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O SISTEMA DE APOIO LOGÍSTICO DO GAAAe NO CONTEXTO DA DAAAe DOS
JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016:

UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE CÉLULA LOGÍSTICA

Bruno Paulo Bernardes Rosa*

Eduardo Soster**

RESUMO
Nas últimas décadas, foi comum nos grandes eventos o emprego de Forças Armadas regulares em
coordenação  com  a  Segurança  Pública.Isso  se  deve,  não  somente  aos  índices  de  violência  e
criminalidade, mas também ao aumento da ameaça terrorista que assola vários países no mundo.O
ataque de 11 de Setembro de 2001 nos EUA constitui-se em um ponto de inflexão.A partir de então,
passou-se  a  considerar,  de  forma  mais  incisiva,  a  segurança  aeroespacial  para  a  realização  de
grandes  eventos,  sobretudo  os  esportivos,  em  função  da  reunião  de  massa  considerável  de
espectadores. Para a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil,
tornou-se impositivo a realização da Defesa Aeroespacial, com o consequente emprego da 1ª Brigada
de Artilharia Antiaérea, elo permanente do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro.Tal emprego,
ensejouum  complexo  planejamento  logístico  para  sua  viabilização.  Esta  logística,  embora
pretendesse seguir o rigor formal doutrinário, apresentou diversos aspectos onde houve necessidade
de  adaptação  e  adoção  de  soluções  inovadoras  para  atender  às  demandas  de  proporcionar  as
condições necessárias à execução da DAAe no âmbito dos GAAAe que integravam a 1ª BdaAAAe.
Neste  contexto,  este  artigo  terá  o  objetivo  de  apresentar  alguns  aspectos  que  influenciaram  no
planejamento e execução logística do 2º GAAAe durante o emprego nas Op DA Ae dos JOP Rio
2016,  concluindo  com uma  proposta  de  composição  de  célula  logística,  a  qual  possa  reunir  as
capacidades para conduzir as atividades de planejamento e execução logística de um GAAAe, no
emprego em Op DA Ae de grandes eventos. 

Palavras-chave:Grandes  Eventos.  Terrorismo.  Defesa Aeroespacial.  Defesa Antiaérea.  Emprego.
Grupo de Artilharia Antiaérea. Logística.

ABSTRACT
Lastdecades,  hasbeen happening  frequently  in  theGreaterEventstheemploymentofArmed Forces in
coordinationwithPublic Security Agencies in coordination. It hasbeenhappened, notonlybecause high
levelsofviolenceand crimes, butalsototheincreasementofterroristthreat in several countries aroundthe
world.  The  attackofSeptember  11th,  in  the  USA,  hasbeenaninflection  point.  Sincethisattack,
airspacesecurityofgreatereventshasbeenconsiderated  in  a  mostseriousway,  speciallysportsones,
becauseoflargenumberofspectators  in  competitionsplaces.  In  thisway,  for  World  Cupand  Olympic
Games  in  Brazil,  hasbeenmandatorythe  establishment  ofairspacedefense,  where  1st  Air
DefenseArtilleryBrigadewasemployed. whichis a permanent link ofBrazilianAirspaceDefense System.
For  thisemployement,  wasnecessary  a  complexlogisticplanning.  Althought  it
wastriedtoconceptthislogisticplanningfollowingthemost  formal  currentdoctrine,  it
wasobservedmanyaspectswichdemandedadaptationsandinnovativesolutions,  in  a
waytoprovidenecessaryconditions  for  estabilishmentof  Air
DefensebytheArtilleryGroupswichcomposesthe  1st  Air  DefenseArtilleryBrigade.  In  thiscontext,
themaingoalofthisarticleispresent  some  aspectswichtakeinfluencyon  2nd
GAAAelogisticplanningandexecutionduring  its  employment  in  Air  DefenseOperationsat  Olympic
Games  Rio  2016,  concludingabout  a  proposeof  a  composition  for  a  logisticcell,
whichprovidesnecessarycapabilitiesto lead logisticsplanningandactivitiesof a Air DefenseArtilleryGroup
for employment in a Air Space Defenseofgreaterevents.    . 

Keywords:Greater Events. Terrorism.Airspace Defense.Antiaircraft Defense.Employment. Antiaircraft
Artillery Group.Logistic.

**Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
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1 INTRODUÇÃO

O estudo da história dos grandes eventos, enseja um processo extremamente

complexo  em  função  dos  desencontros  e  inexatidão  de  algumas  informações.

Contudo, uma conotação comum e inegável que, acompanhando a evolução dos

acontecimentos  no  mundo,  tem,  cada  vez  mais,  se  tornado  uma  imposição  no

planejamento  e  execução  de  grandes  eventos  de  qualquer  natureza  (esportivo,

religioso, político, econômico, etc.) constitui-se na segurança necessária às pessoas

e instalações envolvidas.

Na  “Guerra  da  Era  do  Conhecimento”  o  inimigo  se  mistura  à
população e poderá aparecer dentro das escolas, hospitais, igrejas, estádios
de  futebol  ou  em  conglomerados  de  pessoas.  Este  poderá  ser  uma
organização terrorista, um grupo guerrilheiro ou facções criminosas, com ou
sem apoio de Estados, isolados ou em pequenos grupos (BOTTINO, 2013,
p. 7).

A explosão de uma bomba no Centennial  Olympic Park, durante os Jogos

Olímpicos de Atlanta – 1996, onde duas pessoas morreram e outras 100 ficaram

feridas  (NationalGeografic  –  Other  Sports  RelatedAttacks,  2013),  e,  mais

recentemente,  um  atentado  à  bomba  durante  a  maratona  de  Boston

(NationalGeografic – Other Sports RelatedAttacks, 2013),comprovama ocorrência de

ações  terroristas  em grandes  eventos.Com isso,  nas  últimas  décadas,  tem sido

muito comum nos países que sediam grandes eventos o emprego de suas Forças

Armadas regulares em coordenação com Órgãos de Segurança Pública (OSP) para

prover a segurança necessária. 

O ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001 ao World Trade Center nos

E.U.A, constituiu-se em um grande ponto de inflexão. Neste ataque, foram vitimadas

3.045  pessoas  (Folha  de  São  Paulo,2001).  O  emprego  de  meios  aeroespaciais

(Aepc) em ações terroristas, já constitui assunto abordado nos manuais doutrinário

de AAAe: 

O emprego de meios de AAAe teve como grande impulsor a realização de
ações terroristas com meios Aepc não convencionais. A grande maioria dos
eventos internacionais de vulto, assim como visitas e reuniões de dignitários
estrangeiros, apresentou uma demanda de D Aepc e, de alguma forma, a
DA Ae é inserida nesse contexto (BRASIL, 2017, p 5-1).

Neste sentido, para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos

Olímpicos  e  Paralímpicos  (JOP)  Rio  2016,  tornou-se  impositivo  a  realização  da

Defesa  Aeroespacial  (D  Aepc)  dos  locais  onde  aconteceriam as  competições,  e



7

outros  eventos  relacionados,  com  consequente  emprego  da  Artilharia  Antiaérea

(AAAe) do Exército Brasileiro (EB), a qual constitui elo permanente do Sistema de

Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA).

1.1 PROBLEMA

No contexto apresentado, foi necessário um complexo planejamento logístico

para que fosse viabilizado o emprego operacional. Contudo, tal emprego se reveste

de  alguns  aspectos  distintos  do  que  seria  o  convencional,  particularmente  por

ocorrer no interior da área urbana, em uma situação de normalidade institucional, e

tambémpela  grande  visibilidade  na  mídia  nacional  e  internacional.  Tais  fatores

exercem influência direta sobre toda a logística. Com base no relatório elaborado

pelo 2º GAAAe por ocasião do término das Op DAAe JOP Rio 2016, observa-se que

foram  considerados, entre outros, os seguintes aspectos:

a) Grande antecipação do planejamento em relação ao início da operação para

DAAe dos JOP Rio 2016;

b) Levantamento numérico da concentração de tropas em cada sede, a fim de

se obter um panorama da oferta de locais para alojamento do efetivo do GAAAe;

c) Dimensionamento  das  necessidades  iniciais  de  suprimentos,  materiais  de

consumo e permanentes a serem adquiridos, e, principalmente dos serviços a serem

contratados,  à  luz  da  concepção  operacional  do  funcionamento  da  DAAe  a  ser

realizada;

d) Necessidades  de  ligação  com o  EscSup  e  empresas  especializadas  para

prover  a  Mnt  do  material  AAe,  bem  como  garantir  o  seu  pleno  funcionamento

durante toda a operação; e

e) Possibilidade  de  recebimento  de  efetivos  não  pertencentes  ao  GAAAe,

inclusive  de  outras  Forças  Singulares,  para  reforça-lo,  ou  mesmo  para  o

cumprimento de outras missões, que não a missão específica do GAAAe.

Com base nestas premissas, fica evidenciado o seguinte problema: Qual seria

uma  composição  adequada  de  célula  logística,  que  contemple  as  capacidades

mínimas, para gerenciar as demandas de planejamento e execução logística de um

GAAAe para o emprego em Op DAAe de Grandes Eventos?
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Diante do exposto, a presente pesquisa procurará apresentar uma proposta

de organização básica de uma célula logística.Ao longo do desenvolvimento deste

artigo,  serão  abordados  tópicos  sobre  o  assunto,  procurando  apresentar  estas

características logísticas à luz dos manuais doutrinários em vigor,  bem como de

outras literaturas disponíveis, mas, principalmente, através de um viés prático, por

intermédio da coleta de informações com base nas experiências de militares que

participaram das Op DAAe dos JOP Rio 2016.

1.2 OBJETIVOS 

A  fim  de  determinar  as  capacidades logísticas  necessárias  a  uma Op  de

DAAede  grandes  eventos,  o  presente  estudo  tem  por  objetivo  geral,  analisar

aspectos do planejamento e execução logística,  no nível  Unidade,  com base no

emprego 2º GAAAe nas Op DAAeJOP Rio 2016, concluindo com uma proposta de

composição básica de uma célula logística noGAAAe para o emprego neste tipo de

operação.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do

raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a)  Registrar,  de  forma  concisa,  os  aspectos  gerais  e  mais  relevantes  do

planejamento e execução logística do 2º GAAAe durante a Operação de DAAe que

conduziu por ocasião dos JOP Rio 2016;

b)  Descrever  como ocorre  a  integração  e  interdependência  do  planejamento

logístico do GAAAe com o planejamento logístico dos demais órgãos dos escalões

logísticos enquadrantes; 

c) Traçar as capacidades necessárias para o planejamento e execução logística,

no  nível  Unidade,  baseado  em  relatórios  sobre  a  execução  logística  e  lições

aprendidas das OM AAAe que foram empregados na DAAe dos JOP Rio 2016;

d) Examinar se as capacidades traçadas equivalem às capacidades logísticas

necessárias,  apontadas  por  militares  de  OM  AAAeque  foram  empregados  nas

Operações DAAe dos JOP Rio  2016,  através da análise  de dados coletados no

âmbito destes militares; e
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e) Propor uma composição básica de uma célula logística para o planejamento e

execução das atividades logísticas do GAAAe, com vistas à realização da DAAe de

Grandes Eventos,  com base na abordagem desta pesquisa sobre aquilo  que foi

realizado nas Operações DAAe JOP Rio 2016.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O Brasil, sendo um país que cada vez mais se projeta no cenário mundial,

tem sediado a realização de inúmeros eventos de nível internacional, tais como a

Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Considerando que o

contrato de objetivos relacionado à segurança impõe a realização da DAAedestes

eventos, o Cmdo do EB, por intermédio da Separata do Boletim do Exército nº 25,

publicado em 24 de Junho de 2016 transmite as diretrizes gerais para o emprego da

AAAe.  Para  tanto,  avulta-se  de  grande  importância  o  estudo  dos  aspectos  que

envolvem o Sistema do Apoio Logístico do GAAAe, a fim de que seja possibilitado

este emprego nas melhores condições. 

Com isso, a fim de atender a esta demanda, é necessária a elaboração de

todo um complexo planejamento, o qual envolve integração de diversos órgãos e

escalões logísticos, visando, basicamente, atender às necessidades operacionais,

às imposições técnicas do emprego (característica bastante marcante da AAAe), às

necessidades do homem e às necessidades de disponibilidade e manutenção do

material e munição AAe.

Neste sentido, este estudo se faz necessário, pois procurará verificar como se

deu o planejamento e execução logística no nível unidade, com base no emprego do

2º GAAAe nas Operações DAAe JOP Rio 2016, e na experiência prática de militares

que  atuaram  nas  diversas  OM  AAAe  nesta  mesma  operação,  identificando  as

capacidades  necessárias  para  o  planejamento  e  execução  logística  visando  o

emprego do GAAAe em Op DAAe de grandes eventos. Ao final,realizar-se-á uma

proposta para a composição de uma célula logística, para realizar o planejamento e

execução logística, visando o emprego de um GAAAe neste tipo de operação.

Desta forma, este tema torna-se relevante, pois, identificando as capacidades

necessárias para o planejamento e execução logística, dadas as particularidades do

emprego  de  um  GAAAe  em  Op  DAAe  de  grandes  eventos,  será  facilitada  a

organização, dentro do exame de situação do Cmt, do Grupo de Trabalho que será
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encarregado  da  logística  para  emprego  do  GAAAe  nesta  situação,  de  forma  a

proporcionar as condições para melhor atender às demandas operacionais.

2 METODOLOGIA

Quanto  à  natureza,  o presente  estudo  caracteriza-se  por  uma abordagem

qualitativa do tema, que para sua consecução, terá por método, em um primeiro

momento, a pesquisa analítica e seletiva de materiais diversos, contribuindo para o

processo de síntese e análise de conhecimentos já existentes sobre o tema, a fim de

constituir  uma base conceitual  que possa servir  como parâmetro de comparação

com as  informações  a  serem levantadas  através  de  instrumentos  de  coleta  de

dados.

Levantada a base doutrinária e conceitual disponível sobre o assunto, serão

utilizados instrumentos de coleta de dados, tais como entrevistas, questionários e

grupo  focal,  com  o  intuito  de  levantar  informações,  opiniões  e  experiências  de

militares  que  participaram das  Op  DA Ae  JOP Rio  2016,  particularmente  do  2º

GAAAe, bem como de outros especialistas. Tal ação, caracterizará a modalidade

exploratória da pesquisa, relacionada ao objetivo geral.

Ao  final,  será  realizadaa  comparação  dos  dados  coletados  com  a  base

doutrinária  e  conhecimentoslevantados  sobre  o  assunto,  procurando  ressaltar  os

aspectos mais relevantes, objetivando evidenciar, com a maior riqueza de detalhes

possíveis,  procedimentos  úteis  que  venham  a  auxiliar  futuros  planejamentos  e

execuções logísticas para emprego do GAAAe em grandes eventos.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento teórico do presente artigo procurou contemplar a pesquisa de

fontes  as  mais  atuais  possíveis.  Neste  sentido,  com  o  propósito  de  obter

conhecimentos  da  base  doutrinária,  foram  levantados  aspectos  relacionados  à

logística de manuais doutrinários do EB, tais como o C 44-1-EMPREGO DA AAAe

(2001) e o EB 20-MC-10.204 LOGÍSTICA (2014). 

Além dos aspectos levantados, conforme supracitado, e a fim de viabilizar um

parâmetro  para  comparação  com  a  coleta  de  dados,  buscando  a  solução  do

problema apresentado no presente artigo, serão analisadas as estruturas logísticas

adotadas  pelo  2º  GAAAe  e  seus  escalões  logísticos  enquadrantes  à  época,

particularmente a  1ª BdaAAAe e o EscCoor Log/CGDA, durante o  emprego nas
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OpDA  Ae  dos  JOP  Rio  2016,  constituindo  o  ano  de  2015-2016,  portanto,  a

delimitação temporal do presente estudo. 

Concluindo a revisão de literatura, serão levantados aspectos relacionados à

logística recente aplicada nas Forças Armadas Norte-Americanas, retiradas do Joint

Publication  –  04  (JOINT  LOGISTIC  –  2013),  bem  como  de  outros  estudos,

desenvolvidos por especialistas em Op Segurança de Grandes Eventos.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos e/ou  fontes doutrinárias,  publicadas  em português,  espanhol  ou

inglês, relacionados ao método de planejamento e execução logística para emprego

da força terrestre em Op de guerra e de Op de não guerra; e

- Relatórios Logísticos de OM AAAe que participaram das Op DA Ae JOP Rio

2016, particularmente do 2º GAAAe.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  que  abordam essencialmente  o  emprego  de  agências  civis  na

segurança de grandes eventos; e

- Estudos que tratem essencialmente de aspectos operacionais do emprego

de OM em Op segurança de grandes eventos.

2.2 COLETA DE DADOS

Na sequência  do aprofundamento teórico a  respeito  do assunto,  e  com o

objetivo  de  levantar  a  estruturação  de  uma  célula  logística,  bem  como  suas

necessárias  capacidades,  foram  coletadas  informações  junto  a  militares  que

atuaram nas Op DA Ae JOP Rio 2016. O delineamento da pesquisa contemplou a

coleta de dados pelos seguintes meios: entrevista exploratória, questionário e grupo

focal.

2.2.1Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

ALEXSANDRO HENRIQUE SILVA – CelArt
Experiência como Cmt do 2º GAAAe durante o

emprego desta OM nas Op DA Ae JOP Rio 2016

ALEXANDRE GIL DE MELO – CelArt
Experiência como ChEqCoor Log / E4 da 1ª
BdaAAAe para as Op DA Ae JOP Rio 2016

RENATO ROCHA DRUBSKY DE CAMPOS Experiência como O Lig no CGDA durante a
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– CapArt
realização das Op DA Ae JOP Rio 2016 e Of de

Doutrina da EsACosAAe
QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O  universo  dos  militares  aos  quais  foram  entregues  questionários

corresponde ao efetivo de oficiais, subtenentes e sargentos que participaram das Op

DAAe JOP rio 2016, no âmbito dos GAAAe que integraram a 1ª BdaAAAe durante

as  operações,  além  de  05  Cap  C  ArtEsAO  que  realizaram  o  pré-teste  do

questionário, a fim de avaliar a sua coerência e clareza para o preenchimento.

Dessa  forma,  utilizando-se  dados obtidos  nos  relatórios  das  operações,  a

população a ser estudada foi estimada em 300 militares. Com isso, buscou-se atingir

uma amostra significativa,  considerando o nível  de confiança igual  a 90% e erro

amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal  (nideal)foi de

56. Desta forma, foi enviado às 3ª Seções do 1º, 2º e 11º GAAAe um questionário

virtual, a ser distribuído aos militares que participaram das Op DA Ae JOP Rio 2016,

conforme  universo  especificado,  de  forma  que  fossem  devolvidos  30  (trinta)

questionários respondidos pelo 2º GAAAe, 13 (treze) questionários respondidos pelo

1º GAAAe e 13 (treze) questionários respondidos pelo 11º GAAAe.

A seleção de amostras de diferentes Organizações Militares, concorreu para

tornar os dados mais confiáveis, evitando influência de episódios específicos que

eventualmente  tenham  ocorrido  nas  atividades  desempenhadas  por  cada  OM

durante o emprego nas Op DA Ae JOP Rio 2016.

2.2.3 Grupo Focal

A fim de realizar a discussão e análise das divergências entre a revisão de

literatura e os dados obtidos nas pesquisas de campo, a fim de concluir sobre uma

composição para célula logística, de forma que esta tenha as condições mínimas

para melhor  gerenciar  as atividades logísticas das quais  estiver  encarregada,  foi

conduzido um grupo focal, com os seguintes militares:

Nome Justificativa
CARLOS HENRIQUE MARTINS ROCHA –

TenCelArtEB
Of Instrutor da SECOD EsAO, com

especialização em AAAe
GUILHERME DANTAS SOUSA – CapInt EB Experiência como Adjunto da Equipe de

Coordenação Logística da 1ª BdaAAAe
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para a Op DA Ae JOP Rio 2016
BRUNO PAULO BERNARDES ROSA –

CapArtEB
Experiência como S/4 do 2º GAAAedurante
o emprego desta OM nas Op DA Ae JOP

Rio 2016
QUADRO 2– Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A  reformulação  doutrinária  da  função  de  combate  Logística,  passou  a

conceber a logística da seguinte forma:

A  Logística  engloba  três  Áreas  Funcionais  básicas:  material,  pessoal  e
saúde.  Essas  constituem  os  eixos  de  atuação  que  direcionam  os
planejamentos logísticos em todos os níveis de execução, assegurando que
as  forças  operativas  terrestres  estejam  fisicamente  disponíveis  e
apropriadamente equipadas no momento e local oportunos(Estado Maior do
Exército, 2014, p. 2-1).

FIGURA 1: Visão ampla da Função de Combate Logística.
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-2

Especificamente no que tange à AAAe, segundo o manual C 44-1 EMPREGO

DA ARTILHARIA ANTIAÉREA, o apoio logístico na AAAe insere-se no contexto da

logística militar terrestre, abordada em detalhes no manual C 100-10 LOGÍSTICA

MILITAR TERRESTRE,  manual  este  que  foi  substituído  pelo  manual  EB20-MC-

10.204. 

Dentre as características logísticas abordadas no manual C 44-1, a que mais

se aproxima de uma situação de emprego em Op DA Ae de Grandes Eventos é:

Devido às características peculiares da defesa aeroespacial no âmbito do
SISDABRA,  especialmente  com  relação  à  vasta  extensão  do  território
nacional,  as  atividades  de  apoio  logístico  terão  uma  conotação  bem
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diferenciada da que ocorre no TO. Torna-se muito difícil  o apoio logístico
centralizado a todos os elementos de AAAe, devido às grandes distâncias
que teriam que ser percorridas.  Disto decorre que esse apoio logístico é
prestado  diretamente  pelas  RM/ZI  às  unidades/subunidades  de  AAAe
desdobradas em suas áreas de responsabilidade (BRASIL, 2001, p 7-2).

A estruturação logística apresentada até o presente momento, foidelineada

para situações de operações regulares, a qual pode e deve ser considerada como

base  para  a  estruturação  logística  para  outros  tipos  de  operações. Contudo,  a

estrutura  logística  para  a  realização  do  apoio  logístico  com a  finalidade  de  dar

suporte  às  Op  para  segurança  de  grandes  eventos,  necessitará  sofrer  diversas

modificações,  tendo  em  vista  uma  realidade  com  complexidades  e  conjunturas

distintas das que são apresentadas nos manuais, sem, contudo, abrir mão da base

doutrinária vigente.

O  Anexo  “J”  –  PLANEJAMENTO  DE  COORDENAÇÃO  LOGÍSTICA  DAS

TROPAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO EMPREGADAS NO JOP RIO 2016 à Ordem

de Operações do Comando Geral de Defesa de Área (CGDA-RJ), o qual regulou a

coordenação das atividades logísticas a serem exercidas no âmbito do CGDA-RJ,

dispõe a seguinte organização para o Escalão de Coordenação Logística (Figura 2):

FIGURA 2: Organograma do Escalão de Coordenação Logística.

Fonte: CGDA, Anexo “J” – PLANEJAMENTO DE COORDENAÇÃO LOGÍSTICA DAS TROPAS DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO EMPREGADAS NO JOP RIO 2016, 2016, p. 08

É possível verificar que a estrutura para coordenação logística no nível do

Escalão de Coordenação Logística do CGDA-RJ, durante os JOP Rio 2016, baseia-

se  na  doutrina  vigente,  porém  denota  também  alguns  aspectos  que  não  são
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exatamente abordados nesta doutrina, em função da necessidade de adaptação à

realidade das operações de segurança dos JOP Rio 2016. 

Uma organização semelhante pode ser encontrada no Joint Publications 4-0 –

JOINT LOGISTICS do Estado-Maior Conjunto dos E.U.A. (Figura 4)

FIGURA 3: Core LogisticsFunctions.

Fonte: EUA, 2013, p. II-2

Traçando um paralelo com a composição estrutural do EscCoor Log do CGDA

(Fig.  2)  e  da  estrutura  de  Funções  Logísticas  preconizada  na  doutrina  norte-

americana  (Fig.  3),  é  possível  concluir  que  existem  semelhanças.A  análise  e

comparação  da  organização  logística  adotada  pelo  CGDA  em  relação  ao  que

preconiza a doutrina que consta no manual EB20-MC-10.204, no que diz respeito às

áreas e grupos funcionais, e à doutrina de emprego conjunto norte americana, no

que diz respeito às funções logísticas, permite inferir que uma estrutura “comum” às

duas doutrinas foi criada, a qual contou com 01 (uma) seção logística para gerenciar

o suporte logístico de cada grupo funcional/função logística, e com 01(uma) seção

de administração e finanças para planejar e conduzir a aquisição de materiais e a

contratação  dos  serviços  necessários,bem  como  para  outras  necessidades

demandadas pelas demais seções logísticas.

No relatório logístico do 2º GAAAe por ocasião do término das Op DA Ae JOP

Rio  2016,  foram  apontadas  como  oportunidades  de  melhoria,  entre  outros,  a

alocação de recursos humanos para trabalhar exclusivamente com o planejamento e

execução logística da operação;  o acompanhamento contínuo do funcionamento e

das alterações do material AAe para tornar possível sanar os problemas em tempo

hábil; planejamento mais integrado entre as OM; e o contato contínuo com o Esc
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Log,  a  fim  de  manter  este  escalão  constantemente  atualizado  sobre  as

necessidades de ressuprimento.

Da  mesma  forma,  foram  apontados,  também  alguns  aspectos  positivos,

dentre  os  quais,  destacam-se  a  participação  em  reuniões,  nos  mais  diversos

escalões, permitindo conhecer as possibilidades e limitações do escalão superior; o

suporte  logístico  fornecido pela 2ª RM e pelo  CGDA-RJ atendeu a praticamente

todas as necessidades operacionais e da tropa; e disponibilização de serviços, tais

como internet, lavanderia, TV à cabo, dedetização, entre outros, os quais permitiram

à tropa manter o moral elevado, tendo isso reflexo direto no desempenho do militar

quando em situação de emprego. 

Dos  aspectos  acima  apresentados,  pode  ser  observado  a  inserção  de

algumas  capacidades,  bem  como  a  necessidade  de  utilização  de  outras,  na

estrutura que conduziu o planejamento e execução logística para o emprego do 2º

GAAAe nas Op DA Ae dos JOP Rio 2016. Capacidade para gestão de processos

licitatórios, com vistas à aquisição de materiais, bens e serviços; capacidade para

gestão de transporte; capacidade para gestão de manutenção de materiais Cl V, IX

e do material AAe; capacidade para coordenação logística com o EscSup e órgãos

apoiadores;  entre  outras,  são  alguns  exemplos  de requisitos  que a  estrutura  de

planejamento e condução logística deve possuir. 

3.2 COLETA DE DADOS E DISCUSSÃO

Partindo  das  premissas  acima  elencadas,  foi  elaborada  e  conduzida  uma

coleta de dados, valendo-se dos instrumentos questionário e entrevista, conforme

descrito no capítulo 2 do presente artigo. Na sequência, foi  conduzido um grupo

focal para debater e melhor analisar as informações obtidas. Tais resultados serão

apresentados a seguir.

3.2.1 Discussão dos dados obtidos através de questionário

Inicialmente, foi verificado, através de resposta objetiva (sim ou não), se o

planejamento e execução logística enquadrou-se na doutrina em vigor, bem como o

nível de enquadramento à esta doutrina. Com isso foi obtido o seguinte resultado:
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TABELA  1: Avaliação  da  amostra,  em  valores  absolutos,  sobre  nível  de  enquadramento  do
Planejamento e Execução Logístico aos aspectos doutrinários em vigor.

Fonte: O autor

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

O  Planejamento  e  Execução  Logística  enquadrou-se aos
aspectos doutrinários em vigor 

89,5 %

O  Planejamento  e  Execução  Logística  não  enquadrou-se,
aos aspectos doutrinários em vigor

10,5%

TOTAL 100,0%

Nivel Alto de enquadramento 36,1%

Nível Médio de enquadramento 55,6%

Nível Baixo de enquadramento 8,3%

TOTAL 100,0%

Neste  caso,  durante  a  discussão  do  grupo  focal,  concluiu-se  que,  para  o

universo verificado, no Planejamento e Execução da logística para o emprego nas

Op DA Ae dos JOP Rio 2016 foram observados os preceitos doutrinários, com bom

nível de aceitação, pois uma parcela significativa da amostra atribuiu um alto nível

de enquadramento e o restante um nível médio, sendo que houve pequena margem

de qualificação no nível baixo. A parcela maior atribuída ao nível médio, denotou,

possivelmente,  a  carência  no  atendimento  de  algumas  capacidades  logísticas

durante a operação, o que poderá ser verificado também nos itens que ainda serão

abordados.

Com a finalidade de traçar um panorama sobre cada capacidade logística,

buscou-se levantar o nível  de funcionamento de algumas atividades,  onde foram

atribuídos índices para classificação, conforme o gráfico a seguir:

GRÁFICO 1– Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o nível de funcionamento de
atividades logísticas durante o emprego nas Op DA Ae JOP Rio 2016.
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Fonte: O autor

Com base no resultado verificado e na discussão realizada, concluiu-se que,

de uma forma geral, todas as atividades foram atendidas de maneira razoável, pois

os índices de funcionamento atribuídos, em sua maioria variaram entre Excelente e

Bom.  Porém  algumas  atividades  logísticas  denotaram  menor  índice  de

funcionamento,  quais  sejam,  apoio  de  material,  manutenção  e,  principalmente,

engenharia. 

No questionário, foram incluídas, algumas observações por escrito para este

item, as quais apontavam, em grande parte, para a falta de itens de informática para

comunicação e lazer, bem como a falta de geradores e GPS para os motoristas. As

observações  realizadas  a  respeito  das  atividades  consideradas  insuficientes

permitem  inferir  que  o  planejamento  detalhado  contribui  para  mitigar  as

necessidades “na ponta da linha”.

A partir da análise de que foi necessária para responder ao item anterior, foi

questionado,  no  item  seguinte,  se  a  constituição  de  uma  célula  logística,

encarregada de todo o planejamento e execução logística para o emprego na Op DA

Ae dos JOP Rio 2016, poderia ter contribuído para melhorar o funcionamento das

atividades logísticas, cujo resultado foi o seguinte:

Sim

Não

GRÁFICO 2– Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, se a composição de célula logística
contribuiria para melhora no funcionamento das atividades logísticas.

Fonte: O autor

Considerando a assertiva anterior, procurou-se levantar qual seria a melhor

forma de composição e funcionamento da célula logística,  obtendo-se o seguinte

resultado:

TABELA 3: Avaliação  da amostra,  em valores  absolutos,  sobre  composição e funcionamento  da
célula logística.

Fonte: O autor

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Quanto à composição

13,9 %

86,1 %
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Deve  ser  composta  por  militares  da  4ª  Seção/Fiscalização
Administrativa do GAAAe

43,2%

Deve ser composta por militares que não fazem parte da 4ª
Seção/Fiscalização Administrativa do GAAAe

2,7%

Deve ter composição mista, sendo composta por militares que
fazem  parte  da  4ª  Seção/Fiscalização  Administrativa  e  por
militares que não fazem parte destas seções do GAAAe

54,1%

TOTAL 100,0%

Quanto ao nível de integração

A célula logística deve funcionar nas mesmas instalações da
4ª Seção/Fiscalização Administrativa do GAAAe.

29,7%

A  célula  logística  deve  funcionar  em  instalações  que  não
sejam as da 4ª Seção/Fiscalização Administrativa, porém deve
trabalhar de forma integrada com ambas.

62,2%

A  célula  logística  deve  funcionar  em  instalações  que  não
sejam  as  da  4ª  Seção/Fiscalização  Administrativa,  e  deve
trabalhar de forma independente..

8,1%

TOTAL 100%

Quanto à chefia e subordinação

O chefe da célula logística deve ser o Ch 4ª Seção do GAAAe 52,6%

O chefe  da  célula  logística  deve  ser  o  Ch  da  Fiscalização
Admistrativa do GAAAe

5,3%

O  chefe  da  célula  logística  deve  ser  outro  oficial,  sendo
subordinado diretamente ao Fiscal Administrativo ou ao Ch 4ª
Seção do GAAAe.

21,1%

O  chefe  da  célula  logística  deve  ser  outro  oficial,  sendo
subordinado diretamente ao Cmt do GAAAe.

21,1%

TOTAL 100,0%

 O resultado demonstra, claramente, que quanto a esta composição não há

consenso. Durante a discussão, este foi um aspecto que suscitou pontos de vista

relevantes, os quais, em todos os casos, reforçam a existência de uma sugestão

formal de composição, não com o intuito de padronizar um modelo a ser seguido

para todos os casos, uma vez que as características particulares dos GAAAe e as

circunstâncias nas quais uma Op DA Ae de grandes eventos podem acontecer são

as mais variadas possíveis, mas como uma forma de apresentar uma composição

que foi apontada por militares com experiência neste tipo de operação, e que atenda

ao propósito da criação de tal célula em uma situação real de emprego. Com base

no resultado acima, a célula logística deve:
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- ter composição mista, sendo composta por militares que fazem parte da 4ª

Seção/Fiscalização  Administrativa  e  por  militares  que  não  fazem  parte  destas

seções do GAAAe;

-  funcionar  em  instalações  que  não  sejam  as  da  4ª  Seção/Fiscalização

Administrativa, porém deve trabalhar de forma integrada com ambas; e

- ter como chefe o Ch 4ª Seção do GAAAe.

Destarte  a  composição  e  funcionamento  acima  descrito,  outros  aspectos

tiveram alto índice de escolha no questionário, como por exemplo, “ser composta,

exclusivamente,  por  militares  que  fazem  parte  da  4ª  Seção  ou  Fiscalização

Administrativa” e de que “o Ch desta célula deve ser subordinado diretamente ao

CmtGAAAe”.

Com o intuito de identificar o perfil das capacidades mais importantes para

serem incluídas na composição de uma célula logística, com o intuito de conduzir o

Planejamento e Execução Logístico para uma Op DA Ae de grandes eventos, foi

incluído no questionário um item que tratou do levantamento de tais capacidades,

cujo resultado apesentado foi o abaixo descrito: 
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GRÁFICO 3– Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre as capacidades necessárias
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à célula logística.
Fonte: O autor

Por fim, levando-se em conta o grande espectro de variações das respostas,

tanto  para a possível  composição e funcionamento,  quanto para as capacidades

necessárias desta célula logística, foi verificado se era considerado importante que

constasse de Manual Doutrinário  do EB, vocacionado para uso pela AAAe, uma

sugestão para composição de célula logística,  a fim de auxiliar no Planejamento e

Execução  Logística  na  hipótese  de  emprego  de  um GAAAe  em Op  DA  Ae  de

Grandes Eventos no futuro, obtendo-se o seguinte resultado: 

Sim

Não

GRÁFICO 4– Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre a importância de inclusão de
uma sugestão de composição de célula logística em Manual. 

Fonte: O autor

3.2.2 Discussão dos dados obtidos através de entrevista

Foram colocadas em pauta algumas questões para verificar, de forma geral,

mas a partir  de pontos de vista diferentes, a opinião dos entrevistados sobre as

peculiaridades e dificuldades encontradas no Planejamento e Execução logísticas

desenvolvidas durante o emprego do 2º GAAAe e da 1ª BdaAAAe nas Op DA Ae

JOP  Rio  2016.  Aléem  disso,  foram  abordados  assuntos  como  a  composição,

funcionamento e capacidades que devem constituir uma célula logística voltada para

a atividade supracitada, e sobre a importância da inserção, em manual doutrinário,

de  uma  proposta  de  composição  básica  de  célula  logística  no  GAAAe  para

realização do Planejamento e Execução Logística de Op DAAe de Grandes Eventos,

a  fim  de  transmitir  minimamente  a  concepção  das  capacidades  logísticas

necessárias que envolvem tal atividade.  Para tanto foram entrevistados o E/4 da 1ª

BdaAAAe, o Cmt 2º GAAAe durante o emprego desta OM nas Op DAAe JOP Rio

2016, e um dos oficiais da Seção de Doutrina da Escola de Artilharia de Costa e

Antiaérea (EsACosAAe).

13,2 %

86,8 %
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Sobre  as  peculiaridades  e  dificuldades  encontradas  no  Planejamento  e

Execução logísticas desenvolvidas, foi observado pelo Cel Gil, E/4 da 1ª BdaAAAe

que, devido às peculiaridades de uma Op Segurança de Grandes Eventos,  já  é

comum a realização de grande esforço logístico por uma OM de qualquer natureza.

Para o caso de uma OM de AAAe, tal esforço é ainda maior, considerando-se seu

emprego  diferenciado  e  a  grande  dispersão  dos  GAAAe  no  território  nacional,

dificultando a coordenação logística.

Além disso, as mudanças no planejamento operacional eram muito comuns, o

que exigia da logística uma capacidade muito grande de adaptação. Tal adaptação

era  muito  dificultada  em  função  da  fonte  de  recursos  e  das  legislações  que

normatizam as aquisições de forma geral. Aliado a este fato, a falta de experiência

real dos GAAAe neste tipo de emprego foi potencializada, sendo estes os maiores

fatores de dificuldades apontados.

Sobre a composição, funcionamento e capacidades que devem constituir uma

célula logística para a condução do planejamento e execução logísticas no emprego

em Op DA Ae de Grandes Eventos, foi apontado o seguinte:

a.  Quanto  à  composição  deve  ter  constituição  mista  com  militares  que

pertencem e que não pertencem à 4ª Seção/Fiscalização Administrativa;

b. Quanto ao funcionamento deve trabalhar em instalações próprias; e

c. Quanto à chefia e subordinação deve ser Chefiada por Of que não seja o

S/4 ou o Fiscal administrativo, e ser subordinado diretamente ao CmtGAAAe.

Quanto às capacidades, foram classificadas da seguinte forma:

a. Essenciais:  Coordenação para abastecimento, manutenção, transporte e

atividades administrativas; e

b.  Desejáveis:  Coordenação  para  apoio  de  saúde,  engenharia,

com/informática, protocolo de documentos e ligações com o Esc Sup.

Por fim, à respeito da inserção em manual de uma sugestão de composição

de  célula  logística,  para  a  condução  do  planejamento  e  execução  logísticas  no

emprego em Op DA Ae de Grandes Eventos, o Cap DRUBSKY, da Seç de Doutrina

da EsACosAAe enfatizou que é viável um estudo sobre tal proposta, consultando
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publicações sobre o assunto pelo C DoutEx e pelo CoLog, optando-se por inserir tal

assunto em manual, as publicações de 3º nível seriam mais indicadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo científico,  foi  delineado com o objetivo geral  de analisar

aspectos do planejamento e execução logística para o emprego do GAAAe em Op

DA Ae de grandes eventos, com base no planejamento e condução das atividades

logísticas do 2º GAAAe durante seu emprego nas Op DA Ae dos JOP Rio 2016, a

fim de concluir sobre a importância da existência de uma célula logística para tal

finalidade, bem como verificar uma possibilidade de composição para a mesma.

Neste  contexto,  através da comparação  do planejamento executado,  tanto

pelo  2º  GAAAe,  quanto  pelos  escalões  logísticos  aos  quais  esta  OM  estava

enquadrada, durante o emprego nas Op DA Ae JOP Rio 2016, verifica-se que foram

obedecidos  os  preceitos  que  encontram-se  vigentes  na  doutrina  que  trata  da

logística no âmbito do EB. Tal assertiva, foi ratificada através dos dados coletados

através de questionário  respondido por  militares que participaram da supracitada

operação, bem como pelos militares entrevistados.

A revisão de literatura, a qual contou com a pesquisa em fontes doutrinárias

de logística do EB, com a pesquisa nos planejamentos do CGDA-RJ e do 2º GAAAe,

e, também, com a análise de relatórios produzidos pelo 2º GAAAe após o término da

operação, indicam que foram adotadas ações tanto em relação ao planejamento,

quanto  em  relação  à  execução  propriamente  dita,  que  não  são  exatamente

abordadas de forma mais detalhada nos manuais doutrinários de que a força dispõe,

particularmente  nos  que  tratam  da  AAAe.  Contudo,  conteúdos  semelhantes

encontram-se discriminados em fontes doutrinárias de outros países, como pode ser

verificado, por exemplo, no Manual JP04 – JOINT LOGISTISCS, das forças armadas

norte americanas. 

Desta feita, com base nesta análise foram elencadas algumas capacidades

que,  ainda  que  de  maneira  intuitiva  ou  informal,  estiveram  presentes  no

planejamento e execução de diversas atividades logísticas desempenhadas pelo 2º

GAAAe e seus escalões logísticos enquadrantes. A partir deste levantamento, foram

desenvolvidos questionários e entrevistas, a fim de verificar, no âmbito de universo
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composto  por  militares  que  participaram  tanto  das  atividades  de  planejamento

quanto das atividades de execução logística para o emprego de OM AAAe nas Op

DA Ae JOP Rio 2016, a percepção que se teve da presença destas capacidades,

bem como do seu nível de funcionamento. 

Neste  sentido,  ao  longo  dos  questionamentos,  procurou-se  relacionar  o

funcionamento destas atividades logísticas com a estrutura logística utilizada nas

diversas OM AAAe para o emprego nas Op DA Ae JOP Rio 2016. Por fim, tendo o

militar  que  respondeu  o  questionário  realizado  esta  associação,  foi  criado  o

ambiente  propício  para  que  pudesse,  com  base  no  seu  juízo  de  valor  e  na

experiência vivenciada durante a supracitada operação, apontar dois aspectos de

extrema relevância, a saber:

- quais capacidades logísticas foram mais importantes durante o emprego da

OM AAAe a qual pertencia, bem como aquelas que deveriam ter estado presentes

na estrutura logística adotada; e 

-  como  deveria,  de  maneira  geral,  ser  constituída  uma  estrutura  logística

destinada ao planejamento e execução das atividades logísticas para emprego do

GAAAe  em  uma  Op  DA  Ae  de  Grandes  Eventos,  nos  aspectos  composição,

funcionamento, chefia e subordinação. 

A compilação de todos os dados apontou que, quanto ao funcionamento a

célula logística deve ter composição mista no âmbito do GAAAe, sendo constituída

por  militares  que  fazem  e  que  não  fazem  parte  da  4ª  Seção/Fiscalização

Administrativa da OM; deve ser chefiada pelo Ch 4ª Seção e deve funcionar em

instalações próprias, trabalhando, porém, de forma integrada com a 4ª Seção e com

a Fiscalização Administrativa da OM.

Quanto  às  capacidades  necessárias,  os  resultados  dos  questionários

indicaram que, todas as capacidades logísticas elencadas no capítulo 3 deste artigo,

em  algum  momento  foram  consideradas  como  essenciais,  sendo  as  mais

importantes a Coordenação para Abastecimento, a Coordenação para Manutenção

e  a  Coordenação  para  o  Transporte,  e  sendo  as  de  menor  importância  a

Coordenação para obtenção de material de Engenharia e Coordenação para Gestão

Documental.

Conclui-se, portanto, que a constituição de uma célula logística consiste em

importante fator para o sucesso do planejamento e execução logísticos no emprego

do GAAAe em uma Op DA Ae de Grandes Eventos, contribuindo sobremaneira para
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o êxito da realização de todas as atividades logísticas necessárias. Recomenda-se,

por fim, que, dentro da disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiros

de  uma  OM AAAe para  uma eventual  situação  de  emprego  em Op  DA Ae  de

Grandes Eventos, a célula logística tenha a seguinte composição: 

FIGURA 4: Sugestão para composição de célula logística no GAAAe destinada  ao planejamento e
execução das AtvAp Log para emprego em Op DA Ae de grandes eventos.
Fonte: o autor
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LISTA DE ABREVIATURAS

1ª BdaAAAe Primeira Brigada de Artilharia Antiaérea
AAAe Artilharia Antiaérea
AAe Antiaéreo
Aepc Aeroespacial
Cap Capitão
C Art Curso de Artilharia
Cel Coronel
Cl Classe
CGDA Comando Geral de Defesa de Área
ChEqCoor Log Chefe da Equipe de Coordenação Logística
Cmdo Comando
Cmt Comandante
DA Ae Defesa Antiaérea
D Aepc Defesa Aeroespacial
EB Exército Brasileiro
EsACosAAe Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea
EsAO Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
EscCoor Log Escalão de Coordenação Logístico
EscSup Escalão Superior
GAAAe Grupo de Artilharia Antiaérea
JOP Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Mnt Manutenção
Of Oficial
O Lig Oficial de Ligação
OM Organização Militar
Op Operação/Operações
RM Região Militar
SECOD Seção de Coordenação Doutrinária
SISDABRA Sistema de Defesa Aeroespacial
TC Tenente Coronel

ANEXO 

SOLUÇÃO PRÁTICA

O presente artigo científico realizou uma abordagem sobre o sistema de apoio

logístico do GAAAe para o emprego em Op DA Ae dos JOP Rio 2016, a fim de

concluir a respeito de uma sugestão de composição de célula logística destinada à

realização do planejamento e execução logística em uma OM AAAe para o emprego

em Op DA Ae de grandes eventos.
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Com base nas informações obtidas através da pesquisa realizada durante a

elaboração do artigo científico, bem como através dos instrumentos de coleta de

dados que foram utilizados, verificou-se, portanto, uma possibilidade de constituição

desta célula, bem como as atribuições de cada Seção que a compõe, como uma

maneira de oferecer uma base para a condução do planejamento e da realização

das atividades logísticas, de forma a proporcionar as melhores condições para que

uma dada OM AAAe  possa cumprir  as missões operacionais  das quais  estiver

encarregada, no contexto de seu emprego em Op DA Ae de grandes eventos.

Neste  sentido,  sugere-se  a  inclusão,  como  anexo,  no  manual  EB70-MC-

10.231 DEFESA ANTIAÉREA,do seguinte trecho:

Sistema de Apoio Logístico do GAAAe para o emprego em OpDAAe de

grandes eventos

O Ap Log  para  as  OM AAAe,  exceto  no  que  tange  à  Mnt  específica  do

MatAAe,  é  realizado,  no  TN  e  em tempo  de  paz,  pelas  RM às  quais  tais  OM

encontram-se vinculadas. Tal assertiva, significa que as OM AAAe, entre elas os

GAAAe, são supridas nas diversas classes de suprimento, e outros materiais de que

tenha necessidade pelas RM dos seus respectivos Cmdo Mil A. 

No que diz respeito ao recebimento de recursos financeiros destinados às OM

AAAe, estes são descentralizados pelas mais variadas fontes. No caso particular do

GAAAe, caberá a este a gestão destes recursos no que diz respeito às contratações

e aquisições de bens e serviços, bem como o empenho, liquidação e pagamentos.

Para  um contexto  de emprego de um GAAAe em Op DA Ae de grandes

eventos, o volume de suprimentos e recursos a serem recebidos tende a aumentar

substancialmente. Soma-se a este fato, a situação na qual o Ap Log passa a ser

prestado de uma forma diferente do habitual, uma vez que, via de regra, o GAAAe

será empregado fora de sua sede, e que, neste caso, receberá Ap Log de outros

Esc Log, além da RM a qual está vinculado. Esta conjuntura, exigirá que o Sistema

de Ap Logístico do GAAAe para o emprego neste tipo de missão funcione de uma

forma que será muito particularizada em função das características do evento que

contará com DA Ae, bem como das circunstâncias de emprego do GAAAe. 
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Neste sentido, assim como é realizado para qualquer tipo de operação, seja

de que natureza for, é fundamental a realização de um apurado exame de situação

com  base  nos  fatores  da  decisão  (Missão,  Inimigo¹,  Terreno  e  Condições

Meteorológicas, Meios, Tempo e Considerações Civis), a fim de concluir sobre as

necessidades  logísticas  para  o  emprego  do  GAAAe  na  realização  da  DAAe  de

grandes eventos. Contudo, considerando as necessidades normais para o emprego

em Op DA Ae de grandes eventos, com base na experiência anterior de emprego

em  missões  deste  tipo;  considerando  os  procedimentos,  à  luz  das  legislações

vigentes, para aquisição de bens e serviços no âmbito da administração pública; e,

considerando, ainda, a complexidade da cadeia de fluxo logístico empregada neste

tipo  de operação,  verifica-se que  é  indicada  a constituição de uma estrutura  no

GAAAe para o gerenciamento exclusivo de todas as atividades ligadas à logística

(planejamento e execução) de maneira a possibilitar as melhores condições para o

cumprimento da missão. 

Evidentemente,  a  constituição  desta  estrutura  será  condicionada  às

possibilidades de recursos humanos e materiais de cada OM AAAe. A decisão final

de  constituir  tal  estrutura,  ou  não,  cabe  ao  seu Cmt,  não  sendo,  portanto,  uma

obrigatoriedade. Contudo, é altamente recomendável que seja constituída. A seguir,

será  apresentada  uma  sugestão  de  estrutura  logística,  para  o  planejamento  e

execução das atividades logísticas em um contexto de emprego do GAAAe em Op

DA Ae de grandes eventos, bem como a que se destina cada parte que compõe tal

estrutura.

Célula Logística

Para o gerenciamento do planejamento e execução das atividades logísticas

relacionadas ao emprego do GAAAe em Op DA Ae de grandes eventos, sugere-se a

constituição de uma estrutura logística, a qual convencionou-se chamar de  célula

logística, conforme o quadro abaixo discriminado:
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FIGURA 5: Sugestão para composição de célula logística no GAAAe destinada  ao planejamento e 
execução das AtvAp Log para emprego em Op DA Ae de grandes eventos.
Fonte: o autor

As missões da célula logística, para o emprego do GAAAe em Op DA Ae de

grandes eventos, em linhas gerais, serão:

- Encarregar-se dos planejamentos relativos à logística;

- Assessorar o Cmt da OM no que diz respeito às necessidades logísticas e

de ligação com os Esc Logísticos enquadrantes;

- Coordenar as atividades logísticas para abastecimento (Sup Cl I,II,III, V e

VIII),  acomodações  da  tropa  empregada,  transporte  de  pessoal  e  material,

manutenção do material e instalações em geral, do material de motomecanização e

do material AAe;

- Coordenar, com base nas necessidades operacionais, a aquisição de bens e

serviços de TI;
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- Realizar, em ligação com a Fiscalização Administrativa da OM, a gestão dos

recursos  financeiros  destinados  exclusivamente  ao  emprego  nas  Op  DA  Ae  de

grandes eventos; 

- Realizar, em ligação com a Fiscalização administrativa da OM, a elaboração

e gestão dos processos licitatórios necessários para a aquisição de bens e serviços

destinados exclusivamente para o emprego nas Op DA Ae de grandes eventos; 

- Realizar ligações e estabelecer os canais de contato necessários com os

Esc Log enquadrantes e apoiadores, bem como com as OM Log apoiadoras, para o

gerenciamento das necessidades logísticas e de recursos financeiros; 

- Coordenar a realização de reconhecimentos e atividades de adestramento,

relacionados à execução das atividades logísticas;

Para viabilizar o cumprimento destas missões por parte da célula logística,

sua  estrutura  foi  dividida  em  seções  e  subseções,  as  quais  terão  atribuições

específicas conforme a seguir.

Célula Logística – Chefia

É recomendável que a célula logística conte com uma chefia composta por

um Chefe e um Adjunto. É recomendável, também, que o militar a exercer a função

de chefe da célula logística seja o S/4 da OM, bem como que o seu adjunto, dentro

das possibilidades do GAAAe, seja um oficial de sua escolha. Cabe ressaltar que no

impedimento do S/4 por qualquer razão, o Adjunto deverá exercer as atribuições do

Ch da célula, incluindo-se aí as necessárias ligações com os Esc Log enquadrantes

e com as OM apoiadoras, decorrendo-se deste fato a sugestão de que o Adjunto

seja outro oficial.

Em linhas gerais, as atribuições do Ch da célula logística serão:

-  Encarregar-se do levantamento das necessidades,  bem como de todo o

planejamento  logístico  para  o  emprego  do  GAAAe  nas  Op  DA  Ae  de  grandes

eventos,  contando,  para  tanto,  com  o  assessoramento  de  todos  os  demais

integrantes  da  célula  logística,  dentro  da  especificidade  das  funções  de  cada

integrante.
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- Assessorar o Cmt da OM no que diz respeito às necessidades logísticas e

de ligação com os Esc Logísticos enquadrantes;

-  Planejar  e  coordenar  a  realização  de  reconhecimentos  e  atividades  de

adestramento logístico, encaminhando proposta de sua execução à apreciação do

Cmt do GAAAe;

- Providenciar para que seja viabilizada a interface e as ligações necessárias

junto ao EscSup, Esc Log enquadrantes e OM apoiadoras, conforme repassado ao

Cmdo do GAAAe;

-  Coordenar com a 4ª Seç e com a FiscAdm da OM os apoios (técnicos,

materiais  e  administrativos)  necessários  à  realização  das  atividades  logísticas

planejadas; e

-  Coordenar  e  supervisionar  a  execução  de todas  as atividades  logísticas

planejadas.

Célula Logística - Adjunto

Em linhas gerais as atribuições do Adjunto da célula logística serão:

-  Encarregar-se  do  registro  de  todas  as  atividades  realizadas  pela  célula

logística, inclusive reuniões internas;

- Encarregar-se do controle de elaboração e recebimento de documentações

diversas no âmbito da célula logística;

-  Encarregar-se  da  confecção  de  planilhas  e  relatórios  necessários  para

remessa  ao  EscSup  ou  Esc  Log  enquadrantes,  levando  tais  documentos  à

apreciação do ch da célula logística;

- Acompanhar, sempre que possível, o Ch da célula logística na realização de

visitas e reconhecimentos; e

-  Encarregar-se  de  todas  as  atribuições  do  Ch  célula  logística  na  sua

ausência.

A  chefia  da  célula  logística  possuirá,  ainda,  uma  turma  de  comando  (Tu

Cmdo), que terá a finalidade de auxiliar ao Ch e Adj da célula logística em tarefas
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cotidianas,  tais  como elaboração  de  documentos,  apanha de  materiais  diversos,

limpeza e organização das instalações utilizadas pela célula logística, entre outras.

Seções e subseções da célula logística

As seções e subseções da célula logística constituem partes de sua estrutura,

e são destinadas a realização de tarefas específicas das quais a célula logística é

encarregada. No quadro que trata da composição da célula logística (figura 5), é

realizada uma sugestão de quais seções e subseções são necessárias. Contudo,

esta  estrutura  é  variável,  podendo  ser  modificada  de  acordo  com  a  missão  e

circunstâncias de emprego do GAAAe em Op DA Ae de grandes eventos, bem como

de sua disponibilidade de recursos humanos e materiais.

Seção de Abastecimento (SeçAbst)

A SeçAbst será responsável pela coordenação de obtenção e distribuição de

Sup Cl I, II, III, V e VIII. Para tanto, haverá uma necessidade grande de coordenação

com alguns setores do GAAAe, particularmente com o Aprovisionamento e a Seção

de Saúde para o levantamento das necessidades e obtenção dos suprimentos. 

Para tanto, encarregar-se-á do dimensionamento de todas as necessidades

nas Cl Sup supracitadas, de forma a informar ao Ch célula logística, e, juntamente

com este,  realizar  as  ingerências  necessárias  para  a  obtenção.  Após  obtidos,  a

SeçAbst  será  responsável  pelas  atividades  de  controle,  armazenamento  e

distribuição dos Sup.

Seção de Instalações e Transportes (SeçInst/Trnp)

A  SeçInst/Trnp  será  responsável  pela  coordenação  das  atividades  de

obtenção  das  instalações  necessárias  à  acomodação  da  tropa  empregada,  bem

como para armazenamento do material, Armto (AAe inclusive) e Mun (AAe inclusive)

a serem utilizados. Além disso, será encarregada da realização do Trnp do pessoal,
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material, Armto (AAe inclusive) e Mun (AAe inclusive) para o local onde acontecerão

as operações.

Para tanto, realizará o levantamento de todas as necessidades de instalações

permanentes, semi-permanentes, reformas, consertos em instalações, bem como de

todas as necessidades de transporte, e os respectivos modais a serem utilizados

(rodoviário,  aquaviário  ou  aéreo)  de  forma  a  informar  ao  Ch  célula  logística,  e,

juntamente com este, realizar as ingerências necessárias para a obtenção. 

Seção de Material e Manutenção (SeçMat/Mnt)

A  SeçMat/Mnt  será  responsável  pelo  levantamento  das  necessidades  e

obtenção de todo o material permanente, de consumo, de engenharia (Sup Cl VI),

de motomecanização (Sup Cl  IX),  de TI  (Sup Cl  VII)  e  de AAAe a ser  utilizado

durante  o emprego do GAAAe nas Op DA Ae de grandes eventos.  Além disso,

estará encarregada pelo gerenciamento da realização da Mnt preventiva, preditiva e

corretiva de todo o material, naturalmente, dentro das suas possibilidades. 

Esta seção terá estreita ligação com as demais seções da célula logística

(particularmente  a  SeçAbst),  com  as  demais  seções  do  GAAAe  que  serão

constituídas para emprego nas operações, e também com algumas seções da OM.

Para tanto contará com algumas subseções, a saber:

- Subseção de materiais gerais (S SeçMat Ge): encarregada do levantamento

de necessidades, obtenção, armazenamento e distribuição de materiais de emprego

geral.  Enquadram-se  nesta  categoria  os  materiais  permanentes  (mobiliário,

equipamentos diversos,  etc),  materais de consumo (expediente,  limpeza, elétrico,

reparos,  etc),  material  de  intendência  (barracas,  equipamentos  individuais,

alojamento, etc) e outros tipos de materiais de uso geral. 

-  Subseção  de  material  e  manutenção  de  materiais  de  tecnologia  da

informação (S SeçMat/Mnt TI):  encarregada do levantamento das necessidades e

obtenção de Mat TI, bem como de peças de reposição e periféricos. Cabe ressaltar

que tais necessidades abrangem as necessidades particulares de cada seção que

constituirá o GAAAe durante a operação, bem como para mobiliar o COAAe.
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-  Subseção  de  Material  de  Engenharia  (S  SeçMatEng):  encarregada  do

levantamento das necessidades e obtenção de MatEng (Sup Cl VI), necessários ao

cumprimento da missão do GAAAena DA Ae de grandes eventos. 

-  Subseção  de  material  e  manutenção  de  motomecanização  (S

SeçMat/MntMotomecanização): encarregada do levantamento e obtenção das Vtr e

Sup Cl IX, bem como da Mnt preventiva, preditiva e corretiva de 1º Esc das Vtr. É

comum ocorrer a situação onde a quantidade de Vtr de que dispõe o GAAAe não

serem  suficientes  para  o  emprego  nas  operações.  Caberá,  portanto,  a  S

SeçMat/MntMotomecanização conseguir, através de empréstimo junto a outras OM,

as Vtr necessárias para o emprego.

-  Subseção  de  manutenção  antiaérea  (S  SeçMntAAe):  encarregada  das

atividades de Mnt e Sup de MatAAAe. Para tanto, deverá, em coordenação com Ch

das  Seç  que  operam  cada  MatAAAe  do  GAAAe,  realizar  o  levantamento  das

necessidades  de  material  AAe  de  que  o  GAAAe  necessitará  para  o  emprego,

procurando obter aqueles de que a OM não dispõe junto a outras OM AAAe. Além

disso,  deverá,  em  coordenação  com  a  4ª  Seção  da  OM,  providenciar  a  Mnt

preventiva do MatAAe que não seja possível realizar na OM. Para tanto é importante

a  ligação,  desde  antes  do  emprego  do  GAAAe,  o  estreito  contato  com  o

BtlMntSupAAAe,  e,  se for  o caso,  com empresas  civis  que prestam serviços de

MntMatAAAe no âmbito da BdaAAAe.

Seção de Administração e Finanças (SeçAdm/Fin)

Será encarregada da gestão, em ligação com a Fiscalização Administrativa do

GAAAe, dos recursos financeiros destinados exclusivamente ao emprego do GAAAe

em Op DA Ae de grandes eventos. Além disso, será encarregada de elaborar os

processos licitatórios necessários, e de que a OM não disponha, a fim de realizar

aquisição de materiais, bens e serviços destinados ao supracitado emprego. 

Trata-se, portanto, de uma das atividades mais sensíveis da célula logística,

haja vista a grande complexidade para aquisição de materiais, bens e serviços na

administração pública.  Além disso,  a  descentralização  de recursos,  por  parte  do

EscSup,  comumente  exige  a  informação  das  necessidades  com  bastante

antecedência  (normalmente  em  A-1,  ou  antes).  Tal  fato  exigirá  alto  grau  de
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previsibilidade e antecedência no planejamento,  para que todas as necessidades

levantadas possam ser contempladas em tempo hábil, sem solução de continuidade.

Para  tanto,  é  recomendável  que  seja  dividida  em 02(duas)  subseções,  a

saber:

-  Subseção  de  Gestão  Financeira  (S  SeçGstFin):  será  encarregada  pela

compilação das necessidades de recursos, baseada nos levantamentos realizados

pelas  demais  seções  da  célula  logística,  para  aquisição  de  materiais,  bens  e

serviços  que  não  sejam  providos  pela  cadeia  de  suprimento.  Realizado  o

levantamento  das  necessidades,  deverá  manter,  a  todo  tempo,  o  Ch  da  célula

logística  informado,  e,  juntamente  com este,  realizar  as  ingerências  necessárias

para obter os recursos financeiros. 

-  Subseção  de  Licitações  e  Contratos:  será  encarregada  de  elaborar  os

processos licitatórios necessários, e de que o GAAAe não disponha, a fim de realizar

aquisição de materiais, bens e serviços destinados ao supracitado emprego. Deverá

possuir estreita ligação técnica com a FiscalizaçãoAdministrativa da OM, a fim de

possuir as melhores condições para elaboração de processos licitatórios e utilizar os

processos já existentes na OM, bem como conseguir, mais facilmente, valer-se de

processos  licitatórios  de  outras  Unidades  Gestoras  (UG).  Neste  último  caso,  é

bastante comum a estreita ligação, também, com a RM da sede onde o GAAAe será

empregado, haja vista que muitos suprimentos deverão ser obtidos neste local, em

razão de economia de transporte e facilidades na obtenção, particularmente do Sup

Cl I e Cl III.




