função de Combate 

Logística, estão de acordo com a literatura e doutrina em vigor, 

proporcionando coerência e assertividade da experimentação doutrinária. 

Das lições aprendidas, ficou evidenciada a necessidade de superar 

algumas dificuldades apresentadas pelo processo de transformação. A 

primeira dela, referente ao pessoal, trouxe o problema de adaptação do 

efetivo já existente no 18º B Log às necessidades de uma estrutura maior e 

mais complexa do 18º B Trnp e 9º Gpt Log. Sendo assim, teve-se que 

enfrentar o óbice da falta de efetivo compatível. 

Outra evidência do processo do recurso humano, no que tange a 

habilitação para conduzir as Viaturas de Transporte Especializado, não estava 

em condições de cumprir essa tarefa, por não possuírem as categorias “C”, 

“D” e “E” exigidas. Diante disso, foi visto que a necessidade de buscar 

soluções rápidas para mitigar tal óbice era de suma importância para trazer 

operacionalidade ao 18º B Trnp. 

A última lição levantada foi que a forma como os militares do antigo 18º 

B Log exerciam suas funções durante as operações militares ou no dia-a-dia 

da OM, resultou em um modus operandis difícil de ser modificado. Isso se deu 
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por conta dos paradigmas arraigados na cultura organizacional do 18º B Log. 

Logo, a quebra desses conceitos se tornou um obstáculo a ser superado, 

proporcionando uma melhor percepção da mudança por parte dos novos 

integrantes do 18º B Trnp. 

Por fim, este trabalho não esgota a complexidade do assunto, uma vez 

que ainda está ocorrendo a experimentação doutrinária do 9º Gpt Log e OM 

subordinadas. Assim, sugere-se o constante acompanhamento dessas 

experimentações, ora levadas à cabo, particularmente as ligadas às Funções 

Logísticas Transporte, Recursos Humanos e Saúde. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTA 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

O presente instrumento é parte integrante do artigo científico em 

Ciências Militares do Cap Int Thiago Jean Schevenck Leite, cujo tema é 

APRESENTAR OS PRINCIPAIS ENSINAMENTOS COLHIDOS DURANTE 

ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO 18° BATALHÃO DE TRANSPORTE 

DO 9° GRUPAMENTO LOGÍSTICO. Pretende-se, através desta entrevista, 

alcançar condições de reunir ensinamentos colhidos, durante o processo de 

implementação em tela, a fim de servir como fonte de consulta para balizar 

futuras implementações de Organizações Militares Logísticas. 

O senhor foi   responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A notória participação direta do senhor, na implementação do 18° 

Batalhão de Transporte, irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 

colaborando para os futuros processos similares. Fica aberto, quando assim 

desejar, qualquer intervenção a respeito do tema para que seja alcançado o 

objetivo. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Jean Schevenck Leite (Capitão de Intendência – AMAN 2008) 

Celular: (12) 982180909 

E-mail: thiagojean@hotmail.com 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

1 Posto/graduação e Nome completo, destacando o nome de guerra, 

experiências profissionais relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de 

estudo. 

  

- Cel R/1 MB Julio Cezar PEREZ MAZÓ - Turma 1977. 

- Curso de Comando e Estado-Maior (ECEME - 1994). 

- Participação e pioneiro na criação e implantação da Diretoria de Transporte 

e Mobilização (DT Mob), em 2000, por transformação da então Diretoria de 

Transporte (DT), onde desempenhei as funções de Chefe da Seção de 

Transporte e Mobilização e Subdiretor (2000-2004 e 2007). 

- Curso de Logística e Mobilização Nacional (ESG - Rio de Janeiro/RJ - 2001) 

- Curso de Gerência Executiva de Transporte e Mobilização (GETRAM) - (DT 

Mob, Brasília/DF - 2004). 

- Comandante do 17º B Log (Juiz de Fora/MG - 2005 e 2006). 

- Curso de Logística e Transporte para o Gerente Executivo (Universidade de 

Miami, Miami/EUA - 2007). 

- Curso de Gestão de Recursos de Defesa (CGERD) - (ESG, Brasília/DF - 

2009). 

- Contratado PTTC pelo Cmdo CMO para a implantação, transformação, 

reestruturação e experimentação doutrinária do 9º Gpt Log e de suas OM Log 

- (2012). 

- Função no Cmdo 9º Gpt Log: Assessor de Doutrina/9º Gpt Log. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2 A implantação de um novo e efetivo Sistema Logístico Militar Terrestre, 

previsto no Plano Estratégico do Exército 2013-2018, teve papel decisivo na 

reestruturação da Operacionalidade da Logística da Força Terrestre. Por meio 

da Portaria 15-COLOG, 2 de setembro de 2013, foi designado a Equipe de 

Estudo de Viabilidade, a fim de cumprir os objetivos do Projeto Nova Logística 

Militar Terrestre. Como se deu participação do Sr, durante o trabalho da 

equipe? 
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O Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA) foi criado para 

orientar o Processo de Transformação da Força por meio de diretrizes para os 

Vetores de Transformação, dentre eles o Vetor de Transformação Logística. 

Para viabilizar os objetivos propostos, visualizou-se implementar uma 

Nova Organização de Apoio Logístico (NOAL) com a implantação de 

Grupamentos Logísticos (Gpt Log) nos Comandos Militares de Área (C Mil A). 

 Foi expedida a Portaria Nr 135/Cmt Ex, de 28 FEV 12 que determina 

ao EME a elaboração de Diretriz para o Projeto Piloto da Separação dos 

Ramos Administrativo e Logístico no Exército Brasileiro. 

 Ato contínuo, foi elaborada a Portaria Nr 873/EME, de 11 OUT 12, que 

cria e ativa o Núcleo do 9º Grupamento Logístico, em Campo Grande/MS, a 

partir de 1º JAN 13; culminando com a Portaria Nr 212/EME, de 27 DEZ 12 

que aprova a Diretriz para a Implantação do Projeto Piloto da Separação dos 

Ramos Administrativo e Logístico no EB. 

 Em março de 2012 fui contratado como PTTC pelo Cmdo CMO para o 

Projeto de Implantação e Experimentação Doutrinária do 9º Gpt Log no CMO. 

Foi designado como Gerente do Projeto, inicialmente, o Cmt 9ª RM. 

Com o decorrer do Projeto, o Gerente passou para o Chefe do Centro de 

Coordenação de Operações do CMO (Ch CC Op/CMO), ficando como 

Supervisores o então futuro Comandante do Nu 9º Gpt Log e este militar que 

se reporta. 

Desta forma, participo da Equipe do Projeto, ainda em andamento, 

haja vista englobar, também, as OM Log, desde o início, elaborando o Plano 

do Projeto e seus desdobramentos, conforme as Diretrizes e Portarias; e as 

ações decorrentes. Para tal, foi utilizado a publicação Normas para 

Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos do Exército 

Brasileiro - 2013 (NEGAPEB - 2013). 

Atualmente sou o Assessor de Doutrina do 9º Gpt Log, dando 

continuidade à implantação das OM Log: Batalhão de Saúde (B Sau) e 

(provável) Batalhão de Recursos Humanos (BRH), assim como das 

experimentações doutrinárias em curso. 
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3 Em qual momento dos trabalhos dentro da Equipe de Estudo de 

Viabilidade, âmbito implementação do 18° Batalhão de Transporte do 9° 

Grupamento Logístico, o Sr viu como decisivo para o alcance dos objetivos 

propostos? Uma vez que, hoje, sabe-se da consolidação do 18° B Trnp e seu 

funcionamento atendendo as demandas do 9°Gpt Log. 

 

Desde a implantação e experimentação doutrinária do 9º Gpt Log, 

vislumbrou-se a transformação do 18º B Log em uma OM de transporte, com 

as devidas adaptações e modificações pertinentes, haja vista o cumprimento 

de uma das premissas da Diretriz: a centralização de meios e a 

descentralização, conforme a demanda, assim como, a redefinição da Função 

Logística Transporte. 

Além do mais, o 18º B Log fazia parte do Projeto como a OM que 

cederia a Cia Log MB para a transformação do Parque Regional de 

Manutenção/9 (Pq R Mnt/9) , em Batalhão de Manutenção (B Mnt), assim 

como o remanejamento de outras estruturas para o Nu B Sau, Nu Cia RH e 9º 

B Sup. Dos remanescentes dessas modificações, concretizou-se a 

transformação para Batalhão de Transporte. 

 

4 No escopo do portfólio e projeto da Nova Logística Militar Terrestre, 

temos alguns benefícios que serão de grande valia para a Função de 

Combate Logística, dentre os quais destaco a logística na medida certa, 

sistema de transporte monitorado, preciso e eficiente, e a prontidão logística. 

Com a experiência que o Sr adquiriu ao longo do processo de implementação 

do 18° B Trnp, na sua opinião qual será o maior ganho para a Função de 

Combate Logística? 

 

O 18º B Trnp foi concebido da transformação do 18º B Log, que por sua 

vez complementava as atividades da Função Logística Transporte, que era 

realizada pelo 9º B Sup. A centralização do transporte em uma OM com essa 

atividade fim específica proporcionou melhor racionalização dos meios; 

otimizou recursos; aumentou o controle e fiscalização; facilitou o emprego do 
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militar na sua atividade específica, evitando desvio de função; aumentou a 

presteza no cumprimento das missões, haja vista a atividade fim ser 

exclusivamente de transporte. 

 

E, ainda, a estrutura organizacional ficou mais alinhada com o 

atendimento às necessidades das operações nas melhores condições, 

considerando a ativação de Destacamentos Logísticos e desdobramento de 

Bases Logísticas Terrestres que são formadas com a estruturação de Módulos 

por Funções Logísticas (Logística na medida certa). 

    

5 Por fim, sabemos que as demais Unidade Operativas do 9°Gpt Log 

estão em vias de implementação e outras, ainda em experimentação 

doutrinária, bem como outros Grupamentos Logísticos. Quais são os 

principais ensinamentos colhidos que o Sr colheu no processo de 

implementação do 18° B Trnp? 

 

O principal óbice foi realizar a transformação do 18º B Log sem 

acréscimo de cargos, considerando que a Cia Log MB/18º B Log foi 

remanejada para o Pq R Mnt/9 que foi transformada no 9º B Mnt, assim como 

outras estruturas do B Log foram remanejadas para outras OM Log em 

transformação, reestruturadas ou em criação. Desta forma o efetivo destinado 

à formação do B Trnp ficou bastante prejudicado. Por outro lado, ficou 

explícita a carência de motoristas, corroborando a necessidade da formação 

de motoristas em grande escala, principalmente nas categorias "C","D" e "E". 

Ficou bastante explícito, também, a reação à mudança de paradigmas; e à 

aceitação de novos processos de gestão no contexto da implementação da 

Nova Doutrina de Logística Militar Terrestre.   

 

 

Obrigado pela participação. 

Assinatura do entrevistado: 

                                           Data: 14/09/2018                                                                                                                                                                                                                                  

 

 


