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RESUMO 

 

ALVES, Bruno Freguglia Serpa. O emprego da Companhia Logística de Intendência na 

distribuição de suprimentos classes I, III e V na operação de pacificação no complexo da 

Maré. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

A presente monografia se propõe a realizar uma pesquisa sobre as dificuldades e 

problemas encontrados no emprego da Companhia Logística de Intendência na distribuição de 

materiais de subsistência, como água e alimentação; de combustíveis; e armamento e munição, 

suprimentos classes I, III e V respectivamente, na operação de pacificação da Maré, localizada 

na cidade do Rio de Janeiro, bem como possíveis soluções e oportunidades de melhoria. O 

assunto é de extrema importância no cenário atual para o Exército Brasileiro, em que, cada vez 

mais, surgem novas missões operacionais, principalmente de pacificação. Primeiramente, 

foram levantadas informações sobre o Complexo da Maré, em seguida foram elencados os 

problemas que motivaram uma ocupação militar na região, logo após, foram expostas 

considerações sobre as operações de pacificação de uma maneira geral e posteriormente sobre 

a operação propriamente dita. Após isso, foi feito um estudo sobre os problemas enfrentados 

no cumprimento da missão e as possíveis oportunidades de melhoria. Os dados e resultados 

obtidos pela pesquisa, poderão ser utilizados para aprimorar e evitar falhas em futuras 

operações. Para isso, foram utilizados questionários e entrevistas com militares que estiveram 

envolvidos na atividade, além de pesquisas com base no modelo exploratório e bibliográfico, 

em que foram utilizados manuais do Exército Brasileiro, livros e sites da internet condizentes 

com o tema. Após a coleta das respostas e das informações necessárias, foram feitas as análises 

dos dados e uma conclusão considerando as hipóteses levantadas. 

 

Palavras-chave: Intendência. Pacificação. Maré. Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

ALVES, Bruno Freguglia Serpa. The use of the Intendance Logistics Company in the 

distribution of supplies classes I, III and V in the pacification operation of the Maré 

complex. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

 This monograph proposes to conduct a research on the difficulties and problems 

encountered in the use of the Intendance Logistics Company in the distribution of subsistence 

materials, such as water and food; of fuels; and armament and ammunition, class I, III and V 

supplies, respectively, in the Maré pacification operation, located in the city of Rio de Janeiro, 

as well as possible solutions and opportunities for improvement. The subject is of extreme 

importance in the current scenario for the Brazilian Army, in which, increasingly, new 

operational missions, mainly of pacification appear. Firstly, information was collected on the 

Maré Complex, then the problems that motivated a military occupation in the region were listed, 

and afterward, considerations about pacification operations were presented in general and later 

on the operation itself. After that, a study was done on the problems faced in fulfilling the 

mission and the possible opportunities for improvement. The data and results obtained by the 

research can be used to improve and avoid failures in future operations. For that, questionnaires 

and interviews with military personnel that were involved in the activity were used, as well as 

researches based on the exploratory and bibliographic model, in which Brazilian Army 

manuals, books and internet sites consistent with the theme were searched. After the answers 

and necessary information were collected, the data analyzes were made and a conclusion was 

made considering the hypotheses raised. 

 

Key words: Quartermaster. Pacification. Maré. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais os temas relacionados a operações militares, mais especificamente em 

missões de pacificação, têm adquirido importância, não só no Brasil, devido a conjuntura atual 

do país, mas no mundo inteiro. 

Este estudo é extremamente relevante no meio militar, uma vez que, as operações de 

pacificação, são uma das atividades fim do Exército Brasileiro, a preservação e a garantia da 

defesa da pátria, bem como a manutenção da lei e da ordem no interior do país. Diante disso, 

cabe ressaltar a importância da logística nesses tipos de operação. 

A pesquisa realizada trata das dificuldades e dos problemas encontrados no emprego da 

Companhia Logística de Intendência na distribuição dos suprimentos de classes I, III e V na 

operação de pacificação no complexo da Maré, localizada na cidade do Rio de Janeiro, bem 

como possíveis soluções e oportunidades de melhoria; assunto inserido na área de Função 

Logística Suprimento conforme o Manual de Campanha (20-MC-10.204), Logística Militar 

Terrestre.  

O escopo do trabalho foi restrito à verificação dos problemas e dificuldades encontrados 

nas atividades realizadas na distribuição de suprimentos classes I, III e V, que engloba a 

verificação das necessidades dos materiais, os meios que seriam utilizados para cumprir as 

missões, o pedido de cada material, focando na verificação da qualidade e quantidade dos 

mesmos, as formas e possibilidades de obtenção, o transporte desde os fornecedores até o  

armazenamento e os locais destinados, os locais para armazenar os suprimentos, e o controle e 

fiscalização de todas as etapas envolvidas, verificando as oportunidades de melhorias e 

possíveis soluções para os problemas encontrados. O contexto do estudo foi a missão de 

militares brasileiros na Operação de Pacificação do Complexo da Maré.  

O objetivo geral do estudo consistiu em identificar os problemas e dificuldades 

encontrados no apoio à operação de pacificação do Complexo da Maré, e elaborar 

oportunidades de melhoria e soluções para os problemas, que podem ser úteis para um melhor 

no apoio às futuras operações realizadas pelo Exército Brasileiro. 

Foram observados os seguintes objetivos específicos: identificação dos problemas 

encontrados pela Companhia Logística de Intendência em missões de suprimento na operação 

de pacificação do complexo da Maré; bem como a avaliação das dificuldades enfrentadas; 

comprovação da influência das ações da Intendência no cumprimento das missões e na 

continuidade do combate; e a apresentação de soluções para os problemas encontrados. 
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As Operações de Pacificação, entre outros motivos, assim definido no Manual de 

Operações (EB20-MF-10.103), têm como objetivo: 

As operações de pacificação têm como objetivo restaurar ou manter um ambiente 

seguro e estável, restabelecer o controle e a segurança civil, proteger a população, 

ativos e infraestruturas críticas, conquistar o apoio da opinião pública, restabelecer o 

ambiente institucional para o desenvolvimento.  

 

A logística aplicada nesses tipos de operações tem como objetivo principal o Grupo 

Funcional Suprimento, que segundo o Manual de Doutrina Militar (MD-42-M-02): 

 

O Grupo Funcional Suprimento é o conjunto de atividades que trata da previsão e 

provisão do material, de todas as classes, necessárias às organizações e forças 

apoiadas. São atividades da função logística suprimento, o levantamento das 

necessidades, a obtenção, e a distribuição, objetivo principal desse trabalho.  

O levantamento das necessidades de suprimento é a determinação da quantidade e da 

qualidade dos suprimentos que, segundo um planejamento, devam estar disponíveis 

para o atendimento de uma organização ou força militar em um certo período, para 

uma determinada finalidade. 

A obtenção é a atividade em que são identificadas as possíveis fontes de onde os 

diferentes itens poderão provir e tomadas as medidas para que os suprimentos 

necessários sejam disponibilizados para a organização ou força militar considerada, 

no local e oportunidade desejados. 

A distribuição é a atividade que inclui o transporte e a entrega, o recebimento, a 

armazenagem ou aplicação final do suprimento. Para um melhor entendimento sobre 

tema, os suprimentos são classificados em um sistema de classificação militar, que 

agrupa todos os itens de suprimento, conforme a finalidade de emprego, em dez 

classes e é utilizado nos planejamentos logísticos amplos e na simplificação de 

instruções e planos: 

Classe I - Material de Subsistência. 

Classe II - Material de Intendência. 

Classe III - Combustíveis e Lubrificantes. 

Classe IV - Material de Construção. 

Classe V - Armamento e Munição. 

Classe VI - Material de Engenharia e de Cartografia. 

Classe VII - Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática. 

Classe VIII - Material de Saúde. 

Classe IX - Material Naval, de Motomecanização e de Aviação. 

Classe X - Materiais não incluídos nas demais classes. 

 

O aprofundamento desses conhecimentos significa um aperfeiçoamento da 

operacionalidade dos militares do Exército Brasileiro e a possibilidade de emprego nas várias 

missões de paz ou de guerra.  

Foram verificados os problemas, seus motivos, as possíveis soluções, oportunidades de 

melhoria e o que dificultou o suprimento logístico nas operações de pacificação, durante as 

atividades desenvolvidas no complexo da Maré, no Estado do Rio de Janeiro, e como essa 

atividade influencia no cumprimento da missão, destacando a sua importância. 
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Com as informações obtidas na introdução da pesquisa, consegui refletir sobre a 

seguinte problemática: o militar, em uma operação de pacificação, vivencia os impactos dos 

fatores estressores inerentes às atividades de militares. Particularmente na rotina do militar, 

podemos enfatizar os riscos de perder a vida; a desconfiança da eficiência e da eficácia do seu 

instrumento de trabalho; a insatisfação com a remuneração; o desconforto do local de trabalho; 

a impossibilidade de expressão de sentimentos e opiniões; o medo de errar e causar algum 

acidente; entre outros muitos pontos para se preocupar.  

Nesse contexto, é de suma importância destacar o trabalho realizado pela Companhia 

Logística de Suprimento, que atua por trás das cortinas, e realizam um trabalho essencial para 

a continuação das operações e manutenção do militar no combate. 

Assim, é oportuno problematizar as questões: quais são as maiores dificuldades 

encontradas na distribuição de suprimentos? Quais os problemas enfrentados mais comuns 

nesse tipo de operação? E como essa atividade logística influencia diretamente no cumprimento 

da missão? 

Referente à hipótese, uma situação real de combate, necessita, mais do que nunca, de 

um planejamento muito bem elaborado da logística de distribuição de suprimentos. Nesse 

trabalho dei mais enfoque nas classes I (material de subsistência), classe III (combustíveis e 

lubrificantes) e classe V (armamento e munição).  

Esse planejamento detalhado é necessário devido às cargas de desgastes que atingem de 

forma diferenciada em cada militar durante esses tipos de operação. Essas cargas têm 

características e intensidades variáveis, conforme a natureza da atividade realizada. A pesquisa 

que desenvolvi está vinculada à premissa de que a atividade de um militar nas missões de 

pacificação tem sintomas de estresse peculiares à função. A minha intenção foi identificar os 

erros, alterações e os imprevistos, que de certa forma, influenciam a prestação do apoio 

logístico, descobrir como corrigi-los ou evita-los e qual a melhor maneira de prestar esse apoio.   

Posso enunciar minhas hipóteses de investigação da seguinte maneira:   

 

a) o Exército Brasileiro está prestando o apoio logístico em suas operações de pacificação da 

melhor maneira possível;  

 b) os meios disponibilizados e as condições de trabalho, não são os melhores possíveis para o 

cumprimento da missão. 

 c) o apoio da população local é de suma importância para o cumprimento da missão da melhor 

maneira possível. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

  Nesta seção do texto, foram feitas as definições dos parâmetros e dos passos do que foi 

um estudo de campo sobre o tema. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: 

leituras preliminares para aprofundamento do tema; definição da população e amostra a ser 

investigada; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas 

de análise do material. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendia assegurar a 

sua execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação das etapas do 

estudo. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

  Para iniciar esse capítulo procurei apresentar geograficamente a região da Maré com o 

mapa abaixo, onde podemos ver a região em relação ao estado do Rio de Janeiro: 

 

Mapa 1 – Área total do estado do Rio de Janeiro com destaque para a localização do bairro da Maré. 

 

Fonte :Instituto Pereira Passos – Armazém dos Dados 

Para entendermos melhor o que representa o Complexo da Maré, podemos citar o 

seguinte: (CTORIO,2013) 

O Complexo da Maré é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro e constitui-se num 

agrupamento de várias favelas, sub-bairros com casas e conjuntos habitacionais. Com 

cerca de 130 mil moradores, é o maior complexo de favelas do município, com um 

dos mais baixos indicadores de desenvolvimento social que caracterizam a região 

carioca. O seu IDH no ano de 2000 era de 0,722, o 123º colocado da cidade do Rio de 
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Janeiro. O complexo ocupa uma região à margem da Baía da Guanabara caracterizada 

primitivamente por vegetação de manguezal ocupada desde o meado do século XX 

por barracos e por palafitas. Os manguezais foram sendo progressivamente aterrados 

durante a ocupação dos moradores bem como pelo poder público. 

A Maré congrega, aproximadamente, 17 microbairros, usualmente chamados de 

comunidades, que se espalham por 800.000m2. Tendo oficialmente 7 espaços de 

esporte, lazer e cultura, 9 unidades de saúde, dezenas de espaços religiosos, entre 

igrejas católicas e protestantes, e centros de matriz africana, além de 13 postos de 

assistência social. Formado por 16 favelas, a Maré se destaca tanto simbolicamente 

quanto estrategicamente. Primeiro, por conta de sua localização geográfica, da 

proximidade com grandes vias: próxima à Av. Brasil, do aeroporto internacional e à 

margem da baía, é cortado pela Linha Vermelha e Linha Amarela. É também uma 

comunidade que chama a atenção nas questões relacionadas à segurança pública. Na 

Maré, está localizado o único batalhão de polícia militar dentro de uma favela. A Maré 

é loteada entre facções rivais de traficantes e grupos de milicianos. 

 

Seguindo a linha de pensamento e conhecendo o que representa o Complexo da Maré, 

será citado agora, como estava o cenário político e social, e os motivos que levaram o Exército 

Brasileiro a realizar a ocupação da região em questão: (CTORIO,2013) 

 

Neste espaço popular chamado Complexo de Favelas da Maré, se congregam e se 

somam problemas de Direitos Humanos, econômicos, ambientais, sociais, políticos e 

culturais. Graças, em parte, às políticas sociais do governo federal e algumas 

iniciativas dos governos estadual e municipal, há um movimento de enfrentamento às 

questões apresentadas. Apesar disso, muitas destas têm sido pontuais e não suficientes 

para alcançar níveis de cidadania condizentes com dados de IDH aceitáveis. Há 

muitos exemplos de resistência que muitas vezes partem de iniciativas dos próprios 

moradores que de forma organizada ou não, debatem e reivindicam melhorias. Outras 

iniciativas são feitas em parceria com entidades não governamentais e/ou centros 

educacionais e culturais locais.  
A criação, instalação e presença de organizações não governamentais no bairro, foram 

fundamentais no processo de humanização e diálogo dentro da Maré e entre a Maré e 

o restante da cidade. Entidades como o Observatório de Favelas, o Centro de Estudos 

e Ações Socias da Maré (CEASM) e o Redes da Maré são algumas das organizações 

que desenvolvem projetos, programas e práticas que contribuem na formulação e 

avaliação de políticas públicas efetivas voltadas para a superação das desigualdades 

sociais na Maré e pela expansão e garantia dos direitos e por uma cidadania plena. A 

atuação das organizações, apesar de intensa, é demasiadamente concentrada em 

poucos sub-bairros do Complexo, atingindo as aéreas centrais como Nova Holanda e 

Baixa do Sapateiro. 
A instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) em diversas favelas cariocas 

gerou uma migração de traficantes e famílias ameaçadas para a Maré, intensificando 

o quadro de conflito. Soma-se a isso, o potente e fatal crack, que invadiu as vielas da 

comunidade, instalando cracolândias e pontos de venda e remasse da droga em 

diversas favelas da Maré. No início de 2014 a Maré recebeu uma UPP, que provocou 

outras mudanças na vida dos moradores e em especial na dos jovens. 
Em constante situação de conflito entre a polícia e o narcotráfico, além da escassez da 

oferta de serviços públicos em vários pontos da comunidade e da insatisfatória 

assistência em suas necessidades básicas, como água encanada, saneamento básico, 

coleta de lixo e iluminação pública, incluindo níveis altos de insalubridade em 

algumas regiões  do Complexo, os moradores da Maré vivem em uma realidade que 

os fazem mais vulneráveis a diversas formas de violência e desrespeito ao princípio 

da dignidade humana. E ainda sofrem uma série de representações negativas, 

carregando estereótipos e preconceitos sobre os ombros. Agregado à realidade local, 

nos últimos tempos, observa-se uma onda conservadora por parte da sociedade 

brasileira que expressa desejos extremamente moralistas, como: diminuição da 

maioridade penal, proibição do aborto, questionamentos às cotas raciais, e homofobia 

crescente, que afetam direta ou indiretamente a juventude. 
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Em Abril de 2014, atendendo à solicitação do Governo do Rio de Janeiro, a Presidência 

da República autorizou o emprego de tropas do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil no 

complexo da Maré, com a finalidade de cooperar no processo de pacificação daquela área (Nota 

à imprensa - Força de pacificação – Operação São Francisco). 

  Assim como consta no manual (EB20-MC-10.217) de 2015:  

Operações de Pacificação compreendem o emprego do poder militar na defesa dos 

interesses nacionais, em locais restritos e determinados, por meio de uma combinação 

de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz 

social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 

calamidades de grandes proporções, provocadas pela natureza ou não; e de ações 

construtivas para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração 

e/ou de consolidação da paz.  

   

Santos (2016, p.14) atesta que, neste esforço, foram mobilizados 07 (sete) contingentes 

do Exército Brasileiro, atuando de forma conjunta com outras Forças e Agências no contexto 

da GLO, visando o restabelecimento da paz social e da segurança pública na região. 

  Nesse contexto, é necessário um planejamento detalhado, que segundo o manual de 

Campanha Logística (EB20-MC-10.204), o apoio a esse tipo de operação envolve todos os 

níveis da logística, assentando-se em uma ação unificada de vetores militares e civis atuando 

em um amplo e variado espectro de tarefas e missões. 

  As Operações de Pacificação têm algumas particularidades, segundo o manual (EB20-

MC-10.204): 

As Operações de Pacificação empregam uma combinação de ações ofensivas, 

defensivas, de pacificação e de apoio aos órgãos governamentais, sucessivas ou 

simultaneamente. As diferentes combinações definem o perfil de emprego, que por 

sua vez condicionam o apoio logístico a ser prestado. 

   

Devido à grande variedade de cenários onde é possível a ocorrência de uma operação 

de paz, não se pode definir, previamente, a existência de uma estrutura de apoio logística 

adequada. Por isso, cada operação terá suas características particulares, requerendo 

planejamento e execução específico. 

  Como exemplo de uma estrutura de Apoio Logístico, citarei o da ONU, (ASSIS, 2014, 

p 21-22) assim descrito: 

O controle e direção das operações de manutenção de paz, incluindo o âmbito logístico 

são de responsabilidade do Secretário Geral da ONU. O contingente designado fica 

subordinado a duas estruturas logísticas de apoio (ONU e Exército Brasileiro). A 

estrutura de administração de uma missão de paz, de uma forma geral, é composta por 

duas vertentes: uma civil, que trata da missão como um todo e outra, militar, voltada 

exclusivamente para a parte operacional da missão e composta por diversas seções 

que compõem o estado-maior do Comandante da Força.  
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Na estrutura da ONU, existe um órgão responsável por fornecer suporte às missões de 

manutenção da paz: DFS (Department of Field Support - Departamento de Apoio às 

Missões), atualmente chefiado por Ameerah Haq. Este mesmo órgão fornece apoio às 

seguintes áreas: administração geral, finanças, informação, comunicação e tecnologia, 

recursos humanos e também pelo reembolso aos países contribuintes de tropa. 

O DFS está desdobrado através de destacamentos em todas as nações onde possuem 

missões de paz.  

 

 Essa informação endossa a proposição do tema como pauta relevante para estudo, e por 

uma questão de fidelidade à minha proposta, mantive o foco da análise no contexto do complexo 

da Maré, na cidade do Rio de Janeiro e no módulo de suprimento, que de acordo com o manual 

de Doutrina de Logística Militar do Ministério da Defesa (BRASIL, 2001, p. 24), a definição 

da função logística Suprimento, típica do Serviço de Intendência, é a seguinte: “conjunto de 

atividades que trata da previsão e provisão do material, de todas as classes, necessário às 

organizações e forças apoiadas.” 

A proposta da pesquisa consiste em analisar e propor soluções para as dificuldades e 

problemas encontrados no apoio de suprimento em operações de pacificação.  

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento incipiente quando 

se trata de missões realizadas pelo Exército Brasileiro, foi realizada uma pesquisa do tipo

exploratória.  

Para melhor compreender o fenômeno, utilizei da pesquisa de campo para a obtenção 

dos principais dados do estudo. Os questionários estruturados, aplicados aos militares 

brasileiros em desempenho das funções de apoio logístico, juntamente com os militares 

apoiados, e uma entrevista destinada informal, foramos instrumentos de coleta de dados.  
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

  No decorrer de pesquisa realizei os seguintes procedimentos: apresentação da pesquisa 

bibliográfica relacionada à temática, problemas e dificuldades encontradas. Identifiquei, 

inicialmente, trabalhos sobre a logística no Exército Brasileiro, e nas operações de pacificação, 

que desenvolvem os conceitos necessários a minha pesquisa.  

  Procedi ao levantamento dos dados documentais relacionados ao apoio logístico na 

operação de pacificação do complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Esses dados foram 

tabulados em ficha-padrão, constando as informações como o efetivo apoiado e a quantidade 

de cada material. 

  Foram definidos o perfil da população-alvo do trabalho e as características da amostra 

que foi submetida aos questionários da pesquisa. Os procedimentos seguintes foram elaborados

para a formulação de questionários e entrevistas para a coleta de dados: realização da aplicação 

do questionário-piloto para avaliação do instrumento; análise dos resultados obtidos, com o 

objetivo de sanar eventuais falhas estruturais do questionário; e remessa dos questionários 

definitivos aos membros da amostra e realização das entrevistas previstas.  

  Em seguida, foram feitas a tabulação de entrevistas e questionários, o tratamento 

estatístico e a análise comparativa dos dados apurados:  

a) organizaçãoe tabulação dos dados;  

b) verificação dos pontos nodais da problemática;  

c) verificação estatística da frequência de ocorrência dos apoios e possíveis erros ou falhas;  

d) análise comparativa dos dados.  

  Por fim, confrontei os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação ou 

corroboração das teorias de que essa atividade é de suma importância para a continuidade das 

operações; que o Exército Brasileiro está prestando o apoio logístico em suas operações de 

pacificação da melhor maneira possível; que os meios disponibilizados e as condições de 

trabalho, não são os melhores possíveis para o cumprimento da missão; e que o apoio da 

população local é de suma importância para o cumprimento da missão da melhor maneira 

possível. 

  A coleta de dados foi realizada com militares que participaram do apoio logístico, e os 

que foram apoiados, sendo eles oficiais, praças e soldados, integrantes das tropas do Exército 

Brasileiro que participaram das operações de pacificação no complexo da Maré, na cidade do 

Rio de Janeiro. 
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  Procurei obter amostras de três frentes diferentes. A operação contou com o apoio de 

23,5 mil militares no complexo do Rio. O estudo contou com a participação de 20 militares, ou 

seja, 0.09% da população de militares, que aceitaram participar voluntariamente desta pesquisa.   

As entrevistas com esses militares foram conduzidas por meio eletrônico (Aplicativo 

“Whatsapp”).  

O questionário, cujo modelo está disponível nos apêndices do TCC, é composto de doze 

perguntas, sendo dez de múltipla escolha e duas questões discursivas. As entrevistas foram 

desenvolvidas com militares brasileiros que aturam na operação e foi realizada por meio virtual, 

utilizando do sistema de comunicação de vídeo chamada no aplicativo “Whatsapp” ou de 

maneira presencial, e está presente nos apêndices do trabalho. Ao todo, foram entrevistados 06 

militares, do serviçode Intendência, nos postos de sargento, tenente e capitão. A entrevista está 

dividida em quatro blocos: o primeiro, referente ao levantamento de dados pessoais ou 

demográficos dos militares; o segundo destinado a identificar os problemas e dificuldades 

encontradas na logística de apoio da operação; o terceiro dedicado aos pontos positivos e 

oportunidades de melhoria na operação; o quarto é relacionado à importância que o militar 

atribui à atividade realizada pela Intendência nesses tipos de operação. 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa sobre os problemas e 

dificuldades encontradas na prestação do apoio logístico durante a operação de pacificação no 

Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, cheguei aos resultados que se seguem. 

 

3.1 Resultados 

 

A partir dos questionários aplicados e das entrevistas realizadas, as informações foram 

tabuladas e foram confeccionados gráficos a fim de facilitar a visualização e interpretação dos 

dados obtidos. 

O primeiro resultado importante que pudemos encontrar, pode ser observado no gráfico 

a seguir, em que a grande maioria dos militares entrevistados, de maneira proposital, estão 

inseridos nos postos de Tenente e Capitão, por serem estes os que estão no comando das 

principais atividades realizadas, como comandantes de pelotão,  companhia, ou inseridos mais 

diversas funções logísticas, operacionais ou administrativas, estando em contato mais próximo 

e cerrado das mais variadas atividades realizadas, podendo contribuir com o maior número de 
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informações e dados para a pesquisa; não diminuindo a importância dos outros postos, que 

possuem diferentes funções e visões sobre a operação, contribuindo também, de maneira 

substancial para os resultados obtidos na  pesquisa e para os dados coletados. 

 

 Gráfico 01 – Posto/Graduação dos militares entrevistados: 

 

Fonte: AUTOR, 2018.  

Outro fator importante que a pesquisa revela é o número elevado de militares do serviço 

de Intendência que foram entrevistados, comparando com as demais armas, que se justifica 

devido às funções realizadas pelos mesmos, podendo contribuir com o maior número de 

informações e experiências sobre a operação. Paralelamente a isso, militares de outras armas 

são importantes para passar uma visão diferente do trabalho realizado pela Intendência nesse 

tipo de operação, principalmente os militares do quadro de Material Bélico, que realizam um 

trabalho mais próximo das atividades de logística. 
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Gráfico 02 – Arma, Quadro ou Serviço dos militares entrevistados: 

 

Fonte: AUTOR, 2018.  

  Seguindo a análise dos dados obtidos pelo questionário, e analisando o gráfico abaixo, 

podemos perceber que, dentre os principais problemas levantados, houve um maior destaque 

para a obtenção do material, e logo em seguida, também bastante observado, foi o controle dos 

materiais. 

 

Gráfico 03 – Principais problemas encontrados no cumprimento das missões: 

 

Fonte: AUTOR, 2018.  
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O alto índice de problemas encontrados na obtenção do material se deve, entre outros 

motivos, principalmente pelos problemas enfrentados com os fornecedores, que não 

entregavam os materiais que eram licitados, ou entregavam materiais diferentes dos pedidos ou 

já vencidos, e até mesmo não cumpriam o prazo de entrega, o que dificulta, e muito, a 

continuidade da prestação do serviço, comprometendo a sequência do planejamento e o 

cumprimento dos prazos das missões. 

Em relação ao controle do material, os principais problemas levantados foram a 

dificuldade de separar os gêneros em câmeras frigoríficas ou armazéns, sendo esses, divididos 

com outras unidades, em decorrência da escassez de locais disponíveis, o controle minucioso 

do combustível, principalmente no quesito consumo da viatura em confronto com o consumo 

informado, e taxa de evaporação do combustível, que é muito importante nesse quesito e deve 

ser levada em consideração. Em relação aos materiais de classe V, mais especificamente as 

munições, deve haver um controle muito mais minucioso e metódico, por ser um material muito 

sensível, observando a estocagem, a validade, a separação e a distribuição proporcional desses 

itens para entrega.  

De uma maneira geral, não havia um sistema de controle integrado para a utilização dos 

militares em responsáveis pela verificação e acompanhamento dessas atividades, tendo que ser 

feito um controle em planilhas, despendendo um grande tempo e muito mais esforço para a 

realização de procedimentos simples, que poderiam ser realizados em um intervalo de tempo 

muito menor, devido à grande quantidade de materiais a serem lançados no sistema e 

atualizados. Na parte burocrática, as unidades que estavam prestando apoio na região eram 

subordinados a diferentes regiões militares e não havia um sistema de controle integrado para 

a operação.  

Sobre a quantidade e qualidade dos materiais, os problemas mais comuns encontrados 

foram a restrição na variedade de itens para confecção de ração quente, ou seja, as refeições dos 

militares, incluindo café, almoço, jantar e ceia. Em relação aos combustíveis, segundo um dos 

entrevistados, o controle deve ser realizado de uma maneira muito mais cerrada, devido ao 

consumo elevado e pela dificuldade para gerenciar esse suprimento. Pedidos de munição 

incompletos ou incorretos por parte dos militares apoiados, e a quantidade elevada do número 

e tipos de munições, são outros exemplos de problemas verificados nessa categoria, que, de 

uma maneira geral, o contato com o fornecedor, novamente foi enfatizado negativamente, que 

além de entregar materiais não previstos ou deixar de entregar os pedidos, entregavam materiais 

de baixa qualidade ou com a validade vencida. 
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  Na área do transporte dos materiais, o índice de problemas foi relativamente baixo em 

relação aos demais, um dos motivos possíveis para tal ocorrência foi que as unidades enviavam 

viaturas para buscar os materiais direto na Base de Apoio Logístico do Exército, principalmente 

os materiais de subsistência, pois realizavam o reabastecimento direto na base. As ruas ou 

estradas com baixas condições de tráfego, por estar numa região sensível e em conflito, 

prejudicavam a segurança, e na maioria dos casos, os motoristas não eram da região do Rio de 

Janeiro, desconhecendo o itinerário, o que atrasava os apoios. Além disso, cabe ressaltar a 

importância da segurança das viaturas, tanto no transporte dos militares, quanto no transporte 

de suprimentos, principalmente as que transportam materiais de classe V, ou seja, armamento 

e munição, materiais mais sensíveis e de interesse das forças adversas. 

Em relação ao armazenamento, alguns itens de suprimento classe I (materiais de 

subsistência), principalmente os gêneros alimentícios, necessitavam de câmaras frigoríficas ou 

containers frigorificados, que eram limitados tanto em espaço, ocupando câmaras de outras 

unidades, quanto em funcionamento, necessitando rotineiramente de manutenção; as condições 

não eram as ideais, devido ao seu caráter provisório, com estruturas improvisadas, como é o 

caso dos combustíveis que ficavam armazenados em tempo integral nos caminhões cisternas.  

A altíssima demanda de gelo, item essencial para manter os militares em ação, devido ao forte 

calor característico da região, tornou-se uma característica marcante na operação em questão, 

em que não haviam locais suficientes para armazenar os itens. 

  No gráfico a seguir, podemos perceber a grande demanda de missões e pedidos de apoio. 

De acordo com um dos entrevistados: “O apoio realizado era contínuo, irrestrito, pontual e 

eficaz dos suprimentos, pois em operações desse tipo, os militares devem estar em condições 

de serem empregados vinte e quatro horas por dia, estando esses em uma zona de conflito, o 

que torna um caráter inopinado e imprevisível de muitas missões ou situações de combate”. Por 

esse motivo, foi quase unânime a resposta da ocorrência dos apoios a todo instante, sendo 

durante o dia ou a noite. Logicamente, houve uma variação das respostas, devido às diferentes 

atividades realizadas pelos diversos militares entrevistados. 
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Gráfico 04 – Frequência de realização dos apoios: 

 

Fonte: AUTOR, 2018.  

 

A Companhia Logística de Suprimento realizou no apoio, várias ações operacionais, 

logísticas e administrativas, o que o torna muito mais complexo e necessita de muita mão de 

obra empregada. Segundo um entrevistado, para se ter uma ideia, cada militar que atuava na 

linha de frente com seu fuzil, necessitava, em média, de 4 militares da logística, sendo esses de 

Intendência, militares de Material Bélico, da área de Saúde, entre muitos outros empregados. 

A intensidade das atividades realizadas nesse tipo de operação é muito grande, pois as 

missões devem ser cumpridas da melhor maneira, no menor tempo possível, pois a cada dia que 

passa, mais meios estão sendo empregados; mais militares, seres humanos, que possuem família 

e uma vida social, estão trabalhando de forma intensa e arriscando suas vidas; o transtorno 

causado pela presença das tropas na população local é cada vez maior; diversas frações do 

Exército Brasileiro que deveriam estar empregadas nas mais diversas regiões do país, estão 

deslocadas e concentradas na região; entre outros vários motivos que comprovam que o tempo 

é um fator determinante e deve ser levado em consideração para o sucesso no cumprimento das 

missões, ocasionando assim, a alta frequência dos apoios. 
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Gráfico 05 – Frequência de ocorrências de erro, alteração ou qualquer impeditivo no                        

cumprimento das missões: 

 

Fonte: AUTOR, 2018.  

 

  O gráfico acima expressa um alto grau de alterações ocorridas durante o apoio, porém, 

na maioria dos casos, não foram erros provocados pelos militares envolvidos, mas sim, 

imprevistos que ocorriam com muita frequência, o que é normal em operações de pacificação, 

em que o caráter inopinado e urgente de diversas missões, dificultavam, em alguns momentos, 

que os suprimentos chegassem às tropas de maneira tempestiva e plena; lembrando que, esses 

dados variam muito em relação ao local e a função exercida pelo militar questionado. A 

porcentagem elevada dos que responderam nunca, é um dado importante para verificarmos o 

grau de comprometimento e adaptação que o militar que está à frente dessas missões deve ter 

para conseguir resolver os problemas que venham a surgir. 

  Segundo um dos entrevistados, esses imprevistos afetavam o controle de todos os 

materiais, tanto na estimativa, quanto na distribuição. Uma viatura sem combustível ou com o 

pneu furado, uma instalação que não esteja nas condições adequadas, a falta de um motorista, 

uma estrada fechada, ocasionando uma mudança no itinerário, problemas enfrentados com 

fornecedores, um pequeno erro no planejamento e na distribuição, todos esses são alguns 

exemplos de imprevistos que podem ocorrer frequentemente e que acarretam no atraso ou no 

não cumprimento de diversas missões da melhor maneira possível; juntamente com isso, a parte 

burocrática também foi bastante prejudicada, pois possuíam várias unidades subordinados a 
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diferentes regiões militares presentes no apoio, o que tornava muito difícil o controle e o 

acompanhamento do material. 

 

Gráfico 06 – Classificação do apoio realizado pela Intendência na visão dos militares que 

estavam presentes na operação: 

 

Fonte: AUTOR, 2018.  

 

Um dado importante mantendo o foco do problema, é a classificação do apoio da 

Companhia Logística de Intendência, em que podemos observar no gráfico apresentado que a 

maioria dos entrevistados classificou como excelente as atividades realizadas. O que comprova 

que, sem o apoio de suprimento realizado, não seria possível que as diversas frações pudessem 

realizar tais atividades operacionais.  

De acordo com um entrevistado, a inconstância na rotina é característica marcante em 

qualquer tipo de operação e não deve, de maneira nenhuma, ser vista como desorganizada ou 

descontrolada; os militares que têm essa responsabilidade, devem ter a capacidade de adaptação 

e um alto grau sentimento de cumprimento de missão, para prosseguir no apoio e continuar 

prestando um serviço eficaz e contínuo; exatamente o que foi feito durante todo esse período e 

comprovado pela maioria de militares que classificaram como excelente o apoio prestado.  

Como peculiaridade da operação no complexo da Maré, foi observado a grande 

importância do apoio de gelo, 24 horas por dia, devido ao calor característico da região, o que 

sem este, ficaria impossibilitado o cumprimento das missões diárias. Foi dado um enfoque 

também no apoio de classe I, mais especificamente o de água, que eram feitos em garrafas 
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plásticas, o que melhorou consideravelmente a higiene na operação, evitando a utilização de 

saco lister, material utilizado para armazenar água em campanha, porém muito anti-higiênico, 

sendo este aberto facilitando o acumulo de sujeira, e de difícil manutenção. Os materiais 

descartáveis utilizados, o bom preparo dos militares empregados, o cuidado e profissionalismo 

dos responsáveis por todas as atividades relacionadas ao rancho, entre outros muitos exemplos, 

contribuíram para a saúde da tropa; podendo ser observado também na qualidade do serviço 

prestado nas mais diversas áreas, como na obtenção, no controle, no armazenamento e na 

distribuição das munições e dos combustíveis. 

 

 Gráfico 07 – Relação dos militares envolvidos na operação com a população local: 

  

  Fonte: AUTOR, 2018.  

 

É importante destacar o contato dos militares com a população local, pois é uma das 

questões mais difíceis de se administrar nesses tipos de operação. Observando o gráfico acima, 

podemos perceber que parte da população é contra a presença dos militares no local e outra é a 

favor, variando de acordo com o ponto de vista do militar entrevistado. Cabe ao Exército, tentar 

administrar essa situação, procurando exercer um contato pacífico e mostrar o motivo da sua 

presença no local e conquistar a confiança dos líderes locais, o que acarretará numa aceitação 

maior por parte da população e facilitará, e muito, a atuação das tropas na região, segundo um 

dos entrevistados. 

Com os moradores dispostos a ajudar, as tropas podem utilizar instalações locais, 

moradias, veículos, pontos de observação, reabastecimento de água, informações sobre as 
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forças adversas, entre outras muitas formas de cooperação. Por conta disso, a boa relação com 

a população é de fundamental importância para o êxito no cumprimento das missões. Em 

relação ao questionário, podemos verificar uma divergência entre as respostas, devido ao fato 

de que essa relação não possui um resultado exato e pode ser diferente entres as pessoas, frações 

ou lugares. 

Fato é que, segundo as pesquisas, na sua maioria, o contato com a população foi o 

melhor possível, em que os habitantes da região demonstraram o seu apoio a presença das tropas 

e eram muito solícitos e prestativos em caso de necessidade da tropa. Paralelamente a isso, 

houveram militares que, devido à sua função, não tiveram um contato mais cerrado com a 

população, e alguns, que por diversos motivos, entre eles divergências ideológicas e políticas, 

não tiveram uma boa experiência nesse quesito, ocasionando uma variação das respostas. 

 

Gráfico 08 – Frequência de utilização dos meios, materiais e instalações disponíveis na 

região: 

 

 Fonte: AUTOR, 2018.  

Outro fator importante relacionado ao foco do nosso problema de pesquisa, é a 

frequência de utilização dos meios, materiais e instalações na região. Na operação de 

pacificação do Complexo da Maré, a Companhia Logística de Suprimento ficou desdobrada na 

região de atuação, sendo assim, de suma importância a utilização de locais para abrigar a tropa, 

caminhões cisternas para armazenar combustíveis, e locais para armazenar os diversos materiais 

como gêneros alimentícios, garrafas d´agua e gelo, agilizando os processos licitatórios, e 

melhorando as condições de armazenamento e distribuição dos materiais. 
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Sempre Regularmente Eventualmente Quase Nunca Nunca
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Baseado no resultado da pesquisa, podemos observar que, em sua maioria, a utilização 

dos meios, materiais e instalações disponíveis na região foi feita de forma rotineira, ocorrendo 

uma variação natural das respostas, devido às diferentes frações entrevistadas, que possuem 

variados tipos de instalação, necessidades distintas de material e localização. 

 

Gráfico 09 – Importância atribuída à atividade realizada pela Companhia Logística de 

Intendência na operação: 
 

Fonte: AUTOR, 2018.  

 

  Entretanto, o resultado que mais chamou a atenção foi o gráfico da avaliação da 

importância atribuída à atividade realizada pela Intendência. A totalidade dos entrevistados 

atribuiu grau máximo na pesquisa, comprovando a expectativa gerada em torno do serviço 

prestado na parte administrativa, logística e operacional. 

Segundo afirmação de um entrevistado, qualquer operação militar, não ocorre sem 

logística. A atividade realizada pela intendência é crucial e imprescindível para a execução de 

quaisquer atividades operacionais, passando por todo um planejamento detalhado e minucioso 

do alto escalão do Exército, até chegar na outa ponta da linha, com os militares empenhados 

nos mais diversos módulos logísticos empregados na operação, que englobam oficiais, praças 

e até mesmo civis, todos empenhados para o correto cumprimento da missão. A preservação do 

moral da tropa é imprescindível para que tudo ocorra conforme o planejado.  
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3.2 Análise dos dados  

 

  Diante dos resultados encontrados, podemos fazer algumas inferências. A maioria dos 

problemas encontrados no apoio prestado pela Companhia Logística de Intendência na 

operação de pacificação do Complexo da Maré foi em relação à obtenção, e ficou em destaque 

a dificuldade do relacionamento com fornecedores, que não entregavam os materiais que eram 

licitados, ou entregavam materiais diferentes dos pedidos e até mesmo não cumpriam o prazo 

de entrega, além dos problemas em relação ao controle do material e da importância atribuída 

ao material de classe V, munição, pelo controle minucioso e  metódico, observando a 

estocagem, a validade, a separação e a distribuição proporcional desses itens. 

  Porém, o principal problema encontrado foi a falta de um sistema de controle integrado, 

que auxiliasse no controle dos materiais, tendo esse, que ser feito em planilhas, despendendo 

um grande tempo e esforço, devido à grande quantidade de materiais a serem lançados e 

atualizados, pois as unidades que estavam prestando apoio na região eram subordinadas a 

diferentes regiões militares e não havia um sistema de controle para a operação. 

 Outro fato observado na análise dos dados foi que, a quantidade elevada dos apoios 

solicitados, muitos, bastante complexos, necessitavam um planejamento mais detalhado, um 

tempo maior demandado e a necessidade de bastante mão-de-obra empregada, o que não era 

possível, devido ao caráter inopinado dos apoios, de forma contínua e incessante, que 

dificultavam, e muito, a realização das atividades. 

  Podemos demostrar por meio dos dados obtidos, um alto grau de alterações ocorridas 

durante o apoio, que na maioria dos casos, eram ocasionados por imprevistos que ocorriam com 

muita frequência, o que é normal em operações de pacificação, em que o caráter inopinado e 

urgente de diversas missões, dificultavam, em alguns momentos, que os suprimentos 

chegassem às tropas de maneira tempestiva e plena.  

Fica claro demonstrar através das informações obtidas que sem o apoio de suprimento 

realizado, não seria possível que as diversas frações pudessem realizar quais atividades 

operacionais, o que demonstra a importância atribuída à atividade realizada pela Companhia 

Logística de Suprimento no apoio, é de fundamental importância, não só observada pelos 

militares de intendência, mas por todos os militares envolvidos no apoio. 

Outro fato levantado foi a inconstância na rotina dos militares empregados, sendo citado 

pela maioria dos entrevistados, como uma característica marcante em qualquer tipo da operação 

e não devendo, de maneira nenhuma, ser vista como desorganizada ou descontrolada; os 

militares que têm essa responsabilidade devem ter a capacidade de adaptação e um alto grau de 
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sentimento de cumprimento de missão, para prosseguir no apoio e continuar prestando um 

serviço eficaz e contínuo. 

  Uma vez que o resultado aponta para a confirmação parcial da hipótese, de que o 

Exército Brasileiro está prestando o apoio logístico, da melhor maneira possível, podemos 

afirmar que ainda existem muitas oportunidades de melhoria e evoluções a serem feitas, porém, 

dentro de suas possibilidades e meios disponíveis, o apoio foi prestado sempre com muito 

profissionalismo, cabendo destacar o alto espirito de cumprimento de missão dos militares 

empregados, sendo alvo de elogio por todos os envolvidos e sendo classificado como essenciais 

para o cumprimento das mais diversas missões. 

Com o resultado obtido na entrevista e no questionário, temos uma confirmação da 

hipótese de que os meios disponibilizados e as condições de trabalho, não são os melhores 

possíveis para o cumprimento da missão, o que leva a considerar que, mesmo com esses 

empecilhos, o apoio foi prestado de uma forma muito eficiente, devido a ação de comando dos 

militares em comando envolvidos e um esforço maior por parte de todos os militares 

envolvidos, e foi alvo de destaque, o bom preparo dos militares de intendência empregados 

desde o apoio às funções logísticas mais complexas, até o apoio no rancho e pelos militares 

envolvidos nas viaturas empregadas no transporte das mais diversas classe  

  É possível considerar ainda, o contato com a população local, que é uma das questões 

mais difíceis de administrar nesses tipos de operação. Mais especificamente na operação em 

questão, parte da população era contra a presença dos militares no local e parte foi a favor, 

cabendo ao Exército, tentar administrar essa situação, procurando exercer uma relação pacífica 

com os moradores e agir sempre com profissionalismo, conquistando a confiança dos líderes 

locais, o que acarretará numa aceitação maior por parte da população e facilitará, e muito, a 

atuação das tropas locais. Podemos concluir assim, que a boa relação com a população local é 

de fundamental importância para o êxito no cumprimento da missão.  

  Como resultado da hipótese, podemos confirmar que os meios disponibilizados e as 

condições de trabalho, não são os melhores possíveis para o cumprimento da missão, como os 

locais disponíveis para a montagem das bases logísticas, para a montagem dos alojamentos, 

para armazenagem dos mais diversos tipos de suprimentos, não eram os adequados, 

necessitando um alto grau de improviso nas mais diversas atividades realizadas, bem como as 

condições de trabalho não eram as desejáveis, tendo em vista que eram utilizados muitos 

materiais descartáveis e os meios disponibilizados para limpeza dos diversos materiais, 

inclusive do rancho, não eram adequados. 
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4 CONCLUSÃO 

 

  A pesquisa teve como objetivos, identificar os problemas e dificuldades encontrados na 

prestação do apoio feito pela Companhia Logística de Intendência na distribuição de 

suprimentos classes I, III e V, no Complexo da Maré, localizada na cidade do Rio de Janeiro, 

bem como levantar soluções e possíveis oportunidades de melhoria. 

  Os resultados encontrados foram que, apesar de vários problemas e dificuldades 

encontradas durante o apoio, elas não comprometeram o resultado final. Em qualquer operação 

militar, independentemente do planejamento feito ser o melhor possível, a rotina será 

inconstante, e não pode ser visto como falta de planejamento ou controle, cabe aos militares 

envolvidos adaptar-se a essa característica e buscar outros meios para solucionar os problemas 

encontrados ou uma maneira diferente para realizar o cumprimento correto da missão. 

  Diante das respostas da entrevista e dos resultados obtidos, podemos levantar algumas 

soluções e oportunidades de melhoria para os problemas encontrados. 

  A aquisição de suprimentos em uma quantidade maior, que permitisse ter um nível de 

segurança nos estoques, aumentando o número de itens, o que ocasionaria uma diminuição dos 

encargos administrativos e operacionais na obtenção de suprimentos nas operações de caráter 

inopinados, dando a tropa apoiadora condições melhores de separação, distribuição e controle 

dos mesmos. 

  Outro ponto levantado foi em relação ao planejamento das estimativas nos processos 

licitatórios, dando uma maior atenção ao trato com os fornecedores, em relação aos pedidos que 

não eram entregues, materiais diferentes dos pedidos, falta de materiais e até mesmo materiais 

fora da validade ou com preços diferentes equivocados. Um planejamento detalhado e 

ferramentas mais precisas de controle e escolha dos fornecedores seriam maneiras de evitar tais 

problemas. 

  Seguindo a mesma linha de pensamento, foi levantado como uma oportunidade de 

melhoria, a existência de um sistema de controle para a operação, sendo executado de maneira 

off-line, o que melhoraria o controle de cada classe, agilizaria todas as operações, e melhoraria 

a integração entre as frações presentes na operação, com a existência de um banco de dados, 

sendo utilizado para salvar as informações em uma rede interna. Outra opção, segundo um dos 

entrevistados, seria a criação de um sistema de gestão mais operacional, tendo a possibilidade 

de gerar um adiantamento pronto, pra alimentar os sistemas do Exército Brasileiro, melhorando 

o controle de toda a operação.   
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  Dentro dessa perspectiva, podemos destacar ainda que, apesar das oportunidades de 

melhoria levantadas, houveram na operação pontos positivos que devem ser levados em 

consideração.   

  O controle cerrado de todos os materiais que entravam e que saiam, sendo eles 

combustíveis, munições, peças ou gênero alimentícios. Para isso, um fator muito importante 

levado em consideração foi a capacitação, dedicação e preparo dos militares envolvidos na 

realização das missões. 

  Além de cumprir as missões, é necessário cumpri-las da melhor maneira possível e sem 

acidentes. O que de fato aconteceu na operação. O índice quase nulo de acidentes ocorridos é 

um fato a ser exaltado e ser registrado como modelo para futuras operações do Exército 

Brasileiro, que mais uma vez, se deve pela capacidade e empenho dos militares envolvidos. 

  Concluo então que a Intendência realiza uma atividade fundamental e crucial para a 

consecução das atividades operacionais, com um apoio contínuo, irrestrito, pontual e eficaz dos 

suprimentos, atendendo a tropa cirurgicamente, sem excessos nem faltas, preservando o moral 

da tropa para que a missão seja cumprida da melhor maneira possível. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 
Questionário sobre o apoio da Companhia Logística de Suprimento na operação de 

pacificação no Complexo da Maré 

 

 

1) - Nome: 

 

2) - Posto/graduação: 

 

(   ) Cabo/Soldado       

(   ) Sub-Tenente/Sargento         

(   ) Tenente         

(   ) Capitão        

(   ) Major       

(   ) Tenente Coronel        

(   ) Coronel 

 

3) -Arma, Quadro ou Serviço: 

 

(   ) Infantaria 

(   ) Cavalaria 

(   ) Artilharia 

(   ) Engenharia 

(   ) Intendência 

(   ) Comunicações 

(   ) Material Bélico 

 

4) Entre os principais problemas encontrados na prestação do apoio logístico, em qual 

você considera o mais relevante em relação aos materiais? 

 

a) (   ) Quantidade e qualidade 

b) (   ) Obtenção 

c) (   ) Transporte 

d) (   ) Armazenamento 

e) (   ) Controle 

 

5) Com qual frequência ocorriam os apoios?  

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase  sempre 

(   ) Esporadicamente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 
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6) Com qual frequência ocorria algum erro, alteração ou qualquer impeditivo que 

atrapalhasse ou impedisse o cumprimento de alguma missão?  

 

(   ) Sempre 

(   ) Quase  sempre 

(   ) Esporadicamente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

7) Como você considera o apoio prestado pelo serviço de Intendência nessa operação? 

 

(   ) Excelente    

(   ) Muito bom    

(   ) Bom    

(   ) Regular    

(   ) Ruim    

(   ) Insuficiente    

(   ) Não observado 

 

8) Como era a relação dos militares com a população local? 

 

(   ) Ótima 

(   ) Muito boa 

(   ) Boa 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

 

9) Com qual frequência eram utilizados os meios, materiais e instalações disponíveis na 

região? 

 

(   ) Sempre 

(   ) Regularmente 

(   ) Eventualmente 

(   ) Quase Nunca 

(   ) Nunca 

 

10) De 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a mais alta, qual a importância atribuída à 

atividade realizada pela Intendência na Operação de Pacificação do complexo da Maré?  

 

(    ) 5 

(    ) 4 

(    ) 3 

(    ) 2 

(    ) 1 

 

11) Pontos Positivos observados na prestação do apoio: 

 

12) Oportunidades de melhoria: 
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ANEXO B – ENTREVISTA 

Entrevista sobre o apoio da Companhia Logística de Suprimento na operação de pacificação 

no Complexo da Maré 

 

a) Levantamento de dados pessoais ou demográficos dos militares 

 

 

1) - Faixa etária: 

 

(   ) 18-25      (   )26-30      (   )31-35      (   )36-40    (   )40-45    (   )+45 

 

2)- Posto/graduação: 

 

(   ) Cb/Sd        (   ) ST/Sgt        (   ) Ten        (   ) Cap       (   ) Maj      (   ) TC       (   ) Cel 

 

 

3)-Arma, Quadro ou Serviço: 

 

(   ) Infantaria    

(   ) Cavalaria    

(   ) Artilharia    

(   ) Engenharia    

(   ) Intendência    

(   ) Material Bélico 

(   ) Comunicações 

(   ) Outros 

 

4)- Área de atuação:   

 

5)- Haviam militares de todas as armas, quadros e serviço? Qual era a maioria?  

 

6)- Quais as principais missões realizadas pelo Exército Brasileiro na operação? 

 

7)- Como era a relação dos militares com a população local? Pouco contato 

 

8)- Como eram utilizados e com qual frequência, os meios, materiais  e instalações 

disponíveis na região? 

 

 

b) Problemas e dificuldades encontradas na logística de apoio à operação 

 

 

9) - Quais foram as principais atividades realizadas pela Intendência no apoio à operação? 

 

10) - Quais foram os principais problemas encontrados na prestação do apoio logístico em 

relação à quantidade e qualidade os materiais de classe I, III e V?  

 

11) - Quais foram os principais problemas encontrados na prestação do apoio logístico em 

relação à obtenção dos materiais de classe I, III e V? 
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12) - Quais foram os principais problemas encontrados na prestação do apoio logístico em 

relação ao transporte dos materiais de classe I, III e V?  

 

13) - Quais foram os principais problemas encontrados na prestação do apoio logístico em 

relação ao armazenamento dos materiais de classe I, III e V?  

 

14) - Quais foram os principais problemas encontrados na prestação do apoio logístico em 

relação ao controle dos materiais de classe I, III e V? 

 

15) -Quais as maiores dificuldades encontradas durante o período de apoio?  

 

16) - Como você considera os meios disponibilizados para o apoio?  

 

 

c) Pontos positivos e oportunidades de melhoria na operação 

 

 

17) -Pontos Positivos observados na prestação do apoio:  

 

18) -Oportunidades de melhoria observadas:  

 

19) -O que poderia ser feito para evitar ou solucionar os problemas e dificuldades 

encontrados? 

 

 

d) Importância da Intendência nesses tipos de operação: 

 

 

20) -Como você considera o apoio prestado pelo serviço de Intendência nessa operação 

 

21) -Qual a importância atribuída à atividade realizada pela Intendência na Operação de 

Pacificação do complexo da Maré? 

 

22) -De que maneira o apoio prestado pela Intendência contribuiu para o correto cumprimento 

da missão?  

 

 


