
Cel MB Luis Felipe Garcia Fernandes 

“A contratação/terceirização de serviços, 

particularmente nas funções logísticas 

manutenção e transporte no nível tático, no 

contexto do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA)”. 



 Conhecer  Terceirização/Contração  

Logística  em Operações Militares 



 Definição de Terceirização/Contração 

 Terceirização  em Op Militares 

 Falhas no emprego em Operações 

Militares 

 Exemplos em FA 

 Contratados em combate- legalidade 

 Referências para pesquisa 

 Conclusão 

 

 





        “Processo de gestão pelo qual se 

repassam algumas atividades para terceiros - 

com os quais se estabelece uma relação de 

parceria- ficando a empresa concentrada 

apenas em tarefas essencialmente  ligadas ao 

negócio em que atua.” 

 

                             GIOSA (2004), QUEIROZ(2004) 





- Por que terceirizar? 

 Melhoria da qualidade 

 Maior competitividade 

 Desverticalização 

 Redução de Custos 



“Top” 10 Razões das Empresas Terceirizarem 

1.  Reduzir e controlar custos operacionais  

 2.  Aumentar o foco da Empresa  

 3.  Ganhar acesso a capacidades de âmbito mundial  

 4.  Liberar fontes internas para outras finalidades 

 5.  As fontes não estão disponíveis internamente 

 6.  Acelerar os benefícios da reengenharia  

 7.  Atividades de difícil gerenciamento ou fora de controle  

 8.  Disponibilizar fundo de capitais  

 9.  Compartilhar riscos  

10. ”Cash infusion” (Injeção de capital) 

Fonte: http://www.outsourcing.com 
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7º Índice Anual de Terceirização -  Instituto de terceirização Dez/04 
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 Estágio Inicial 

 Preocupação com questões trabalhistas 

 Terceirização Distorcida 

- Situação no Brasil 





 Emprego de Civis no Ap Log Op Mil 
 Século XVI 
 Guerra 30 Anos, Napoleônicas 
 Tríplice Aliança 
 Coréia, I GM, II GM 
 Vietnã 

 Tempos Modernos  
 Cortes Orçamentários 
 Redução Efetivos 
 

 Fatores que contribuiram para terceirizar FA 
  Extinção da URSS 
  Revolução de Assuntos Militares(RAM) 
           Revolução na Logística Militar (RLM)  
  Globalização  



 Guerras do Golfo 

 1991 – (Escudo no Deserto e Tempestade no Deserto) 

 2003 – Iraque Livre 
  



- Transporte de cerca de 1.700 viaturas com 

Suprimentos Classes III e V; 

- Tranporte de aproximadamente, 15.000 containers 

pelas EPS; e 

- Transporte de pessoal por empresas de ônibus 

locais contratadas. Cerca de 1.700 ônibus civis para 

transportar efetivos militares, percorrendo inicialmente 

as rotas balizadas pelas EPS ligando locais de 

desembarques de tropas às zonas de reunião dos 

XVIII e VII C Ex. 

- Transporte 



- Centros de apoio aos comboios ao longo das 

principais EPS. Otimizou o sistema de transporte pela 

significativa melhora do desempenho. 

 

- Contratação de empresas de aviação civil, 

responsáveis pelo transporte de pessoal para a 

região do conflito.  

- Transporte 



- Devido à complexidade dos materiais empregados 

pelas forças aliadas, foram terceirizadas atividades 

de manutenção em equipamentos de alta tecnologia 

agregada, particularmente as revisões de 5º escalão.  

 

- Foram contratados empregados das fábricas 

fornecedoras dos equipamentos, elevando-se a 

disponibilidade de helicópteros, aviões e 

equipamentos eletrônicos, dentre outros itens.  

- Manutenção 





“À medida que se aproximava a explosão das 

hostilidades, os motoristas contratados mostravam-

se cada vez mais relutantes em transportar os 

suprimentos para a área de retaguarda do Corpo.” 



 Dificuldade de adaptação dos contratados 

às normas militares;  

 Problemas de comunicação devido à 

diversidade de idiomas; 

 Não-cumprimento dos prazos firmados 

provocaram atrasos na entrega de cargas; e 

 Dificuldade de coordenação e o controle, 

afetando o sistema logístico. 
 



*GAO – 04-854 

GAO – 04-305R 

 Principais problemas 

Integração 
 

Confiabilidade 

*General Accounting Office 

- GAO -04-854- Military Operations DOD’s Extensive Use of Logistics 
Support Contracts Requires Strengthened Oversight. 

- GAO -04-305R- Preliminary Observations on the Effectiveness of 
Logistics Activities during Operation Iraqi Freedom.  



“Apesar dos problemas levantados, a 

contratação de meios civis foi fundamental para a 

execução da logística, permitindo a economia de 

meios orgânicos e efetivos militares. Tais recursos 

puderam, então, ser empregados em áreas mais 

próximas da linha de contato.” 





  Principais usuários; 

  Empregaram Revolução Americana, Coréia,Vietnã, 
Bósnia, Somália, Ruanda,Haiti; 

  Terceirizaram devido a redução de efetivos e cortes 
orçamentários; 

 Possuem estruturas organizacionais voltadas a 
terceirização;  

 O Exército depende das contratadas para apoio 
logístico; 



 O exército deve ter condições de executar todas as 
atividades logísticas terceirizadas; 

 Problemas de fraudes; 

 Previsto como apoio suplementar; e 

 3 tipos principais de contratos: 

 Contrato de apoio no teatro de operações; 

 Contrato de sistemas; 

 Contratos de Apoio Externo  

         - Sealift  

  - Contrato de Expansão da Capacidade Logística 

(LOGCAP) 



 Não possuem estrutura organizacional voltada para a 
terceirização no exército; 

 Adotada de acordo com a estratégia de projeção de 
poder; 

 distinção de sub-contratação; 

 visualizado o empregado para atender novas 
necessidades logísticas; 

 preocupação com as empresas multinacionais; 

 receio com relação a confiabilidade; e 

 apoio suplementar.  



  Manutenção da Anv S-70 Black Hawk e AS 532 
Cougar; 

Contratos baseados na compra de horas de vôo     
(PBH-Power Buy Hour,   SBH – Service Buy Hour).  

  CLS do EC 725 – Caracal 

  SLI – Leopard 1A5 

•VANTAGEM: Redução de custo 

•DESVANTAGEM : Falta do conhecimento técnico 

•AVALIAÇÃO : Positiva 





- Abu Gharbi 

“..há posições divergentes 

sobre que leis esses civis devem 

obedecer e sobre quem deve 

puni-los...” 



 A situação varia: 

 Cidadãos do “invasor”;  

 Cidadãos do país ocupado; e 

 Acordos e Convenções. 

 Convenção de Genebra 

 Contratados não são combatentes e nem “não 
combatente” ; 

 Contratados são civis acompanhando a força; 

 Não podem ser objeto de ataques militares mas 
podem sofrer efeitos colaterais; e 

 Não deve ser utilizado contratados de forma que 
possa prejudicar o seu status. 

 Situação Legal 
  



FM 3-100.21 - Contractors on the Battlefield 

FM100_10_2 - Contract Support on the Battlefield 





- O empresariado brasileiro não 

tem condições a curto prazo de 

prestar apoio logístico com 

confiabilidade e plenamente 

integrado aos sistemas 

operacionais do Exército Brasileiro. 



- Dependência do Material 

estrangeiro representa  

vulnerabilidade a implantação 

da terceirização. 



- As principais medidas a 

serem adotadas são a integração 

da sociedade e do empresariado 

brasileiros com as questões de 

defesa nacional e a elaboração 

de uma legislação adequada. 



- Há diferentes  aspectos a 

serem considerados para a 

terceirização  em tempo de paz, 

missões de paz, em combate na 

ZI, ZA ou ZC. 



Palavras Finais 

“Meu destino não é ficar 

    é lembrar que existem mais coisas 

      do que as vistas e ouvidas por todos” 

                                     

                                      Mário de Andrade 





April 26–28, 2004 
Renaissance Orlando Resort at Seaworld 
Orlando, FL 

 NCMA World Congress 2004 
“Maximizing Value to Stakeholders…Contract 

Management in the Business World” 
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