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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar contribuições no que tange ao apoio
logístico no contexto de Operações de Cooperação e Coordenação com Agências.
Tem como escopo a interoperabilidade com os meios civis atuando em consonância
com os meios logísticos militares em ambiente situacional assimétrico. O estudo
analisa transversalmente todo o espectro da operação, buscando analisar
logisticamente os fatores intervenientes, diretos e indiretos que interferem em uma
atuação. O trabalho foi baseado em uma revisão de literatura e documental, tendo
normas do Exército Brasileiro e das Forças Armadas, além de relatórios logísticos,
artigos científicos, material bibliográfico militar, teses, dissertações e trabalhos de
conclusão de curso para calcar a pesquisa. Para mensurar qualitativamente e
quantitativamente, foram utilizados instrumentos de entrevista e questionário de
forma a avaliar a efetividade do apoio logístico civil coaduanado com o militar em
operações de alta complexidade em área humanizada. Como um dos objetivos de
evolução doutrinária, foram entrevistadas duas veterinárias militares, de forma a
verificar as capacidades e viabilidades do emprego dessa especialidade em
operações dessa natureza. Tais condicionantes exigem que a logística desenvolva
um suporte coeso e altamente operacional baseado no conceito de logística na
medida certa. Após análise diversos indicadores e encerrando a pesquisa,
estabeleceu-se sugestões e recomendações para os chefes e gestores logísticos
que irão desempenhar funções de decisão na esfera de suporte, e contribuindo com
a evolução doutrinária acerca da logística que assiste a Força Militar em uma
Operação de Cooperação e Coordenação com Agências.

Palavras chave: Logística Militar. Ambiente Urbano. Operações Interagências.

ABSTRACT

This research aims to present contributions regarding logistics support in the context
of Cooperation and Coordination Operations with Agencies. Its scope is
interoperability with civilian media acting in line with military logistics in an
asymmetric situational environment. The study analyzes across the entire spectrum
of the operation, seeking to logistically analyze the intervening factors, direct and
indirect that interfere in a performance. The work was based on a literature and
documentary review, having Brazilian Army and Armed Forces norms, as well as
logistic reports, scientific articles, military bibliographic material, theses, dissertations
and course conclusion papers to stop the research. To measure qualitatively and
quantitatively, interview and questionnaire instruments were used to evaluate the
effectiveness of civilian logistical support co-directed with the military in highly
complex operations in a humanized area. As one of the objectives of doctrinal
evolution, two military veterinarians were interviewed, in order to verify the
capabilities and feasibilities of using this specialty in operations of this nature. Such
constraints require logistics to develop cohesive and highly operational support
based on the right logistics concept. After analyzing several indicators and ending the
research, suggestions and recommendations were established for the chiefs and
logistics managers who will perform decision-making functions in the support sphere,
and contributing to the doctrinal evolution regarding the logistics that assists the
Military Force in a Cooperation and Coordination with Agencies.

Keywords: Military Logistics. Urban environment. Interagency Operations
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1 INTRODUÇÃO

Valendo-se do conceito atual de interoperabilidade, a logística moderna é
estruturada de forma que os meios logísticos de origem civil e militar empregados
num mesmo contexto possam atuar de forma conjunta, incrementando suas
capacidades de apoio (ALENCAR, 2014).
Os desafios de um eficiente e coeso apoio as Forças, traz de forma substancial
características como: flexibilidade e adaptabilidade. Castro (2003) exemplifica de
forma clara em seu artigo sobre as Operações “Desert Shield” e “Desert Storm”,
ambas na Guerra do Golfo, que o Exército Americano enfrentou grandes
dificuldades em operacionalizar a logística e utilizou o apoio de empresas civis, por
meio da contratação, para estruturar a missão, pois os meios orgânicos militares não
eram suficientes.
As atuações das Forças Armadas se configuram com complexidades
crescentes. Quando se propagam em áreas urbanas e humanizadas a Função de
Combate Logística e Recursos Humanos ganham vultosidade no planejamento
situacional da atuação militar.
Função de Combate Logística – Integra o conjunto de atividades, as tarefas
e os sistemas inter-relacionados para prover apoio e serviços, de modo a
assegurar a liberdade de ação e proporcionar amplitude de alcance e de
duração às operações. Engloba as Áreas Funcionais de apoio de material,
apoio ao pessoal e apoio de saúde (BRASIL, 2018a, p. 110).
A Função Logística Recursos Humanos refere-se ao conjunto de atividades
relacionadas à execução de serviços voltados à sustentação do pessoal e
de sua família, bem como ao gerenciamento do capital humano (BRASIL,
2018a, p. 3-23).

A conjuntura de emprego do Exército Brasileiro (EB) em variadas missões,
principalmente, Operações Básicas de não guerra, do tipo cooperação e
coordenação com agências, têm sido uma constante nas cidades brasileiras. A
maioria com ênfase em garantia da lei e da ordem (GLO), podendo ser coordenada
com outros órgãos governamentais ou não, em benefício das esferas política,
econômica, social, entre outras. Elas se caracterizam por não ter um combate claro
e serem utilizadas, geralmente, em um ambiente complexo, com o pleito das
atribuições subsidiárias das Forças Armadas (FA) (BRASIL, 2017b, p. 3-15).
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Garantia da Lei e da Ordem - é uma operação militar conduzida pelas
Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e
por tempo limitado. Tem por objetivo a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ocorre nas situações em que
houver o esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da
Constituição ou nas que se presuma ser possível a perturbação da ordem
(BRASIL, 2017b, p. 3-16).

Carvalho (2013) elenca dois destaques substanciais para a utilização de tropas
das Forças Armadas: ensejado na ECO-92, Conferência Internacional sobre o Meio
Ambiente, com a segurança de diversos Chefes de Estado, e a Operação Arcanjo,
nos Complexos do Alemão e da Penha em 2010.
As operações militares devem ser consideradas prioritariamente em um
ambiente conjunto, excluindo raras situações em que elementos da F Ter
conduzem operações terrestres de forma singular. Deve-se ter presente
que, normalmente, a F Ter irá atuar em um contexto conjunto ou conjuntocombinado e, na quase totalidade, em ambiente Interagências (BRASIL,
2017b, p. 2-1).

1.1 PROBLEMA

Para a execução de uma pesquisa expressiva para o Exército Brasileiro,
fundamentada na metodologia científica e que tenha como consequências, o
aprimoramento e evolução da doutrina militar, torna-se preponderante a elucidação
do problema. A busca de resposta será trilhada por meio de questões de estudo.
Portanto, será exposto, posteriormente, de que forma chegou-se a elaboração deste
problema.

1.1.1 Antecedentes do problema

O governador do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2014, já suplantado pelo
aumento incomensurável do crime na região do Complexo de Favelas da Maré,
reconheceu formalmente o esgotamento dos instrumentos de segurança pública
orgânicos, culminando em um pedido de apoio formal ao Presidente da República
(SOUZA, 2014, p. 11). Em resposta ao pleito do Governador, o mesmo fora assistido
por tropas federais segundo a Diretriz Ministerial nº 8.
Em atenção à solicitação do Senhor Governador do Estado do Rio de
Janeiro, contida no Ofício Nº 193/2014, de 25 de março de 2014, autorizo a
atuação das Forças Armadas restrita “à cooperação em atividades de apoio
logístico” na operação, por Forças Estaduais, de “ocupação das
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comunidades do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, em
continuidade ao Programa de Implantação das Unidades de Polícia
Pacificadora” (BRASIL, 2014l).

Nomeada de “São Francisco”, a ação militar que ocorreria na área de
comunidades da Maré era de envergadura complexa, pois em quinze “favelas”
contabilizavam uma população de cento e quarenta mil pessoas, controlada por três
facções criminosas rivais, com atitude hostil, em que o Exército Brasileiro, Marinha
do Brasil e outros Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) trabalharam
diuturnamente com a missão de conquistar o controle da região pelo Poder Público
Federal (ESCOTO, 2015).
Souza (2014) cita em seu estudo uma declaração feita pelo Ministro da Defesa
para o Comandante do Exército, no início da atuação, que empregasse os recursos
operacionais (pessoal e material) para atuar em operações de garantia da lei e da
ordem, para a preservação da ordem pública naquela localidade, restabelecendo a
paz.

1.1.2 Formulação do problema

O suporte logístico prestado ao primeiro contingente atuante no Complexo de
Favelas da Maré foi estruturado pelo 20º Batalhão Logístico Paraquedista, com a
formação de um Destacamento Logístico (Dst Log) (ESCOTO, 2015) no apoio ao
conjunto (BRASIL, 2018a, p. 2-7).
É aquele proporcionado por um elemento de apoio logístico em relação
a todos ou aos vários elementos apoiados com os quais possui vinculação
específica. Nessa situação, o Cmt Ap Log pode exercer efetivo controle
sobre as ações logísticas e sobre os meios de apoio. As prioridades dos
trabalhos e os limites do apoio logístico são estabelecidos pelo Cmt Ap Log
(BRASIL, 2018a, p. 2-7).

Com base nas escriturações doutrinárias de emprego do Exército Brasileiro e
nas sucessivas atuações da Força Terrestre em operações de cooperação e
coordenação com agências, tendo como característica o apoio a órgãos
governamentais (BRASIL, 2017a, p. 3-15), o planejamento e execução do
sustentáculo logístico concernem em inúmeras dificuldades de suporte num contexto
de operações de amplo espectro e também nas operações conjuntas.
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O Manual de Logística (BRASIL, 2018a, p. 2-20) aborda que deve ser
buscada a ampliação da participação civil no apoio logístico à Força Terrestre, por
meio do estabelecimento de convênios, contratação e terceirização como uma forma
de potencializar as capacidades logísticas; “O emprego de pessoal civil no nível
tático será excepcional e condicionado à Análise de Logística do Processo de
Planejamento e Condução das Operações Terrestres”.
A política de segurança pública por meio de requisições, cada vez mais
recorrentes, das Forças Armadas no combate às facções criminosas e ao crime
organizado (CARVALHO, 2013, p. 43), alterou o teatro de operações clássico, para
um bem distinto, não linear, configurado num amplo espectro de ações e,
comumente, em ambiente urbano. Não obstante a isso, o esteio logístico que
acompanha essa configuração de atuação militar, deve ofertar uma capacidade
operacional congruente e devidamente estabelecida. Conforme o Manual de
Operações (BRASIL, 2017b, p. 2-18) detalha, os elementos de apoio podem ser
entendidos como aqueles capazes de proporcionar de forma contínua os recursos
necessários para sustentar as forças de combate no campo de batalha, nos lugares
adequados e nos momentos oportunos.
Alicerçado nos fundamentos atuais de planejamento e valendo-se dos
princípios logísticos de: previsão, continuidade, controle, coordenação, cooperação,
eficiência, flexibilidade, oportunidade, segurança e simplicidade (BRASIL, 2016), o
estudo objetiva identificar:
Qual a influência da utilização de recursos civis na prestação do apoio
logístico à Brigada de Infantaria Paraquedista, durante a Operação São Francisco,
na Função Logística Suprimento (Classe I) e Recursos Humanos?

1.2 OBJETIVO

1.2.1 Objetivo Geral

A presente pesquisa tem por objetivo geral propor normas e condutas para
que os meios civis contratados possam prestar apoio logístico a uma Brigada de
Infantaria, nas funções logísticas Suprimento (Cl I) e Recursos Humanos, durante
uma Operação de Cooperação e Coordenação com Agências.
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1.2.2 Objetivos Específicos

A fim de angariar ensinamentos advindos da interoperabilidade com os meios
civis, em operações militares, como mais uma ferramenta no planejamento de um
desdobramento futuro de um comando logístico ativado, foram formulados os
seguintes objetivos específicos abaixo relacionados:
a. Definir os conceitos de Forças Irregulares, Conflito Assimétrico, Operações
no amplo espectro e Operações Interagências.
b. Apresentar o ambiente operacional da Operação São Francisco.
c. Identificar a área de desdobramento e a missão da Brigada de Infantaria
Paraquedista durante a Operação São Francisco.
d. Apresentar a forma de desdobramento dos meios logísticos e do Batalhão
Logístico Paraquedista.
e. Estudar o nível de atuação da logística civil em 3 (três) fases da operação:
prontidão, investimento (entrada) e o prosseguimento (manutenção).
f. Descrever as possíveis ações que interferem no fluxo logístico.
g. Identificar as medidas tomadas pelo Comando da Brigada Paraquedista
para preservar o apoio logístico civil.
h. Identificar as vantagens que a contratação de recursos civis resultou na
Operação São Francisco.
i. Propor normas que contribuam para a uniformidade, segurança e
regularidade do apoio logístico.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

Com a intenção de detalhar acerca do emprego de recursos civis atuando no
Complexo da Maré no vetor de logística, foram elencadas algumas questões de
estudo concernentes ao problema da pesquisa:
a) Qual a definição dos conceitos de Forças Irregulares, Conflito Assimétrico,
Operações no amplo espectro e Operações Interagências no contexto da Operação
São Francisco?
b) De que forma o Exército Brasileiro e demais Forças atuaram na Operação São
Francisco no Complexo da Maré, no 1º contingente?
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c) Onde foram desdobrados os meios e qual missão da Brigada de Infantaria
Paraquedista durante a Operação São Francisco?
d) Expor linhas de ação logística durante a operação nas funções logísticas
Suprimento (Cl I) e Recursos Humanos?
e) Em que momento o recurso civil contratado atuou na Operação São Francisco?
f) Considerando 3 (três) momentos da operação, prontidão, investimento e
estabilização, houve maior ou menor necessidade de engajamento de algum meio
civil na esfera logística?
g) Quais foram as ações inimigas ou intercorrências que o fluxo logístico obteve ou
que eram potencialmente suscetíveis?
h) Que atitudes foram adotadas com a intenção de preservar os recursos civis
contratados?
i) Quais foram as benesses advindas da contratação de operadores logísticos
privados na Operação São Francisco?
j) Como foi a experiência de interoperabilidade logística civil-militar em outras
operações no mundo?
k) Quais os alcances de um veterinário apoiando a operação na estrutura de suporte
logístico?
l) Quais as normas que serão adotadas para regularidade do fluxo de Ap Log?

1.4 JUSTIFICATIVA

A complexidade das missões que o Exército Brasileiro vem atuando, incide de
forma direta em todos os setores da Instituição. Uma vez que a função de combate
logística possui importância substancial em qualquer missão, faz-se necessária uma
preocupação distinta sobre esse setor. Em consonância com o que o Manual de
Campanha Logística (BRASIL, 2018a) alude:
A Logística deve ser concebida para atender às operações de amplo
espectro, em situações de guerra e não guerra, com uma estrutura capaz
de evoluir de uma situação de paz para a de guerra/conflito armado. Para
tanto, sua organização será pautada pela flexibilidade, adaptabilidade,
modularidade, elasticidade e sustentabilidade (BRASIL, 2018a, p. 1-1).

Os cinco princípios que findam a citação, denotam os conceitos
proeminentes de um apoio logístico moderno, com capacidades elásticas, coesas e
direcionadas para atuação em diferentes e inconstantes ambientes operacionais. O
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vertiginoso avanço dos meios tecnológicos permeia todas as empresas, inclusive as
dos setores de logística. Paralelo ao setor privado, na esteira da modernidade, o
Exército Brasileiro migra de um cenário tradicional, para atuação em missões contra
forças irregulares e em ambientes de amplo espectro, necessitando de uma esteira
de apoio conjunta e com amplitude de suporte irrestrito, buscando interrelacionar
tarefas, inclusive com os setores civis, alicerçando seu emprego com a “logística na
medida certa” (BRASIL, a, p 1-1).
No Complexo da Maré, Escoto (2015) cita a contratação de alguns tipos de
serviços, como: locação e manutenção de banheiros químicos, que foram alocados
em diversas bases de Forças- Tarefa (FT) distribuídas na Zona de Ação (ZA);
locação de contêineres sanitários, que eram utilizados para a higiene da tropa; e o
fornecimento de gelo, que é um item com características especiais, por se tratar de
um material de consumo com volatilidade alta, principalmente, pelo fato desta
localidade ficar num Estado que possui temperaturas altas durante todo o ano
(SANTANNA NETO, 2005, p. 55).
Em suma, a contratação de recursos civis visa incrementar as capacidades de
apoio e fornecer meios para o aumento do emprego da tropa. Dessa maneira, a
pesquisa fomenta a necessidade de análise do uso, ou não, de estruturas ou
serviços não militares em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais. Tendo
como escopo, a proposta de normas e condutas para casos de utilização de
operadores logísticos civis, neste tipo de operação, adjudicadas com informações
gerais sobre a interoperabilidade.
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2 METODOLOGIA

Esta fase do trabalho visa esclarecer quais serão os processos utilizados na
resolução do intento da pesquisa. Estabelecendo as etapas, métodos e técnicas
para o estudo e, análise dos dados coletados da população em questão e das
informações advindas da leitura acerca do tema.
Para facilitar o encadeamento das ideias, a seção foi subdividida em etapas,
são elas: objeto formal de estudo, população e delineamento da pesquisa e análise
dos dados.

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

O trabalho tem como objetivo geral propor uma lista de condutas, reunidas
em um Caderno de Instrução, para incrementar o usufruto de meios civis
contratados na prestação do apoio logístico a uma Brigada de Infantaria em
Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Tendo como referência para isso os
grupos funcionais Suprimento (Classe I) e Recursos Humanos, desenvolvendo
transversalmente sobre fatores intervenientes como as interferências advindas da
localidade, população e os riscos táticos potencialmente admissíveis.
O estudo compreenderá o período em que a Operação esteve sob
coordenação da Brigada de Infantaria Paraquedista, levando em consideração o
tempo de acionamento da tropa, que se deu no dia 21 de março de 2014 até sua
saída, em maio do mesmo ano; tendo em vista que a ocupação esteve sob
coordenação de outros contingentes após esse período.
A intenção do estudo foi realçada pela fase de emprego constante em ações
subsidiárias pelo Exército Brasileiro e demais Forças Armadas. As solicitações em
Operações de GLO e Operações de Apoio a Órgãos Governamentais têm ganhado
grande destaque no cenário nacional e internacional, principalmente por conta da
exposição midiática que estas atuações carreiam.
A pesquisa vislumbrou analisar o suporte logístico emanado pelo setor
privado, além de propor normas e condutas para consulta dos gestores logísticos
nos diversos escalões, para casos de utilização de recursos civis neste tipo de
operação, adjudicadas com informações gerais sobre a interoperabilidade.
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2.1.1 Definição Conceitual das Variáveis

Foram definidas duas variáveis, a primeira, independente, intitulada como
¨recursos logísticos civis¨. Ela traz atrelada em seu conceito um engajamento dos
meios militares, maior ou menor, na Operação. Além disso, o seu uso pode ter
diferentes resultados em momentos distintos da operação. Bowersox et al. (2014)
afirma que a logística está na arte de conjugar os recursos, habilidades e sistemas
em prol de um resultado logístico superior e associado, o que em uma missão militar
com apoio civil, torna-se preponderante.
A variável dependente ¨emprego da tropa¨ é influenciada de forma direta sobre
as condicionantes do apoio ao pessoal. A manutenção do moral e o bem-estar da
tropa (BRASIL, 2018a, p. 3-27) incidem diretamente na qualidade operativa do
militar na missão, seja no que tange a sua higidez física ou pela capacidade de durar
na ação. Ou seja, as condições gerais de facilidades e comodidades proporcionados
ao elemento apoiado permitem que o militar se recupere do desgaste físico e mental
de forma facilitada.

2.1.2 Definição Operacional das Variáveis

Adotou-se, primeiramente, a variável independente como sendo recursos
logísticos civis¨, posteriormente, ¨ emprego da tropa¨ foi intitulado como variável
dependente. Prioriza-se avaliar então, as dimensões estruturais e de ameaças, a
efetividade ou não da utilização judiciosa de recursos civis nesse tipo de operação.
O novo manual de Logística Militar (2018a) trata de maneira pragmática a “logística
na medida certa”. Tal definição compreende uma capilaridade densa de variáveis
logísticas que influenciam nas linhas a serem adotadas. O resultado direto desta
variável influencia na ponderação acerca da qualidade do emprego da tropa e,
indiretamente, no sucesso da missão cumprida. Os quadros 1 e 2 tentam elucidar de
maneira sistemática e resumida as avaliações diante de cada indicador.
O quadro 1 apresenta a definição operacional da Variável Independente (VI):
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VI

Dimensão

Indicadores

Forma de Medição

Aspecto linha de
ação logística

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 3)
Entrevista 2 (pergunta 4 e 7)
Questionário (pergunta 1, 22, 23
e 25)
Revisão de literatura

Aspecto segurança
aproximada

Entrevista 1 (pergunta 5 e 15)
Questionário (pergunta 3)

Aspecto malha
viária

Revisão de literatura.
Questionário (pergunta 4 e 5)
Revisão de literatura

Favorecimento da
ação tática

Entrevista 1 (pergunta 6 e 15)
Questionário (pergunta 12 e 19)

Função Logística
Suprimento
(Classe I)

Continuidade do
apoio
Sigilo da operação

Revisão de literatura
Questionário (pergunta 10 e 11)
Revisão de literatura
Questionário (pergunta 21)

Aspecto
psicossocial

Recursos
logísticos civis

Possibilidades do
inimigo
Suficiência do
suprimento
Conforto da tropa

Aspecto
fiscalização
Transporte do
material no interior
da ZA

Função Logística
Recursos Humanos

Segurança do
servidor civil na ZA

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 8, 15)
Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 9, 10)
Entrevista 2 (pergunta 2, 3)
Questionário (pergunta 6)
Revisão de literatura
Questionário (pergunta 7)
Revisão de literatura
Questionário (pergunta 13)
Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 8)
Entrevista 2 (pergunta 4, 5 e 6)
Questionário (pergunta 3, 8 e 9)
Revisão de literatura.
Entrevista 1 (pergunta 7, 10)
Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 4, 10 e 15)
Questionário (pergunta 6)

Conforto da tropa

Revisão de literatura
Entrevista 2 (pergunta 9)
Questionário (pergunta 16)
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VI

Dimensão

Recursos
logísticos civis

Função Logística
Recursos Humanos

Indicadores

Forma de Medição

Adequabilidade

Revisão de literatura
Entrevista 2 (pergunta 9)
Questionário (pergunta 15)

Aspecto
psicossocial

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 7, 15)
Revisão de literatura

Aproveitamento de
recursos locais

Entrevista 2 (pergunta 8)
Questionário (pergunta 16 e18)

Localização das
instalações
logísticas

Revisão de literatura
Questionário (pergunta 19, 22 e
23)

Aspecto
salubridade

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 8)
Entrevista 2 (pergunta 9)
Questionário (pergunta 14 e 17)

Quadro 1 – Definição operacional da variável independente - recursos civis
Fonte: o autor

No quadro abaixo é possível compreender a definição operacional da Variável
Dependente (VD):
VD

Dimensão
Material e
equipamento

Emprego da
tropa
Operacionalidade

Indicadores

Forma de Medição

Meios militares empregados

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 11)
Questionário (pergunta 02,
24, 25 e 26)

Posição de desdobramento
das AT

Revisão de literatura
Questionário (pergunta 20)

Desempenho da tropa
assistida

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 12)
Questionário (pergunta 27
e 28)

Aspecto assistência social

Revisão de literatura
Entrevista 1 (pergunta 12)
Questionário (pergunta 27)

Quadro 2 – Definição operacional da variável dependente com os reflexos no
emprego da tropa
Fonte: o autor

Vale ressaltar que o escopo do trabalho visa contribuir com mais um
instrumento de consulta e subsídio para orientação dos gestores de um Comando
Logístico

Ativado,

quando

da

deflagração

de

uma

operação

que

tenha

características tático-operacionais similares com a do foco da pesquisa. Ambiente
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assimétrico, em que a tropa desdobra-se dentro de sua zona de ação, sendo
assistida por meios logísticos civis e militares, buscando a manutenção da ação da
tropa nas melhores condições operativas.

2.1.3 Alcances e limites

Visando coletar dados para auxiliar na resolução do objeto de estudo, e
consequentemente, adquirir mais ferramentas no planejamento de operações
vindouras acerca da interoperabilidade com organizações privadas, seja sobre a
pertinência ou não do uso das mesmas em ambiente operacional assimétrico, seja
pelos riscos de submeter alguma função logística a terceiros e a efetividade do apoio
logístico prestado à tropa Paraquedista.

2.2 POPULAÇÃO

Para a pesquisa foram selecionados militares que atuaram proeminentemente
na Operação, seja em cargos de planejamento da função de combate logística,
recursos humanos ou na gestão dos operadores logísticos privados atuando em
consonância com a logística militar na região. Todos os gestores de logística da
missão São Francisco foram alvos de coleta de dados, são eles: Comandante da
Brigada de Infantaria Paraquedista, os 3 (três) Comandantes de FT Pqdt, o
Comandante do Destacamento Logístico Paraquedista, Ordenador de Despesas da
Brigada de Infantaria Paraquedista, Chefe da SALC e seu Adjunto, Chefe do COAL
do 20º Batalhão Logístico Paraquedista, Chefes das 4ª seções das três ForçasTarefa Paraquedistas e seus Encarregados de Material, E4 da Operação São
Francisco e seu Adjunto, Chefe da Seção de Suprimento do Destacamento Logístico
Paraquedista e seu adjunto, bem como o responsável pelo Grupo Controle de
Produção e seu Adjunto.
Essa população contabiliza um total de 21 (vinte e um) militares sendo eles: 1
(um) oficial general, 13 (treze) oficiais superiores, dentre os quais 4 (quatro)
exerciam função de Comandantes, 1 (um) oficial intermediário, 1 (um) oficial
subalterno e 5 (cinco) praças, todos do Exército Brasileiro.
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Todos os selecionados participaram da Operação São Francisco, e exerciam
função de planejamento e decisão, informação advinda dos relatórios emanados
pelo Centro de Operações de Apoio Logístico e do Quartel General da Bda Inf Pqdt.
O estudo de caso foi restrito ao contingente desta Grande Unidade Operacional que
atuou no Complexo de favelas da Maré no Rio de Janeiro no ano de 2014.
Para subsidiar a pesquisa foram entrevistadas 2 (duas) veterinárias do Exército
para expor as capacidades que um profissional da área pode contribuir em uma
operação de complexidade logística, dentro do escopo da Função Logística
Recursos Humanos e Suprimento. Para arguir os militares citados foi realizada a
entrevista por meio do skype.
Os critérios de inclusão foram balizados pelos seguintes regras:
- voluntariedade para participar da pesquisa:
- ter estado em função correlata com a logística, seja ela de planejamento ou
gestão;
- ter trabalhado na Operação São Francisco no contingente da Brigada
Paraquedista;
- Ser militar.

2.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA

O estudo foi desenvolvido com abordagem do tipo estudo de caso sob a
forma qualitativa, utilizando para isso o contingente da Brigada de Infantaria
Paraquedista em atuação no Complexo da Maré. A natureza da pesquisa foi
aplicada com objetivo geral descritivo.
Com objetivo de desenvolver o conhecimento, utilizou-se para isso dois
vetores de procedimentos técnicos: bibliográfico e documental, o que permitiu
angariar o arcabouço de informações e conhecimento para a criticidade fundamental
do trabalho, resultando em uma análise argumentativa que sustenta o corpo do
estudo.
Os instrumentos utilizados foram coleta documental oriunda dos relatórios da
Operação São Francisco e os questionários aplicados em todos os elementos
envolvidos na logística da Operação durante o contingente aeroterrestre.
De forma a complementar o estudo, foram entrevistados por meio do recurso
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de videofone do skype ou whatsapp (pela dispersão territorial dos elementos
elencados para aplicação desse método) os gestores de logística em questão. As
entrevistas estruturadas foram destinadas aos Comandantes das Forças-Tarefa
Paraquedistas, juntamente, com o Comandante da Grande Unidade em operação,
do Comandante do Destacamento Logístico em apoio a GU e do Chefe do Centro de
Operações e Apoio Logístico.
Para subsidiar um dos objetivos intermediários do estudo, foi realizada uma
entrevista semiestruturada com duas veterinárias do Exército Brasileiro, com notória
experiência em exames laboratoriais de alimentos. As duas exercem função em um
Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB do 3º B Sup - RS). O
objetivo da entrevista visa expor de que forma seria possível incrementar os
processos de recebimento e distribuição de suprimentos advindos do meio civil, no
momento em que o fornecedor faz a destinação do objeto contratado direto na zona
de ação, além de subsidiar com a fiscalização das condições sanitárias da tropa.

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura

O estudo foi alicerçado por uma revisão de literatura que buscou angariar
informações e soluções para o problema e fora organizada da seguinte forma:
a. Fontes de busca
Durante todas as fases da pesquisa, houve a preocupação em valer-se de
fontes de consulta de notoriedade e valor científico que pudessem servir de fonte de
conhecimento e conter informações fidedignas.
- Manuais de campanha;
- Relatórios disponíveis na Bda Inf Pqdt;
- Relatórios disponíveis nas OM;
- Livros e dissertações de mestrado da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
(ESAO), bem como da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME);
- Teses de doutorado da Escola de Comando e Estado Maior;
- Publicações de trabalhos acadêmicos de outros Exércitos;
- Artigos de revistas especializadas no segmento militar, como a Military
Review e Verde Oliva.
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b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas
Foi realizada uma pesquisa em artigos e publicações nas bases de dados da
internet, tendo como principais a Capes, JStor e Google Academic. Os seguintes
termos foram usados para o levantamento do pool de artigos: “militar”, “logística
militar”, “ambiente urbano” nas bases de língua portuguesa e inglesa; “military
logistic”, “military”, “urban environment”, em ambos combinou-se o operador
booleano and para complementar a busca.
Em seguida procedeu-se a leitura sistemática dos resumos e foram elencados
os de relevância, levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão.
Findada a leitura dos resumos resultante das buscas, foi separado o conteúdo e
separado categoricamente, para incrementar a apresentação do trabalho.
c. Critérios de inclusão:
No tocante aos temas citados, foram incluídos estudos envolvendo a logística
militar, civil e conjunta, bem como, operações de apoio a órgãos governamentais.
Em relação ao vetor de estudo foram incluídas pesquisas longitudinais, transversais,
estudos de caso e, também, experimentais. Além disso:
- Publicações na língua portuguesa, inglesa e espanhola;
- Publicações de 2010 a 2019;
- Manuais doutrinários do Exército Brasileiro;
- Estudos qualitativos que abordem logística;
- Livros que abordam a temática logística com aproveitamento para o setor
militar;
- Estudos militares de operações em ambiente urbano.
d. Critérios de exclusão:
- Publicações que foquem, estritamente, em logística civil;
- Estudos com critérios metodológicos débeis;
- Manuais e artigos desatualizados em relação à doutrina militar do EB;
- Sites da internet de fontes não fidedignas.

2.3.2 Resultados Quantitativos

A busca mostrou um resultado de 1209 (mil duzentos e nove) artigos brutos
nas 3 bases de pesquisa. Em cada uma delas e para as combinações de palavras
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chaves, restaram 170 (vinte e sete) itens selecionados com base nos critérios de
inclusão e exclusão. Foram eliminados os trabalhos que se repetiam nas bases e
restaram 71 publicações acerca desta revisão, o APÊNDICE A, elucida de forma
ilustrativa o sistema de busca.

a. Detalhamento da pesquisa nas bases de dados
TABELA 1 - Resumo das pesquisas em bases de dados
Capes

Google

Dados refinados

Jstor

Academic

Logística E militar

17 /10*

-

-

Logística E “ambiente urbano”

15 / 9*

-

-

Logística E militar E “ambiente urbano”

9 / 6*

-

-

Logistic AND military

-

25 / 18*

29 / 20*

Logistic AND “urban environment”

-

23 / 13*

23 / 11*

Logistic AND military AND “urban environment”

-

14 / 9*

15 / 4*

*Artigos duplicados
Fonte: o autor

2.3.3 Procedimento da pesquisa de campo

Para a consolidação desta fase, optou-se por dois instrumentos, que foram a
entrevista (Apêndice “A” e “B”) e o questionário. A primeira com intenção de angariar
informações e opiniões para, por fim, validar ou não as conjecturas estabelecidas
pelo objetivo do projeto. No questionário buscou-se coletar dados que respondesse
as variáveis elencadas.

2.3.4 Instrumentos

Com base em entrevistas exploratórias semiestruturadas (RODRIGUES, 2006
p.78)

direcionadas

aos

elementos

responsáveis

pelas

decisões

logístico-
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operacionais na operação, buscou-se explorar as opiniões e atrelar as linhas de
raciocínio das decisões tomadas no contexto da Operação São Francisco.
Existia uma orientação inicial sobre a condução da entrevista, bem como uma
sucinta explicação sobre a forma de perguntas e respostas e, também, passaram
por uma concisa ambientação com o tema. Todos os entrevistados e militares que
preencheram o questionário, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido para participar do estudo. A percepção dos chefes para os objetivos
intermediários do trabalho tornou-se elemento preponderante para a resposta dos
mesmos. Tais entrevistas (APÊNDICE B) possuem a opinião de militares testados
em missões reais e que estavam, diretamente, envolvidos no processo decisório e
gestacional de toda a zona de ação. Foram elencados para a entrevista o
Comandante da Brigada Paraquedista à época, o Comandante do Destacamento
Logístico Paraquedista, os 3 (três) Comandantes de Força Tarefa Paraquedista,
bem como o Chefe do Centro de Operações de Apoio Logístico, no contexto da
Operação.
A segunda entrevista exploratória (APÊNDICE C) é direcionada aos
elementos de saúde com larga experiência nas análises e inspeções de gêneros
alimentícios de um Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro. A entrevista visa
esmiuçar as percepções e opiniões sobre a viabilidade de destacar um elemento
com essa especialidade, na fiscalização do suprimento fornecido à tropa na zona de
ação. Para alcançar esse intento, foram escolhidas duas veterinárias do Exército
Brasileiro, que desenvolvem análises bromatológicas e participam de inspeções
alimentares para o fornecimento à tropa.
Tanto as entrevistas como os questionários foram realizados voluntariamente,
tendo o Termo de Livre Consentimento livre e esclarecido (BRASIL, 2018a, p. 40)
firmado pela população elencada para a pesquisa. Todos evidenciaram prontidão e
entusiasmo na possibilidade de contribuição para a pesquisa, e consequente,
desenvolvimento do emprego logístico no contexto das operações assimétricas com
uso do meio civil.
Para a realização do questionário foi estabelecido um roteiro prévio visando
nortear as perguntas com foco no objetivo central do trabalho. Tais perguntas e
hiatos advindos de uma primeira entrevista realizada sob condição de um pré-teste,
foi executada com o Chefe do Centro de Operações de Apoio Logístico, uma vez
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que o mesmo foi o elemento de ligação entre o setor operacional e tático da
Operação São Francisco. Após isso, puderam ser ratificados e retificados alguns
questionamentos e, o polimento propiciado pelo pré-teste, aperfeiçoou o roteiro final
a ser realizado, visando a coleta de dados.
As entrevistas foram previamente comunicadas e o entrevistado foi
ambientado oralmente sobre o tema da pesquisa. Após a concepção e intenção da
mesma, dava-se início à oitiva propriamente dita. Pelo fato da dispersão territorial
dos militares elencados, foi utilizado o meio de videoconferência para a execução do
método.
Para a consecução do questionário (APÊNDICE D), foi realizado um pré-teste
e aplicado com um militar que exercia a função de Adjunto do Chefe do Centro de
Operações de Apoio Logístico. Este instrumento foi confeccionado com estrutura,
eminentemente, de perguntas fechadas e uma última semiaberta, visando garantir
que não ocorressem erros interpretativos, ou que não contivesse perguntas dúbias
ou pouco esclarecidas, além do fato de estarem coadunadas com as respostas
requeridas das variáveis estabelecidas pela pesquisa. Houve uma preocupação na
montagem das perguntas fechadas, pois elas deveriam permitir a análise estatística
proposta para avaliação das variáveis, e consequente, conclusão.
Os militares elencados para responder os questionários, foram orientados sob
o escopo do trabalho e em sua primeira parte, continha um direcionamento
esmiuçando como responder o questionário, bem como uma concisa introdução
conceitual e doutrinária. Existia uma última pergunta, semiaberta em que o militar
poderia expor sua experiência ou ditar sobre alguma visão que poderia contribuir
com as dimensões estabelecidas no quadro de variáveis, ou que carreasse algum
conhecimento, particularidade ou sugestão que incrementasse o aspecto logístico
estudado na pesquisa. Para aplicação dos questionários, houve o subsídio do
recurso Google Forms por meio da internet, pelo fato da população encontrar-se
espalhada pelo território nacional.

2.3.5 Análise dos dados

Tendo a doutrina militar terrestre como alicerce principal do trabalho foi
realizada a análise do estudo. Baseado nas conclusões advindas das fontes
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documental e bibliográficas, juntamente com as respostas provenientes dos
questionários e das inserções providas pelas entrevistas, pode-se responder o
objetivo do estudo e demonstrar o resultado da conjugação logística do segmento
civil e militar na Operação São Francisco.
A entrevista 1 permitiu vislumbrar a expertise daqueles que se enquadravam
em funções de chefia e decisão do espectro logístico. Permitiu esclarecer as linhas
de ação logísticas adotadas e as dificuldades da análise situacional, juntamente com
a identificação das diversas variantes desta função de combate. A entrevista de
número 2 possibilitou conhecer um pouco mais sobre as possibilidades e
capacidades de um militar com especialização em análises bromatológicas. Os
depoimentos subsidiaram o estudo no aspecto segurança da tropa, principalmente.
O questionário foi direcionado a todos que possuíam algum envolvimento com
o apoio. Assegurou o exame quantitativo das variáveis qualitativas, ofertando um
esteio concreto, tangível e mensurável direcionando as conclusões da pesquisa.
O caráter quantitativo foi expresso por meio de tabulação provida pelo Excel.
Os dados foram reunidos, categorizados, analisados e, por fim, descritos em tabela
para

posterior

conclusão,

baseadas

no

resultado

dos

questionários.

Tal

procedimento permitiu constatar a plausibilidade da utilização dos recursos civis na
esfera logística em favor da ação tática e da operacionalidade militar, além de
apresentar oportunidades de melhoria para as próximas operações de GLO.
Como produto dos instrumentos usados, foram estabelecidas normas e
condutas doutrinárias visando melhores práticas e, norteando os gestores e chefes
militares em empregos que ocorrem interoperabilidade logística em ambiente
assimétrico ocorrendo em localidades urbanas.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

A demanda crescente de emprego do Exército Brasileiro em diversas atuações
dentro e fora do Brasil concerne para o desenvolvimento de uma Força com
características de operacionalidade, adaptabilidade e modularidade vultosas. As
missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) estão regulamentadas na legislação
brasileira e são solicitadas mediante alguns critérios e esclarecidas pelo Art. 15º da
Lei Complementar Nr 97 de 1999.
A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa
de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as
diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os
instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio. (BRASIL, 1999).

O protagonismo no qual as Forças Armadas, em especial, a Brigada de
Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro esteve na última década pode ser
observado pelo gráfico abaixo (ver Gráfico 1). Ele traz em números, o quantitativo de
participações do EB, detalhando por ano as Operações de Garantia da Lei e da
Ordem.

GRÁFICO 1 – Ocorrências de GLO entre o ano de 1992 e 2019
Fonte: Brasil (2019c).
O planejamento de qualquer operação tem como alicerce a eficiência na
provisão, previsão e manutenção dos meios para assistir à tropa. Unido a esses
conceitos, Lisboa (2014) cita o uso de companhias privadas como uma solução
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positiva para a economia de gastos, desengajamento dos sistemas militar, e
consequente otimização da sustentação das Forças Armadas.
O emprego de tropas do Exército em missões de pacificação da ONU, em
operações de garantia da Lei e da Ordem e em apoio a órgãos governamentais tem
exigido um redirecionamento doutrinário e exaltado preocupações logísticas que, em
outrora, não continham a atenção merecida (FERREIRA e MIGON, 2017)
Sendo um dos pontos crucias no planejamento, a função de combate logística
se obriga a adaptar-se a diferentes cenários, seja ele político, operacional ou
estrutural, Cid e Goldoni (2017, p. 118) ratificam ainda, que a demanda do suporte
logístico é variável e deve ser proporcional ao elemento apoiado para a garantia do
sucesso.
3.1 OPERAÇÕES
ASSIMÉTRICOS

INTERAGÊNCIAS

NA

ESFERA

DOS

CONFLITOS

Discorrer sobre operações de cooperação e coordenação com agências,
remete diretamente, ao conceito de Operações Conjuntas emanado pelo manual de
Doutrina de Operações Conjuntas (BRASIL, 2011), que discrimina o seguinte:
[...] Os planejamentos das Operações Conjuntas podem ser conduzidos nos
níveis estratégico, operacional e tático e devem considerar a crescente
complexidade dos meios das Forças Armadas, exigindo, mais do que
nunca, maior integração das estruturas de comando e controle, de
inteligência e de logística (BRASIL, 2011, p.13).

A Força Terrestre tem desempenhado funções coadjuvantes à sua missão
precípua de defesa da Pátria (BRASIL, 1988, p. 89), que são as missões de
cooperação com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e até empresas
privadas em diversas atribuições subsidiárias. O apoio no combate a criminalidade é
uma delas. Acontecendo em diversos Estados, proeminentemente, no Rio de
Janeiro. Duas de maior vulto, em 2010, a Operação Arcanjo, no Complexo de
Favelas do Alemão e, posteriormente em 2014, a Operação São Francisco, no
Complexo da Maré (BRASIL, 2004).
O Manual do Exército Brasileiro intitulado como Logística Militar Terrestre
(2018a) discorre sobre ambiente conjunto e interagências enaltecendo a viabilidade
e a relevância de se ter, desde os tempos de não guerra, uma integração dos
apoios. Contando para isso não apenas os institucionais, emanados das Forças
Armadas e Auxiliares, adjudicando, inclusive, a possibilidade de recebimento e
fornecimento de meios logísticos de órgãos governamentais e não governamentais.

32

Ratifica, ainda, em forma de recomendação, que deve haver uma integração civilmilitar elevada. O Manual de Cooperação Civil Militar (BRASIL, 2017a, p. 4-2 a 4-3)
traz em suas alíneas a ideia de que:
No início das ações militares, a demanda pelas ações CIMIC é menor e
ainda não há liberdade de ação na área de conflito. O desenrolar das ações
militares dita a amplitude e o grau de envolvimento das ações CIMIC
As ações CIMIC no território nacional podem ocorrer em situações de
normalidade institucional ou em situação de crise. Em ambos os casos, as
ações CIMIC serão executadas sempre em ambiente interagências.
Nas situações de normalidade institucional, podem ser realizadas ações
CIMIC com amparo no Art. 16 da Lei Complementar 97/1999, que regula as
atribuições subsidiárias das Forças Armadas, conforme o seguinte:
a) as atribuições subsidiárias gerais são cooperações com o
desenvolvimento nacional e com a defesa civil na forma determinada pelo
Presidente da República; e
b) as atribuições subsidiárias particulares constituem ações CIMIC no
contexto de cooperação com os órgãos públicos federais, estaduais e
municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de
obras e serviços de engenharia.

A temática do apoio logístico em qualquer operação militar seja ela de grande
vulto ou de concentração de meios moderada é fator preponderante para o sucesso
ou fracasso de qualquer missão (BATISTA e SILVA, 2016, p. 03). O Manual de
Operações (BRASIL, 2017b, p. 5-8) aborda o assunto trazendo a importância de
correlação dos sistemas para uma conjunção de apoio único e coeso.

FIGURA 1 - Interações da Logística
Fonte: Manual de Logística Militar Terrestre, 2018a, p. 2-2
A ilustração acima (Figura 1) traz em seu cerne a necessidade de integração
logística como um todo. Busca com isso uma efetividade de apoio, associado a uma
grande necessidade de coordenação e cooperação entre todos os organismos
empregados em um cenário. Juntamente com a integração, a repartição de tarefas
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torna-se um produto de um todo, e concerne, por fim, em uma crescente e
invariável, necessidade de padronização de procedimentos e normatizações, tudo,
buscando eficácia no emprego (BRASIL, 2018a, p. 2-1).
Faz-se necessário a exposição de alguns conceitos como o de Operações de
Cooperação e Coordenação com Agências:
São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou
instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados,
nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências (ver
Figura 2). Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a
consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem
comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência,
eficácia, efetividade e menores custos. (BRASIL, 2017b, p. 3-14)

No contexto do emprego no Brasil estes tipos de engajamento vêm
comumente sendo ampliados e desenvolvidos por meio da interoperabilidade com
agências e OSOP (Órgãos de Segurança e Ordem Pública). Este modal (OCCA)
concerne com o emprego tático no qual o Exército e as suas fileiras vêm sendo
empregados.
.

A Força Terrestre desde a década de 90 atua de forma diversificada e

cirúrgica. Agindo em todo o território nacional, tendo como missão precípua, desde o
apoio logístico, passando por destinação de segurança, até a Garantia da Lei e da
Ordem, como representado no gráfico a seguir, que explora as atuações do EB com
as motivações gerais desde o ano de 1992.

GRÁFICO 2 – Ações de GLO por tipo
Fonte:<http://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/tabelas_glo_a
tualizada.pdf>.

34

Garantia da Lei e da Ordem - É uma operação militar conduzida pelas
Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e
por tempo limitado. Tem por objetivo a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ocorre nas situações em que
houver o esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da
Constituição ou nas que se presuma ser possível a perturbação da ordem.
Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da
República. A diretriz presidencial que autoriza e formaliza esse emprego
será transmitida diretamente ao Ministro de Estado da Defesa que
estabelecerá a missão, as condicionantes do emprego, os órgãos
envolvidos e outras informações necessárias (BRASIL, 2017b, p. 3-16).

3.1.1 Experiências internacionais

A quantidade de operações militares que abarcam a importância da
interoperabilidade na sustentação dos meios de combate é diversa e todas se
apoiam numa eficaz e adaptável forma de suporte. Bálzola (2016, p. 19) trata o
intercâmbio em manobras militares como uma recomendação da OTAN já na
década de 70.
“The joint logistics imperatives - unity of effort, domain-wide visibility, and
rapid and precise response - help to measure the effectiveness of all
1
elements within the logistics. (NELSON, 2008, p. 14)

Tais ideias expostas anteriormente refletem de forma indireta o arcabouço
para o planejamento do suporte às peças de manobra apoiadas, principalmente
quanto ao fato do Comando ter em mãos todos os meios necessários para uma
referida missão. Reforçando a alusão citada, o Manual de Doutrina de Logística
Militar (BRASIL, 2016) expressa o seguinte conceito:
Integração Logística é a capacidade de organizações logísticas operarem
conjunta e temporariamente, de acordo com uma nova estrutura de
comando de constituição variável, em proveito de uma missão, e que possa
gerar efeitos sinérgicos. (BRASIL, 2016, p. 15)

3.1.1.1 Dimensão - Interoperabilidade logística

A Guerra do Golfo (1991) segundo parecer de Batista e Silva (2016) é
considerada o ponto de cisão na visão da logística em operações militares. O
avanço nesse setor conduziu a doutrina desta função de combate a mudanças
avultadas,
1

desencadeadas

pelo

usufruto

da

tecnologia

da

informação

e

Os imperativos da logística conjunta - unidade de esforço, visibilidade em todo o domínio e resposta
precisa - ajuda a medir a eficácia de todos os elementos dentro da logística (tradução nossa).
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comunicação (TIC) nas decisões e, principalmente, com a inserção do uso de
empresas e mão de obra civil no teatro de operações.
A mobilização de tropas para qualquer atuação é acompanhada de uma esfera
de planejamentos de provisão, previsão e manutenção. O conceito de integração
para potencializar as capacidades operativas é sólida na visão de Exércitos
estrangeiros. Serrano (2014) elenca três domínios distintos e entrelaçados ao
mesmo tempo, que são: a utilização desenfreada da tecnologia em prol da
virtuosidade, a presteza nas aquisições, de forma a dar celeridade e prontidão ao
elemento apoiado e, por fim, a projeção de forças e apoio logístico. Tais ideias, no
conflito do Golfo Pérsico (1991), com a invasão do Iraque ao Kuwait nortearam os
comandantes militares americanos no planejamento da logística estratégica naquele
conflito armado.
A complexidade da demanda de suporte às tropas era diversa. O
planejamento buscou medidas para complementar a função de combate logística,
com o estabelecimento de contratos com empresas civis, no que tange ao
abastecimento e terceirização de certos serviços (SERRANO, 2014, p. 36). Isso se
deu após constatação que os meios orgânicos militares seriam incapazes de manter
as tropas em ação. De forma a dirimir estes óbices “foi implantada uma seção de

FOTOGRAFIA 1 - Registro retirado do Manual CIMIC acerca de escolta militar a
comboio civil
Fonte: Brasil (2017a, p. 4-4).
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contratos que elaborou o cadastramento de fornecedores da região e formalizou a
contratação de empresas locais prestadoras de serviços” (CASTRO, 2003).
Exemplo de interoperabilidade pode ser retratada pela fotografia retirada do
Manual de Cooperação Civil Militar (BRASIL, 2017a, p. 4-4) que exemplifica uma
escolta provida pelo vetor militar a um comboio da ONU, para atender demandas de
agências vinculadas ao organismo internacional.

3.1.1.2 Dimensão - Terceirização

A capilaridade de firmas locais, a lacuna de oportunidade de lucro por partes
das empresas e projeção de operadores logísticos civis facilitou o acesso militar a
essas entidades. Entretanto, o sistema de contratos enfrentou alguns óbices, pela
dificuldade de adequação comercial aos termos e objetivos militares. Uma forma de
exemplificar alguns problemas que a coordenação das tropas de coalizão
americanas teve no Kuwait foi o recorrente atraso em processos de suprimento de
carga pela contratada (CASTRO, 2003).
O Exército americano na época não possuía diretrizes em terceirização, e
chegaram a ser apoiadas por estruturas privadas da Arábia Saudita sem
formalização oficial nenhuma (LISBOA, 2014, p. 35). Castro (2003) menciona o uso
de operadores logísticos civis, pela modalidade de contratação, no conflito no Golfo
Pérsico, considerando-o de larga escala, permeando inclusive as empresas aéreas.
Foram contratadas e receberam a missão de transporte de pessoal e material, com
dois propósitos insignes: poupar a logística militar e catalisar a concentração de
meios no teatro de operações no mais curto espaço de tempo.
O recrutamento civil atingiu, inclusive, a função logística manutenção de
Classe VII, IX e material de aviação. Contratos foram formalizados com fábricas,
oficinas e montadoras com objetivo fundamental de aumentar a disponibilidade dos
meios aéreos e de equipamentos eletrônicos. Castro (2003) conclui sua assertiva,
com a ideia de que:
Apesar dos problemas levantados, a contratação de meios civis foi
fundamental para a execução da logística, permitindo a economia de meios
orgânicos e efetivos militares. Tais recursos puderam, então, ser
empregados em áreas mais próximas da linha de contato (CASTRO, 2003).
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A exequibilidade de integração logística pode ser exemplificada pela Operação
MINURSO, uma missão das Nações Unidas no Saara Ocidental em que se podem
identificar elementos logísticos civil e militar agrupados. Tiveram integração sob
diversas esferas e em diferentes níveis, o estratégico e técnico com ampla
participação civil, e o estratégico e tático com prevalência militar (FERREIRA e
MIGON, 2017, p. 46). Os mesmos autores destacam em seu artigo, que a logística
civil-militar, bem consolidada, resultou em um planejamento e execução eficiente e
na medida certa.
Um exemplo insigne de atuação conjunta (civil-militar) se deu com o Exército
Americano na Operação Iraque Freedom (2003 a 2011), o qual empregou empresas
contratadas para o apoio às tropas e passou por dificuldades, como cita Peltz et al.
(2005) em seu estudo:
The supply of distribution capacity was also reduced below expectations due
to Contractor Logistics Support (CLS) issues. Reportedly, the contract with
Kellogg Brown and Root called for a specified number of trucks in theater,
but it did not specify an operational readiness requirement. It has been
reported that at times their operational readiness rate was extremely low,
reducing distribution capacity. And force protection issues limited the ability
to send contractor trucks forward into Iraq. Coalitition Forces Land
Component Command (CFLCC) expected to use CLS for the distribution of
food and water into Iraq almost immediately, but as a result of the
combination of issues, organic military transport had to be used
2
instead (PELTZ ET AL. 2005, p. 58).

Serrano (2014 apud PINTO, 2009, p. 111) menciona uma modalidade
adotada pelos setores de previsão e provimento bélicos que migraram de setores
não militares. Procedimentos gestacionais civis baseados nos conceitos de just-incase (carece da necessidade de estoques frente à procura) e just-in-time (produção
auferida no momento, quantidade e local corretos) que foram incorporados aos
processos militares pela disciplina e organização na gestão do suprimento.
Lisboa (2014) descreve a importância na determinação dos locais para
centralizar os meios ou estabelecimento das bases logísticas recuadas e avançadas.
2

A oferta de capacidade de distribuição também foi reduzida abaixo das expectativas devido a
problemas de apoio logístico do contratante (CLS). Alegadamente, o contrato com a Kellogg Brown e
Root pediram um determinado número de caminhões no teatro, mas não especificou um requisito de
prontidão operacional. Tem sido relatado que às vezes sua taxa de prontidão operacional foi
extremamente baixa, reduzindo a capacidade de distribuição. E questões de força de proteção que
limitavam a capacidade de enviar caminhões contratados para o Iraque. O Comando Componente
Terrestre das Forças de Coalizão (CFLCC) esperava usar a CLS para a distribuição de alimentos e
água para o Iraque quase imediatamente, mas como resultado da combinação de questões, o
transporte militar orgânico teve que ser usado em vez disso.
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Em paralelo à citação acima, a Forças-Tarefa Paraquedistas na Operação São
Francisco tinham suas bases inseridas na zona de ação (ESCOTO, 2015) (conforme
figura 1), o que o autor enaltece o fator segurança como preponderante no
planejamento. Dita, inclusive que:
Fatores relevantes, desde a segurança das instalações, a existência de uma
área suficiente para armazenamento e distribuição, bem como a
constituição de níveis de segurança que funcionem como reserva, para
fazer face a quebras no fluxo físico da distribuição (LISBOA, 2014, p. 25).

No Kuwait, as tropas de coalizão americanas por estarem atuando em
território adverso, subsidiaram diversos serviços por meio de contratação,
mobiliando inclusive um centro de distribuição de suprimento com elementos de
empresas civis, de forma a facilitar a esteira de apoio. Durante a atuação, foi
constatado um déficit logístico na função suprimento, fazendo com que os
comandantes direcionassem os esforços logísticos militares, ao que no estudo
situacional impetrava como mais importante, o fornecimento de alimento, água e
munição (CASTRO, 2003); Peltz et al. (2005) aborda em sua pesquisa que:
The sum of these issues resulted in reactive distribution limited to basic
3
subsistence.Food, water, and ammunition were the priorities (PELTZ et al.,
2005, p. 26).

No Golfo Pérsico, o modal rodoviário foi largamente empregado e enfrentou
alguns problemas, como por exemplo, a trafegabilidade e transitabilidade afetadas
por desastres (LISBOA, 2014, p 25). A despeito disso, o mesmo aborda a criticidade
do uso desse modal por civis ou militares, pelo grande volume de material
transportado, carreando mais um elemento a entrar no plano de estudos dos
gestores logísticos.

3.2 COMPLEXO DA MARÉ - RIO DE JANEIRO

O ambiente situacional urbano tem sido protagonista dos cenários de
operações militares. Além disso, combates em localidades humanizadas, zonas de
ação não lineares, conflitos assimétricos e modulações táticas guiadas pela
estrutura física e social das posições (BRASIL, 2014, p. 4-10, 4-11).
3

A soma dessas questões resultou em distribuição reativa limitada à subsistência básica. Alimentos,
água e munição eram as prioridades (tradução nossa).
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Guerra assimétrica - enfrentamento entre um determinado partido e outro
com esmagadora superioridade de poder militar sobre o primeiro. Neste
caso, normalmente o partido mais fraco adota majoritariamente técnicas,
táticas e procedimentos típicos da guerra irregular (BRASIL, 2015, p. 133)

Combate não-linear “caracterizado pela descontinuidade do campo de
batalha, pela indefinição das frentes e das linhas de contato e pela conjugação de
diferentes atitudes de combate num mesmo espaço operacional foi o espectro
situacional similar que o Exército Brasileiro, juntamente com outras agências,
encontrava-se durante a Operação São Francisco (BRASIL, 2015, p. 53).

FOTOGRAFIA 2 - Complexo de Favelas da Maré - Rio de Janeiro
Fonte: Brasil, 2014h.
Guerra Irregular - Conflito armado executado por forças não regulares ou
por forças regulares empregadas fora dos padrões normais convencionais,
contra um governo estabelecido (movimento revolucionário) ou um poder de
ocupação (movimento de resistência) Engloba a guerra de guerrilhas, a
subversão, a sabotagem e o apoio à fuga e evasão (BRASIL, 2015, p. 136)

3.2.1 Etnografia Criminal do Complexo da Maré

O Comandante da Operação São Francisco em entrevista a Revista Military
Review estabeleceu a missão como peculiaridades e características de Operações
contra Forças Irregulares, tratou da seguinte maneira:
Operações contra forças irregulares incluem: operações de interdição de
apoio externo; operações de controle da população e dos recursos locais;
operações tipo polícia; operações de recuperação das infraestruturas
básicas e de assistência humanitária; e operações de combate –
contraguerrilha, antiterrorismo (ações defensivas de caráter preventivo) e
contraterrorismo (ações ofensivas de caráter repressivo realizado

40

exclusivamente por Forças de Operações Especiais) (ESOCOTO, 2015, p.
10).

Segundo a Ordem Preparatória Maré (BRASIL, 2014h) toda a área do
Complexo era subdividida basicamente por três facções criminosas. Com um total de
15 comunidades (PEREIRA, 2016, p. 74), um setor era chefiado pela milícia,
compreendendo basicamente o arredor da Praia de Ramos; a parte central,
compreendendo os espaços entre o Parque União e a Nova Holanda pelo Comando
Vermelho (CV); por fim, o Terceiro Comando Puro (TCP), com as adjacências da
TABELA 2 - Série anual de vitimização Policial (2003 a 2015)

FONTE: Rio de Janeiro (2016)

Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau e Vila do João.
As facções criminosas possuem suas origens amalgamadas em doutrinas de
grupos extremistas e violentos. Exemplos como as Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia (FARC), Sendero Luminoso, grupo revolucionário peruano, o Exército
do Povo Paraguaio (EPP) são considerados, além de parceiros comerciais,
inspiradores em táticas de terrorismo e guerrilha, técnicas de ameaça a segurança
(ESCOTO, 2015, p. 11). Para o contexto da Operação, eram ameaças potencias,
tanto para a tropa, quanto para os meios logísticos que assistiam a mesma.
A solicitação feita pelo Estado do Rio de Janeiro ao Governo Federal de apoio
das FA foi em virtude do processo de implementação das Unidades de Polícia
Pacificadoras (UPP). O grande número de óbitos de policiais (ver Tabela 2 acima)
do Rio de Janeiro, juntamente com o dano causado pela criminalidade aos meios
materiais das Corporações responsáveis pela segurança na esfera estadual, foi a
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motivação da ocupação e ingresso do Poder Público Federal na região da Maré
(PEREIRA, 2016, p. 65).

FIGURA 3 - Distribuição de facções criminosas no Complexo da Maré
Fonte: Escoto (2015, p. 08).
Para a preparação e planejamento (ESCOTO, 2015) priorizou por meio do
Levantamento Estratégico de Área (LEA) informações acerca da população local
(ver Figura 3) e estabeleceu os centros de gravidade.
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3.3 OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO

Escoto (2015) desenvolveu a ação militar com um efetivo de cerca de 2600
(dois mil e seiscentos) homens sob coordenação de um Estado Maior Conjunto.
Compunham a Força de Pacificação Maré (F PAC MARÉ) (ver Organograma 1):

ORGANOGRAMA 1 - Organograma da Força de Pacificação - Maré
Fonte: BRASIL, 2014d.
03 (três) Forças Tarefa Batalhão de Infantaria Paraquedista (FT BIPqdt) [FT
AFONSOS, FT SANTOS DUMONT e FT VELAME; o Grupamento Operativo
de Fuzileiros Navais MARÉ (Gpt Op Fuz Nav - Maré); 01 (um) Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado do 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Esqd C
Mec / 15º RC Mec); 01 (uma) Força-Tarefa de Operações Especiais
(FTOpEsp); 1ª Companhia de Engenharia de Combate Paraquedista (1ª Cia
E Cmb Pqdt); a 20ª Companhia de Comunicações Paraquedista (20ª Cia
Com Pqdt); 01 (um) Destacamento Logístico do 20º Batalhão Logístico
Paraquedista (Dst Log/20º B Log Pqdt); Elementos (Elm) de Inteligência
(Intlg), Comunicação Social (Com Soc), Guerra Eletrônica (GE), Aviação
(Av) e Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos (Ass Ap Jur)/CML;
tropas da F Pac [Cia Cmdo Bda Inf Pqdt (+ 36º Pel PE Pqdt, 01 (um) Pel/1º
BPE e 01 (um) Pel/1º BG)]; e o 1º Esqd Cav Pqdt e 01 (um) Pel Fuz Nav
Mec (hipotecado) em reserva. Além disso, a F Pac recebeu 01 (uma) Cia da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) sob controle
operacional (ESCOTO, 2015, p. 8 - 9).

Em entrevista a Revista Doutrina Militar Terrestre Escoto (2015, p. 9) detalha
o estado final desejado (EFD) para a Operação São Francisco que constituíam
algumas intenções como o apoio irrestrito e invariável da população local, a
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desarticulação e a fragmentação das facções criminosas mandantes na localidade.
Dessa forma, em um ambiente de conjuntura estável seria possível estabelecer
condições para a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) pela Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, que era um objetivo estratégico e político da
Operação.
O Comando da F Pac deve agir rapidamente para providenciar as
condições de segurança necessárias para a entrada dos serviços públicos e
do terceiro setor. Isto porque a demora nas ações poderá criar
oportunidades de recrutamento de traficantes e milicianos, até então
presentes na área do Complexo (PEREIRA, 2016, p. 67).

3.3.1 Zona de ação não linear - Complexo de favelas da Maré - Rio de Janeiro

A complexidade operativa para o engajamento da tropa foi um fator
determinante no planejamento, tanto do modus operandi, quanto na localização e
distribuição das bases de Força Tarefa Paraquedistas e do Destacamento Logístico
Paraquedista para apoiar a tropa.

IMAGEM 1 - Fotografia de obstáculos fluviais no Parque União a direita e favela
Nova Holanda a esquerda
Fonte: BRASIL (2014k).
O terreno apresentava uma variedade grande de limitações, dentre elas:
malha viária deficiente e irregular, vielas e ruas com dimensões variáveis e
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capacidades diferentes, além de linhas de água (ver Imagem 1) que cortavam a
comunidade. A concepção era de cada subsetor pertencente a uma Força Tarefa
(FT) tivesse a tropa responsável desdobrada em seu interior (ESCOTO, 2015, p. 15).
Embora o planejamento para alocar as bases de Força Tarefa fosse com uma
distribuição equânime das unidades de emprego em seus respectivos subsetores,
isso não foi possível. Escoto (2016) cita, inclusive, que existia apreensão pelos
“possíveis apoiadores” cedendo locais particulares, com o risco de represálias por
parte da criminalidade mandante na região.

FIGURA 4 - Setores de atuação de cada FT valor Batalhão
Fonte: ESCOTO, 2016, p. 05
Pelo fato de não existirem instalações que comportassem ou que possuíssem
estrutura adequada, a solução foi a distribuição em instalações do EB e FAB na
região e áreas de empresas civis na localidade que acataram o apoio à Operação
(ESCOTO. 2016, p. 09).
O grande espectro das operações foi caracterizado por patrulhamentos
diuturnos, com diversos níveis de escalonamento de pessoal e por modais variados.
Incursões a pé, por botes nas linhas fluviais, por motocicleta até o nível de viaturas
mecanizadas. Houve instalação de pontos fortes, postos de bloqueio e controle de
vias (PBCV) com a realização de revistas e ações de busca e apreensão. Foram
depreendidas ações que buscassem, constantemente, a surpresa e o dinamismo; a
aleatoriedade de itinerários, das ações táticas e horários de acontecimentos das
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incursões, substituições inopinadas são exemplos de rotinas empregadas na Maré
(ESCOTO, 2015, p. 07).
Operações no amplo espectro - Combinação de atitudes - ofensiva,
defensiva, de pacificação e de apoio a órgãos governamentais - empregada
nas operações militares, sucessiva ou simultaneamente, como parte de uma
Força Terrestre ou conjunta. As ações executadas - letais e não-letais devem obedecer ao critério de proporcionalidade com relação aos efeitos
desejados e estarem sincronizadas entre si e com os objetivos
estabelecidos para cada operação (BRASIL, 2015, p. 196).

“As diferentes combinações definem o perfil de emprego, que, por sua vez,
condicionam o apoio logístico a ser prestado” (BRASIL, 2018a, p. 5-9). O Manual de
Logística nas Operações (BRASIL, 2018a) desenvolve de forma correlata com os
detalhamentos expostos acerca das peculiaridades da Operação São Francisco. As
operações em amplo espectro exigem da logística uma gama de missões e tarefas
que exigem adaptabilidade, modularidade e rapidez. A doutrina dita, inclusive, sobre
a viabilidade e necessidade do emprego de recursos civis. Aborda um quesito
explícito no teatro de Operações em questão, que é o uso da infraestrutura física
oriunda do vetor civil.

FIGURA 5 - Sistema Integrado da Gestão Logística Militar Terrestre inserida nas
operações no amplo espectro
Fonte: BRASIL (2018a)
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O apoio à população civil nesse tipo de operação pode acarretar o aumento
da demanda, ultrapassando a capacidade das OM Log. Desta forma, pode
ser necessário que a Força Operativa receba recursos especializados para
execução de tarefas de maior complexidade. Disso decorre a necessidade
da coordenação e integração de todos os atores envolvidos, de modo a
alcançar a unidade de esforços (BRASIL, 2018a, p. 5-11).

Castro (2003) encerra sua ideia enfatizando a invariável utilização de terceiros
no suporte ao emprego militar em operações, culminando com a logística militar
empregada em áreas vizinhas da linha de contato. Esse desoneramento das
funções logísticas gerais corrobora para um melhor aproveitamento dos meios pela
tropa na atividade principal.
O planejamento logístico, integrado e sincronizado com o planejamento de
emprego da F Ter, tem por objetivo manter a prontidão operativa e
aumentar o Poder de Combate (P Cmb) da força apoiada em todo o espaço
da batalha. A Logística envolve, ainda, as atividades de Gestão
Orçamentária e Financeira e de Apoio Jurídico que têm por objetivo
precípuo assessorar o processo decisório nos diversos níveis de execução
do Ap Log (BRASIL, 2018a, p. 2-1).

3.4 A LOGÍSTICA NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO

Ao deflagrar uma operação dessa envergadura, a determinação das
capacidades logísticas se torna preponderante. Alencar (2014) descreve que deve
se fazer o levantamento preliminar de todos os meios disponíveis para o suporte
logístico, independente da esfera de apoio. Seja nos níveis estratégico e operacional
que podem, inclusive, englobar os meios civis contratáveis, além das Organizações
Militares de Logística. Na Operação São Francisco a Figura 6 esboça o
planejamento de localização das bases. O de Nr 6 estabelece um planejamento
futuro de localização de uma SU do 26º B I Pqdt (BRASIL, 2014k).
O planejamento e a execução logística, conduzidos normalmente em
ambientes inóspitos, bem como a interoperabilidade entre componentes
militares e civis de diversos países do mundo podem trazer ensinamentos
diversos. (FERREIRA e MIGON, 2017, P. 39).

No contexto da Operação São Francisco a estrutura logística fora subdividida
em 2 (dois) escalões, um avançado e um recuado. A forma de suporte prestado foi o
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apoio ao conjunto4 prestado cerradamente pelo Destacamento de Apoio Logístico do
20º Batalhão Logístico Paraquedista (Dst Log/ 20º B Log Pqdt).

FIGURA 6 - Posicionamento das bases distribuídas pelo Complexo da Maré
Fonte: BRASIL (2014g)
Algumas funções logísticas foram desenvolvidas, eminentemente pelo vetor
militar, com o desdobramento de: 01 (um) posto de saúde, 01 (um) Posto de
Distribuição Classe III (P Dstr Cl III) com grande suporte e distribuição de
combustível e lubrificante, com seus meios desdobrados para realização de
manutenção das viaturas da operação, uma Seção de Evacuação e o apoio de
transporte com viaturas de transporte convencional e viaturas especializadas. Foi
mobiliado, 01 (um) P Distr Cl V (munição), também mobiliou um P Dstr outras
classes; em apoio a função logística recursos humanos uma lavanderia (BRASIL,
2014f).

4

É aquele proporcionado por um elemento de apoio logístico em relação a todos ou aos vários
elementos apoiados com os quais possui vinculação específica. Nessa situação, o Cmt Ap Log pode
exercer efetivo controle sobre as ações logísticas e sobre os meios de apoio. As prioridades dos
trabalhos e os limites do apoio logístico são estabelecidos pelo Cmt Ap Log.
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No seu escalão recuado, continha uma quantidade maior de instalações
logísticas apoiando, dentre elas: o 1º D Sup, DCMun, HCE, HGuRJ, 20º Batalhão
Logístico Paraquedista e Base de Apoio Logístico do Exército para assistir 5 (cinco)
bases de operações conforme Tabela 3:
TABELA 3 - Efetivos a apoiar por base de Força Tarefa

Nr Ord

LOCAL

OM RESPONSÁVEL

EFETIVO APOIADO

01

CPOR

Cmdo F Pac

790

02

CTLA

FT AFONSOS

430

03

Antigo 24º BIB

FT VELAME

300

04

1º D Sup

Dst Log

80

05

EDUOURO

SU/ FT SANTOS DUMONT

150

TOTAL

1750

Fonte: BRASIL (2014i)
Interoperabilidade Logística é o aproveitamento de competências,
capacitações e meios entre organizações, verificada na capacidade de
intercâmbio de serviços e informações, sem a alteração da estrutura
operacional própria, para a solução de um problema logístico (BRASIL,
2016, p. 16)

IMAGEM 2 - EPS para apoio as Forças-Tarefa a partir das instalações do 1º
Depósito de Suprimento (2ª posição de apoio do Dst Log/20º B Log Pqdt.
Fonte: BRASIL (2014a).
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3.4.1 Fase preparatória

Para o momento de prontidão cerco e investimento, as tropas deveriam estar
supridas em suas organizações militares de origem, conduziriam ração operacional
R2-A. Tudo visando a surpresa e a saturação de área por diversas vias de acesso
(VA). Houve, inclusive, o estudo de infiltração aérea, tendo elementos realizando
salto livre operacional. O planejamento contou com o uso do CPOR/RJ e as antigas
instalações do 24º BIB (em desuso) como ponto forte das tropas, sendo uma base
provisória para o estabelecimento dos meios de comando e controle, alojamentos,
alimentação, saúde, estacionamento de viaturas e um ponto provisório de P Dstr Cl
III. Parte da Vila Olímpica da Maré como base de apoio permanente, além do
Depósito Central da Aeronáutica sendo outras bases de apoio para esta fase
(BRASIL, 2014a).
Na fase de investimento e início da operação em si, o Dst Log/20º Batalhão
Logístico Paraquedista teve sua área de trens desdobrada no interior do CPOR de
maneira provisória e desenvolveu as seguintes funções logísticas: manutenção,
saúde, transporte, evacuação, suprimento e recursos humanos (BRASIL, 2014a).
Já explicitado na Ordem Preparatória Maré (BRASIL, 2014h) o planejamento
inicial de Classe I, para os elementos do esforço principal e de apoio baseados em
arredores do CPOR, a alimentação seria a cargo do 20º B Log Pqdt; e cada Força
Tarefa (FT) fora da região do CPOR/RJ, a alimentação seria produzida e distribuída
em suas próprias áreas de trens. A tabela (ver Tabela 4) elucida os efetivos
assistidos por base:
TABELA 4 - Efetivos alimentados por base

Nr
Ord
01
02
03
04
05

Local
CPOR

OM

Cmdo F Pac, Cia C, Esqd C Mec, Esqd C Pqdt,
Cia E Pqdt, FT Op Esp e apoios
CTLA
FT AFONSOS
1º D Sup
FT SANTOS DUMONT
Antigo
24º FT VELAME
BIB
1º D Sup
Dst Log
TOTAL

Fonte: BRASIL (2014i).

Ef alimentado
450
430
490
300
80
1750
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Para as fases iniciais de cerco, investimento e substituição, o Batalhão
Logístico Paraquedista ficou com o encargo de deixar em condições o quantitativo
de 8000 Rações Operacionais - R2. O posto de ressuprimento de água enquadravase no planejamento como um elemento a ser reconhecido (BRASIL, 2014a). A
Seção de Suprimento Classe I do 20º Batalhão Logístico Paraquedista ensejou a
operação contando com um montante de 1500 (mil e quinhentas) garrafas de água
de 1,5 l (PET), em condições de fornecimento; e os homens partiam para operação
com seus cantis plenos (cerca de 3 l por homem). As contratações de gelo,
fornecimento de água e de instalações sanitárias para apoio a tropa, na fase inicial,
ainda aguardavam a descentralização de recursos para efetivação da terceirização
para o suporte aos militares como mostra os itens da Tabela 5, de número de ordem
02, 03 e 12.
A contratação de meios civis nos diferentes espectros de emprego do Exército
Brasileiro, e no contexto estudado, da Brigada de Infantaria Paraquedista, trazem à
tona um ponto de vista sutil diante da magnitude da missão militar, mas que
demanda uma preocupação silente, pois o dispêndio de recursos deve estar inserido
num cenário de controle cerrado de custos (PEREIRA, 2016, p. 61). Posto que
mesmo cumprindo-se a missão determinada pelo Governo Federal, os meios de
vanguarda, direcionados ao Setor de Licitações e Contratos, devem estar alinhados
com as diretrizes legais e coadunadas com a manobra.
O estudo de situação logística estimou o quantitativo de 02 (duas) rações
operacionais R2 por homem para as primeiras 48h, 01 (uma) ração como reserva
orgânica e 2 (duas) nas Área de trens do Destacamento Logístico Paraquedista
direcionado a manter o nível de segurança desejado. Este tipo de alimentação foi
preparada como medida de contingência, caso ocorresse alguma interferência na
linha de ação logística planejada de que cada FT provesse Classe I por seus
próprios meios (BRASIL, 2014g).
A Classe I (água e gelo) a estimativa foi de 02 (duas) garrafas PET por
homem por dia, em cálculo detalhado (BRASIL, 2014b) para um mês de atuação era
de cerca de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) de água. O gelo estimou um
peso de 800 g por homem por dia, gerando um total de 875 kg por dia.
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Contabilizando um somatório de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)
de gelo, também, para um mês de emprego (BRASIL, 2014g).
TABELA 5 - Quadro com descrição de custos estimados em meios contratados

Fonte: (BRASIL, 2014g)

Dentro da função logística recursos humanos o bem estar da tropa, visando
durar na ação, foi objeto de preocupação. Devido ao grande efetivo empregado e
pelo fato de estar acantonado a proporcionalidade de uso das instalações físicas da
localidade não era equivalente. A capacidade absortiva emanada da terceirização foi
a solução viável, pois continha quesitos como: modularidade e qualidade,
resolvendo o óbice dentro da real necessidade de cada Força Tarefa. Para isso, os
gestores informavam a necessidade da própria FT. Houve, inclusive, a previsão de
posicionamento desses recursos tanto nas bases, como também, nos pontos de
bloqueio mobiliados por militares da referida FT (BRASIL, 2014g).
Esta linha de ação logística visava a manutenção da ação tática e o
incremento das condições de salubridade dos usuários. Uma vez que supria a
necessidade de deslocamentos de militares de uma base para outra para demandas
de ordem fisiológica. A estimativa era de 1 (um) banheiro para cada 50 (cinquenta)
militares, resultando em média 35 banheiros locados (inicialmente). Computava um
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custo no valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) em média
para um mês de apoio (BRASIL, 2014b).

FOTOGRAFIA 3 - Desembarque Classe I (água) na Área de trens do Dst Log/20º
Batalhão Logístico Paraquedista
Fonte: BRASIL (2014g).
Um exemplo expressivo de necessidade de terceirização foi em uma das
bases de uma subunidade (SU) do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que
ficou acantonada em instalações da gráfica Ediouro (BRASIL, 2014j). Uma
instituição privada que apoiou o Exército Brasileiro cedendo suas instalações que
serviram de base. Entretanto, suas instalações não eram apropriadas para
comportar o efetivo de uma SU e a mesma, encontrava-se fora de uso (ver Imagem
3 abaixo).
A iniciativa de terceirização atendia as prescrições de higiene, além de
preservar o militar das resultantes negativas advindas de meios sanitários
insatisfatórios, como doenças transmitidas por animais sinantrópicos.
Animais sinantrópicos: animais que habitam no entorno do homem, a
despeito da vontade deste, e que podem transmitir doenças, causar
acidentes e inutilizar alimentos. Diferem dos animais domésticos. São
exemplos: roedores, insetos, pombos, morcegos e até mesmo cães e gatos
errantes (BRASIL, 2015a, p. 19).
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IMAGEM 3 - Instalações sanitárias de uma das bases que estava acantonada
Fonte: BRASIL (2014j).

3.4.2 Desenvolvimento das Operações

Após investimento e ocupação de todos os pontos da Comunidade com
relativa estabilização, deram início os processos de melhoria e readequação
logísticas. Tais linhas de ação logísticas, antes tomadas na fase de planejamento
pré-ocupação, foram revistas tendo em vista a melhoria das condições dos militares
e, consequente, incremento da operacionalidade e poder de combate da tropa
paraquedista. As alterações foram transversais a todas as funções logísticas
(BRASIL, 2014f).
A interoperabilidade civil e militar foram elementos protagonistas em diversas
situações no Complexo da Maré. O CPOR/RJ e o Centro de Transporte e Logística
da Aeronáutica (CTLA) comportaram espalhados por suas instalações, parte do
efetivo empregado. Mas, em virtude da grande demanda e necessidade de espaço,
e também, adequação operacional, foram adotadas diversas medidas. Alojamentos
e instalações foram redivididos e a tropa utilizou barracas do tipo 10 praças.
Posteriormente, a Base de Apoio Logístico do Exército cedeu barracas repatriadas
da missão no Haiti, com capacidade maior e melhores condições (ver Anexo I). A
interoperabilidade com o vetor civil se fez presente diversas vezes, uma vez que 1
(uma) subunidade da Força Tarefa Santos Dumont passou a ocupar as instalações
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do depósito da Gráfica Ediouro e, outra SU espaços do Clube São Cristóvão.
Apenas de uma SU, cerca de 110 militares estavam com sua base dentro de sua
área de atuação. Estrategicamente, a linha de ação tomada facilitou a operatividade
da tropa (BRASIL, 2014f).
O 24º Batalhão de Infantaria Blindado (24º BIB) já desativado teve suas
edificações postas em uso novamente. A Força Tarefa Velame desdobrou seus
meios e sua base passou a operar daquele ponto. Valendo-se, também, da ideia do
Comandante da Operação que usou do conceito de saturação e imersão na área de
operações como elemento preponderante para o sucesso na missão. O Dst Log/20º
B Log Pqdt que inicialmente estava com seus meios desdobrados no interior do
CPOR/RJ, estrategicamente, a partir de 19 de abril foi redirecionado para operar a
partir do 1º D Sup/RJ(BRASIL, 2014f).
Embora o transcurso das ações táticas ocorresse conforme planejado, a
logística é acometida por fatores intervenientes. Pelo fato do 24º BIB estar em
desuso, por mais que a tropa apenas estivesse acantonando, algumas melhorias se
fizeram necessárias para que o planejamento de colocação de uma base naquela
posição fosse efetivada. Foram terceirizados junto ao vetor civil algumas melhorias e
pequenas reformas para o desenvolvimento das atividades em condições
satisfatórias. Foram instalados e distribuídos cerca de 50 (cinquenta) banheiros
químicos nas áreas de trens (BRASIL, 2014f).

FOTOGRAFIA 4 - Instalações sanitárias modulares contratadas
Fonte: BRASIL (2014f)
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O campo auxiliar do CTLA teve o desdobramento de diversas tropas e o
efetivo no local aumentou consideravelmente. Foram contratados contêineres
sanitários, com adequação, inclusive, para o banho da tropa. Além de terceirização
para a adequação hidro-sanitária do local, para que os meios advindos do segmento
civil pudessem ser utilizados. Para o posicionamento de cerca de 10 contêineres, foi
necessário realizar a readequação da rede esgotos para a instalação dos mesmos
(BRASIL, 2014f).
No ambiente de operações interagências a ação tática direcionada a missão,
propriamente dita, é o foco central do Comandante da Operação. Em palestra para o
Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada a missão foi exposta:
A fim de contribuir com o Comando Militar do Leste na preservação da
ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio e permitir a
implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região do
Complexo da Maré, a partir de 050000Abr14, realizar a interdição e o
investimento a pé e motorizado sobre toda A Op MARÉ; substituir as tropas
da PMRJ que estão operando na área; e conduzir operações de GLO para
pacificar A Op MARÉ, em conjunto com os órgãos de Segurança e Ordem
Pública (OSOP) e outras agências e órgãos governamentais e não
governamentais. Para isso, proteger a população; impedir e reprimir as
ações das facções criminosas; prender seus integrantes; e apreender
armamento, munição, drogas e outros materiais ilícitos (BRASIL, 2014c).

Todavia as edificações e localidades já tivessem infraestrutura mínima para
comportar seus meios, outras adequações tiveram que ser realizadas. A agência de
controle e fornecimento de energia elétrica foi solicitada pra instalação de uma
subestação de energia elétrica próxima ao campo de futebol do CTLA (local de
desdobramento de tropas) para dar suporte energético ao local, uma vez que a
confecção dos alimentos passou a ser feita pelas bases das FT (BRASIL, 2014a).
A função logística recursos humanos ganhou notoriedade para os gestores,
pois foram necessárias diversas adequações e adaptações. O rancho do CPOR/RJ
absorveu os encargos de confeccionar Ração Quente (R1) para as tropas que se
encontravam desdobradas em seu interior (ver Imagem 4), com exceção das Força
Tarefa. Em consequência disso, a FT Afonsos desdobrou uma cozinha de
campanha dentro de um quiosque no CTLA, a Força Tarefa Santos Dumont teve a
confecção do alimento sendo feita pelo 1º D Sup e a Força Tarefa Velame
desdobrou uma cozinha no 24º BIB. As áreas de trens acantonadas e recebendo
suportes logísticos civis e militares demandaram outras necessidades.
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IMAGEM 4 - Tropa sendo assistida nas instalações do CPOR.
Fonte: BRASIL (2014f)
Em virtude da locação de instalações sanitárias e mobilização de cozinhas de
campanha, a terceirização de serviços de readequação sanitários, desentupimentos
e até dedetização da área visando a segurança da tropa (BRASIL, 2014c).
O relatório logístico final aborda a função logística Recursos Humanos com
alguns detalhes de mudança de linha de ação logística no que diz respeito ao
posicionamento dos meios desdobrados. Como o fato de que a cozinha da FT
Santos Dumont teve que ser realocada de posição, isso devido aos riscos logísticos
oriundos das condições insatisfatórias para a confecção, exigiram a contratação de
serviços de dedetização e limpeza de fossa para a nova instalação, tal condição
envidou uma sobrecarga maior, no aspecto continuidade do apoio (BRASIL, 2018a,
p. 4-7), para que as intercorrências não afetassem a tropa (BRASIL, 2014i).
O Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas (2015a, p.
27) aborda algumas normas quanto as edificações ideais para a confecção dos
alimentos. Todavia, devido a situação extraordinária de uma operação militar, as
adequações e realocações das bases visavam atender ao máximo diretrizes como:
“área livre de focos de insalubridade, lixo, objetos em desuso, animais sinantrópicos;
acesso direto e independente, não comum a outros usos”, cita, também, que os
utensílios sujos não devem trazer o risco de contaminação aos utensílios limpos.
Sendo assim, a Bda Pqdt adotou o uso dos talheres descartáveis, de forma a dirimir
tais vulnerabilidades;
Brasil (2010, p. 105) trata sobre condicionantes e diretrizes para o
armazenamento e refrigeração dos alimentos, como por exemplo, as temperaturas
específicas de carnes bovinas, aves, pescados, hortifrutigranjeiros, além dos
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alimentos confeccionados, passando por frios, sobremesas e laticínios, foram um
desafio para a função logística recursos humanos desenvolver seu trabalho a
contento.

FOTOGRAFIA 5 - Registros do processo de recebimento das empresas civis e
estocagem de Classe I (água e gelo).
Fonte: BRASIL (2014f)
O Dst Log/20º B Log Pqdt desenvolveu suas funções logísticas de forma a
manter a continuidade do apoio. No Relatório Logístico (BRASIL, 2014i) foi
elucidado que as altas temperaturas exigiram medidas peculiares com intenso
fornecimento de água, grande dotação de suprimento de gelo e o incremento do
serviço de lavagem de roupas desenvolvido pelo P Lav/ 20º B Log Pqdt. Distribuía
diariamente, cerca de 2000 (duas mil) garrafas de água, aproximadamente 1 (uma)
tonelada de gelo que chegava do fornecedor em dias intercalados. O Dst Log
contava, ainda, com uma Vtr frigorífico (ver Fotografia 5 acima) que operava de
maneira estacionária, e realizava a estocagem e distribuição de material descartável
para suprir as áreas de trens (BRASIL,2014c).
Nas fases de investimento, cerco e o início da estabilização das operações,
seus meios encontravam-se desdobrados no CPOR/RJ, região, essa que
encontrava-se dentro da zona de ação. A unidade militar é circundada pela Avenida
Brasil, Morro do Timbau, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros e Vila do
João, o que torna a OM um objetivo compensador aos APOP. O recebimento de
meios contratados era realizado no interior do aquartelamento, todavia a rota de
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acesso para chegar até a posição fazia parte do ambiente de patrulhamento
(BRASIL, 2014a).

IMAGEM 5 - Registros do processo de recebimento das empresas civis e estocagem
de Classe I (água e gelo) e descartáveis.
Fonte: BRASIL (2014f)
No dia 19 de abril, o Dst Log/ 20º B Log Pqdt, por determinação do Comando
da Operação se desdobrou no interior do 1º Depósito de Suprimento, passando a
dar o suporte às peças de manobra daquele local. Permaneceram desdobrados no
CPOR o P Lav e o P Dstr Cl III, de forma a apoiar de forma mais cerrada. A
Fotografia 6 exemplifica os processos de estocagem e recebimento oriundo dos
meios civis na Operação São Francisco (BRASIL, 2014a).
No Relatório (BRASIL, 2014i) que expõe o término da operação foram
elencados alguns aspectos no que tange a oportunidades de melhoria como, por
exemplo: distribuição de uma “ração urbana” como fonte de alimentação
intermediária, direcionada a situações continuadas, visando o rápido consumo e com
boa fonte energética, como barra de cereal e bebidas isotônicas; foi tratado,
também, os aspectos positivos da linha de ação logística de terceirizar os serviços
sanitários, com locação de banheiros químico e contêineres sanitários, não obstante
a invariável necessidade de exigência de infraestrutura hidrossanitária para
dispersão do esgoto; as reformas contratadas e realizadas para melhorias nas
instalações da Gráfica Ediouro conferiram a tropa um maior nível de conforto. Foi
sugerido, inclusive, para os contingentes seguintes, a continuação dos processos de

59

melhoria, com mais terceirizações, com a finalidade de climatizar as barracas
alojamento, incremento da segurança das bases das SU, com melhoria dos
sistemas de proteção e fortificação das posições. Ratificando outros aspectos, a
linha de ação logística no que tange ao fornecimento de Cl I água, as garrafas PET
tiveram boa aceitação pela qualidade, mobilidade e preservação da saúde do militar,
pela segurança que ela oferece.

FOTOGRAFIA 6 - Registros do processo de recebimento das empresas civis e
estocagem de Classe I (água) na base desdobrada no 1º D Sup.
Fonte: BRASIL (2014a).
A colocação feita no Relatório Final da operação sob o aspecto de
alimentação intermediária, pode ser uma informação tratada pelo Manual de
Alimentação das Forças Armadas (BRASIL, 2010, p. 14) que discorre sobre a
influência das necessidades calóricas do indivíduo sendo influenciável por questões
como: nível de atividade física, e a condição emocional, resultando em aumento do
stress, ambos corroboram para o aumento do gasto energético do militar em
operações continuadas.

3.4.3 Áreas de Desdobramento Operacional

A caracterização da área de operações com cerca de 130 mil habitantes
(ESCOTO, 2016, p. 04), composta por 15 comunidades, totaliza cerca de 800.000
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m², tendo como limites a Baía de Guanabara, do outro lado uma vultosa via que
passa ao longo da comunidade Figura 7, Avenida Brasil e outros eixos viários de
grande importância, chamados Linha Vermelha e Linha Amarela. Seu interior
apresenta diversos obstáculos, desde vielas transitáveis apenas por tropa a pé,
passando por linhas de água, passarelas e elevações, tudo isso dentro da Maré
(BRASIL, 2014).
Brasil (2014i) descreve que para efeito de planejamento logístico a região da
Maré foi subdividida em 4 (quatro) setores, nos quais os desafios foram em sua
maioria, nas dimensões da “manutenção do moral da tropa, no controle de área,
legitimidade da operação e apoio à população”.
- Setor Sul (S), sul da Linha Amarela (Vila dos Pinheiros, Salsa e Merengue,
Conjunto Esperança, Vila do João e Conjunto Habitacional);
- Setor Centro – Sul (CS), norte da Linha Amarela (Baixa do Sapateiro,
Timbau, Parque Maré e Fogo Cruzado);
- Setor Centro Norte (CN), sul da Av Brigadeiro Trompowski (Parque União,
Nova Holanda, Rubem Vaz e Conjunto Tijolinho);
- Setor Norte (N), norte da Av Brigadeiro Trompowski (Favela Praia de
Ramos e Roquete Pinto).
d) Os principais obstáculos existentes na região foram aqueles que
delimitaram a área de pacificação e que dividiram os setores: vias
expressas (Linha Amarela, Vermelha e Av Brasil e Brigadeiro Trompowski),
canais e valões (Canal do Cunha e valões no interior da região). Havia
diversos obstáculos artificiais lançados no interior da área de pacificação, o
que exigiu continuado trabalho de engenharia para a desobstrução das vias
(BRASIL, 2014i).

FIGURA 7 - Croqui por imagem satelital da zona de atuação com vias e pontos de
interesse em destaque
Fonte: Brasil, 2014h.
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Coelho (2014) aborda a geografia local sob a perspectiva dos moradores, que
abordam os limites fronteiriços de facções criminosas pelas passarelas de pedestres
que permeiam o Complexo de favelas e cortam a Avenida Brasil. Das de número 6
até a 13 compreendem a Maré como um todo. Até a 8 é chefiada pelo Terceiro
Comando, a partir da passarela 9, o Comando Vermelho estabelece o controle de
venda de drogas e tráfico de armas, na última, 13 é subjugada ao controle da milícia.
A fim de incrementar a ocupação e distribuição das peças de manobra no
interior da zona de ação no processo de estabilização, deu início o estudo de
viabilidade de mais um apoio advindo do vetor não militar, seria a instalação de uma
SU (cerca de 140 homens) da FT Santos Dumont nas edificações de um Centro
Integrado de Educação Pública (CIEP). O CIEP Elis Regina (BRASIL, 2014k). Para
isso, foi proposto ao Escalão Superior uma série de pontos a serem desenvolvidos
visando o conforto e segurança da tropa, como por exemplo: a contratação do
serviço de construção para um muro de 300 m (trezentos metros) de comprimento e
3 m (três metros) de altura encimado por concertinas, melhorias no acesso a Escola,
serviço de melhorias elétricas e iluminação, além de reforma de 02 banheiros e
hidráulica geral, estimando um custo de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)
(BRASIL, 2014f). Tais melhorias ficariam como legado para o setor público estadual
Brasil (2014i, p. 11) aborda o fato de que o usufruto das instalações do CPOR
e do CTLA simplificaram a disposição logística da Operação São Francisco. Esses
dois pontos foram aproveitados demasiadamente por apresentarem características
como: estarem dentro da área de responsabilidade, fazerem parte da estrutura física
e organizacional das Forças Armadas e possuírem dimensões físicas que
contribuíram com a absorção de grande parte das peças de manobra. Em suma, a
utilização de recursos locais facilitou a distribuição e operação da Brigada
Paraquedista.
Cid e Goldoni (2017, p. 125) trazem uma expertise advinda das operações de
paz que diz respeito as capacidades de apoio e de desdobramento de meios
necessários a uma referida operação. Acreditaram como cooperação de
“intermissão”, seria basicamente adjudicar especialistas em logística anteriormente
experimentados em missões passadas prestando um apoio específico, auxiliando
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3.4.4 Ambiente Interagências

A Operação São Francisco, iniciada em cinco de abril de 2014 pelo Ministério
da Defesa (MD), atuou nas Op Pac no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de
Janeiro. Esta ação teve como objetivo ganhar a confiança de 140 mil pessoas que
estavam acostumadas à ausência do poder estatal e a criminalidade, oferecendo e
facilitando o acesso aos serviços públicos e privados. Esse foi um ambiente em que
o Exército Brasileiro (EB) e a Marinha do Brasil (MB) enfrentaram adversários não
estatais, insurgentes ou criminosos, onde a cultura e a organização social dos
integrantes das comunidades poderão ser distintas da tropa empregada (SILVA et
al., [2016?], p. 02).
Foi solicitado ações da esfera estadual, como por exemplo: ações dos órgãos
de fiscalização de trânsito visando coibir de forma dissuasória e corretiva transportes
irregulares e condutores não licenciados, colocação de mais estruturas para coleta e
centralização do lixo da comunidade; destinação de veículos abandonados e
roubados junto ao DETRAN; o incentivo aos projetos sociais, visando crianças,
idosos e trabalhadores; foi solicitado ações dos órgãos de proteção da infância e da
juventude, além da cobrança de ações sociais pelos governos estaduais e
municipais, com emissão de identificações, Cadastros de Pessoa Física (CPF),
certidões, carteira de trabalho e vacinação (BRASIL, 2014g). Hura et al. (2000, p.
12) traz o conceito de que a fungibilidade ou a permutabilidade de elementos e
unidades de força são resultado dos benefícios da interoperabilidade nos níveis
operacional e tático.
A exposição realizada pelo Comando da Operação ao COLOG (BRASIL,
2014a) deixa evidente a variabilidade de agências envolvidas em uma Operação
dessa magnitude. Para o abastecimento de água, por exemplo, pelas Viaturas (Vtr)
cisternas de água do Pel Sup Cl I do Dst Log/ 20º B Log Pqdt foram feitas na
agência de águas do Rio de Janeiro (CEDAE) em um posto de distribuição nas
cercanias de um bairro.
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El objetivo de esta logística se sustenta en el sostenimiento de la máxima
eficiencia operativa en materia del personal disponible para el cumplimiento
de la misión. Por ello y para cumplir con estos objetivos, se agrupan las
distintas actividades en diferentes funciones, las cuales son aplicables a los
diversos tipos de operaciones de mantenimiento de la paz existentes en la
5
actualidad (AGUIRRE, 2016, p 05).

O Manual de Doutrina de Logística Militar (BRASIL, 2016) contempla a Tarefa
Logística Conjunta (TLC) harmonizada com o que há de mais atual em emprego
militar, seja em situação de guerra ou de não guerra. Confrontando a ideia de que
instituições vocacionadas, orientadas e com competência para determinada
prestação de serviço podem formar uma base de suporte e apoio logístico conjunto,
desengajando o Exército de alguns setores e, por conseguinte, culminando num
esforço maior em outras funções logísticas.
Ratificando o que foi exposto acima, quando se consegue grupar essas
empresas e técnicos especializados em determinadas áreas, e trazer a logística
militar para explorar os ensinamentos provenientes dessa sinergia encontra-se um
terreno fértil para ampliar a base de suporte logístico de toda a operação (PEREIRA,
2016 apud HURA et al., 2000, p. 14).
Os sistemas perfeitamente interoperáveis e seus dados apoiam as
interfaces entre as organizações para estar em consonância com os
acordos pré-existentes sobre as organizações, objetivos estratégicos e
conceitos operacionais. (PEREIRA, 2016 apud HURA et al., 2000, p. 14).

Apesar da inconstância e insegurança em demandar responsabilidades a
entidades externas, a conjuntura de combate atual usufrui substancialmente do
emprego da mão de obra não militar de forma a desonerar o encargo dos setores da
logística, eminentemente, militares. Vale ressaltar que os investimentos dos setores
empresariais privados são em: tecnologia, qualidade e diminuição de custos em prol
de um maior lucro. O que acarreta no fomento crescente e invariável dos processos
de gestão de seus meios com o que há de mais avançado. Culminando em trâmites
qualitativos calcados em menos despesas e com seus cumprimentos de objetivos de

5

O objetivo desta logística é baseado na manutenção da máxima eficiência operacional do pessoal
disponível para o cumprimento da missão. Portanto, e para atingir esses objetivos, as diferentes
atividades são agrupadas em diferentes funções, que são aplicáveis aos vários tipos de operações de
manutenção da paz atualmente existentes (tradução nossa).
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forma operativa. Resultando, indiretamente, numa capacidade de auxiliar de forma
satisfatória no teatro de operações conjunto (ALENCAR, 2014, p.35).

FIGURA 8 - Ilustração que aborda as 4 situações de Operações no Amplo Espectro
Fonte: Brasil, 2017b, p. 2-17

3.4.4.1 Operações Interagências no contexto da Operação São Francisco

A preocupação com a população local durante o transcorrer de toda a missão
foi um ponto basilar de todo o planejamento. O Comando da Força de Pacificação
(Cmdo F Pac) era único, chefiado pelo General de Brigada do EB Roberto Escoto e
tinha uma tropa do Corpo de Fuzileiros Navais também a seu comando. Entretanto,
durante a Operação São Francisco houve a atuação de outros órgãos públicos, bem
como de organizações não governamentais que desenvolviam seus trabalhos de
forma horizontal à ação militar. Compunham, também, elementos do Poder
Judiciário, da Secretaria de Estado da Casa Civil, além de um total de 42 (quarenta
e dois) líderes e interessados diretos que possuíam algum tipo de vinculação com a
comunidade.
A complexidade coordenativa de todas as intenções ficou sob gerência de um
elemento nomeado de E9, responsável por gerir e racionalizar as intenções dos
diversos setores organizacionais e de órgãos não governamentais (PEREIRA, 2016,
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p. 76). A figura abaixo apresenta de forma ilustrativa algumas instituições
participantes.

FIGURA 9 - Entidades envolvidas diretamente na Operação São Francisco
Fonte: Pereira, 2016, p 76.
Já no planejamento da Operação (BRASIL, 2014h) a intenção do
Comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista era:
Explorar ao máximo a inteligência, as operações especiais, as operações de
informação; a ofensiva, a surpresa e a massa; estabelecer pontos fortes;
realizar operações de saturação de patrulhamento a pé, motorizado e
mecanizado; vasculhamento; busca e apreensão; e conquistar o apoio da
população da área - centro de gravidade da operação - num esforço
integrado, coordenado e sincronizado de operações interagências
(ESCOTO, 2015, p. 09).

A atenção com a Operação como um todo e com a esfera logística que
prestava o suporte a tropa tornou-se um elemento preponderante. Cid e Goldoni
(2017, p. 131) afirmam que para o trabalho de agentes civis, militares e policiais,
além de outros elementos vinculados aos OSOP possa ocorrer, é fundamental que o
haja um apoio logístico eficiente e coeso, o que se torna crucial para que as
operações se desenvolvam. A manutenção da logística em favor da ação tática da
Brigada Paraquedista é notória quando Escoto (2015) estabelece a intenção direta
de suprimir ou reduzir a liberdade de ação das facções que estabeleciam território
naquela localidade. A proposta coadjuvante era a de buscar um ambiente de
segurança e estabilidade para os moradores da região.
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3.5 INTERCORRÊNCIA LOGÍSTICA

Um caso que Pereira (2016, p. 78) expõe em seu trabalho é o caso de uma
empresa de coleta e limpeza urbana do Município do Rio de Janeiro que possuía 02
(duas) unidades dentro do Complexo da Maré, entretanto continham áreas dentro da
comunidade que não eram assistidas pelo serviço básico de coleta de lixo por
problemas relacionados a segurança do servidor. Existia um obstáculo constante no
que se refere as condições de iluminação da região. Isso ocorria porque os
traficantes de drogas danificavam os postes com tiros, de forma a dificultar qualquer
atuação ou atividades no período noturno. Os órgãos de responsabilidade só
conseguiram operar com o apoio cerrado de elementos da Força de Pacificação.

IMAGEM 6 - Registros fotográficos trabalhos de desobstrução de vias
Fonte: BRASIL (2014c)
As atitudes de APOP para dificultar a transitabilidade e o acesso de agentes
de segurança eram cenários corriqueiros na região. A tropa atuou de forma
dissuasória coibindo este tipo de conduta, e também de forma corretiva, agindo por
meio, por exemplo, de atividades de mobilidade e contramobilidade desenvolvidas
pela Engenharia Paraquedista. Dessa forma, contribuiu para que o Estado tivesse
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condições de assistir o morador. Condição na qual, o poder paralelo impedia, tendo
em vista que a influência do Poder Governamental no interior da comunidade
empobreceria o poder das facções criminosas que subjugavam o morador. Na
Imagem 6 pode-se observar trabalhos de desobstrução de vias no interior da Maré
(BRASIL, 2014c).
Houve inúmeras denúncias advindas do canal de comunicação “Disque
Pacificação” de atos cometidos por criminosos ou por elementos cooptados pelo
crime organizado. Eles eram direcionados a agir de forma a aterrorizar a população
de diversas formas, chegando a provocar tumultos em regiões com grande
concentração de moradores para promulgar ações de forma irregular. No transcorrer
do mês de abril de 2014, a Seção de Assuntos Civis da Operação após demandar
uma quantidade de denúncias grande (ver Gráfico 4), constatou uma queda
substancial na prevalência de atos violentos, resultado da colaboração da população
local. Entretanto, as facções alteraram a postura passiva, passando a agir de forma
ofensiva, conferindo diversos ataques a tropa. Constatou-se, portanto, que apenas
as ações militares não conseguiriam manter o apoio popular. O desgaste seria
condição resultante da ausência de ações sociais por parte do vetor civil.
Consequência disso foi o aumento das ações hostis contra a tropa (PEREIRA, 2016,
p. 83).

GRÁFICO 4 - Denúncias realizadas ao Disque Pacificação
Fonte: PEREIRA (2016, p. 83).
Para a logística a mudança de postura de defensiva para ofensiva, com
atitudes que colocavam a tropa vulnerável, como foi citado, passam a refletir um

68

ambiente de incerteza, característico das ações irregulares. O Complexo da Maré
por ser uma localidade eminentemente urbana e com uma densidade populacional
alta, atitudes a ações por parte dos APOP, passam a ser foco do planejamento de
segurança.
- Organizações criminosas tradicionais da cidade do Rio de Janeiro,
distribuídos da seguinte forma por região:
- Setor S: principal base do Terceiro Comando Puro (TCP);
- Setor CS: Terceiro Comando Puro (TCP);
- Setor CN: Comando Vermelho (CV);
- Setor N: Milícias (BRASIL, 2014i).

A colaboração das tropas Federais estava incorporada como elemento
aglutinador da ação do Estado em favor da Maré. A atuação dos militares se tornou
fundamental no apoio de segurança para que os planos estratégicos do município e
do Estado acontecessem, Em suma, Pereira (2016, p. 84) resume que para as
ações públicas civis se estabelecessem, era condição sinequanon a presença de
militares justapostos ao local. É relatado, portanto, a dificuldade em mediar o nível
de proteção adjudicada em tal conjuntura. A Figura 10 elucida resumidamente as
ações interagências da Operação.

FIGURA 10 - Nível de envolvimento militar em atuações interagências
Fonte: PEREIRA (2016, p. 84).
A terceirização de alguns meios logísticos na Operação São Francisco foi
preponderante para o conforto da tropa (ESCOTO, 2015). Entretanto, a dificuldade
de acesso à comunidade pelas características infraestruturais e urbanas da região
eram elementos dificultadores para circulação da tropa e dos meios. Uma vez que
as bases das FT estavam distribuídas pelo Complexo da Maré. Tal condição
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facilitava as ações de sabotagem e de guerrilha contra a tropa, e também, para
todos aqueles que trabalhavam em favor dela. A Fotografia 6 ilustrada abaixo é um
registro de funcionários civis contratados desenvolvendo suas funções dentro da
zona de ação.

FOTOGRAFIA 7 - Registro fotográfico de funcionários civis realizando manutenção de
instalações sanitárias no Complexo da Maré
Fonte: BRASIL (2014a)
A exposição de elementos civis trabalhando dentro da zona de ação, ou
mesmo de funcionários das agências reguladoras do município, incluindo, também,
elementos de ONGs da Maré, eram pontos sensíveis que a tropa continha, uma vez
que atentados contra tais pessoas, seriam conduzidos pela mídia de forma
corresponsável às FA, contribuindo negativamente com a imagem da Operação São
Francisco e, consequentemente, com a imagem do Exército Brasileiro, Marinha do
Brasil e outros elementos de segurança participantes.

3.5.1 Medidas protetivas

As operações de GLO em áreas humanizadas têm trazido à tona as ações
subsidiárias das Forças Armadas ao primeiro plano. Com isso, a fase de
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planejamento referente à conjuntura tática e a segurança, não só da tropa, mas
também dos habitantes da localidade e integrantes de agências envolvidas onde
ocorre a intervenção militar, crescem de importância. Pereira (2016, p.16) aborda em
seu estudo o fato de que as atividades que se desenvolvem em terrenos e vias
irregulares, como o do Complexo da Maré, privam os militares da proteção conferida
pelos meios blindados e exigem destes um elevado grau de administração da
incerteza. Tal colocação é permeável por todos os vetores da atuação militar,
principalmente da esfera logística, por seu potencial de grandeza em uma conjuntura
situacional de emprego militar.
Foi estabelecido pelo Comando da Operação, principalmente, com relação às
regras para o transporte e movimento de viaturas que trafegavam de maneira
isolada na zona de ação, que tal situação fosse evitada. Foi detalhado na
apresentação para o Comando Logístico (COLOG), alguns critérios como: o
estabelecimento da Avenida Brasil como eixo principal de transporte e que os
deslocamentos logísticos deveriam acontecer em forma de comboio. Outra
recomendação elucidada foi com relação as escoltas. Elas ficariam a cargo da 4ª
Seção do Estado Maior e deveriam ter proporcionalidade com a missão em questão
(BRASIL 2014a).
Para deslocamentos de rotina em local externo à zona de ação deveriam ser
utilizadas vias previamente estabelecidas, e que os elementos da
vocacionados
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patrulhamentos no itinerário de passagem, dentre estes elementos, enquadram-se
os policias militares, guardas municipais, e a Polícia do Exército (PE) (BRASIL,
2014a).

3.5.1.1 Serviço de Veterinária - Regulamentação

Este tópico tem a finalidade de apresentar os alcances, possibilidades e
limites de um elemento de saúde - Veterinário, no contexto situacional da Operação
São Francisco. Embora a missão ter tido o emprego de cães de guerra oriundos do
36º Pelotão de Polícia do Exército Paraquedista (36º Pel P E Pqdt) (ESCOTO, 2015,
p. 8 ) as capacidades advindas da expertise com a qual o veterinário possui, podem
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interferir positivamente, também, para a logística. O RISG (BRASIL, 2003, p. 28)
estabelece missões claras acerca do Veterinário, em seu inciso VI cita o seguinte:
“Verificar frequentemente com o médico e o encarregado do setor de
aprovisionamento a qualidade das rações, participando ao Comando as
alterações encontradas e sugerindo as medidas que julgar oportunas
(BRASIL, 2003, p. 28).

Tal assertiva é aglutinada com o que prescreve as Instruções Reguladoras
das Atividades de Remonta e Veterinária em Tempo de Paz (BRASIL,1999 p. 06)
que estabelece que o Veterinário colabora com o Serviço de Saúde nas seguintes
dimensões: Vigilância Sanitária e Saúde Pública. Elemento no qual, no contexto da
Operação São Francisco, foi por vezes ponto de inflexão nos planejamentos
logísticos, seja no escalão apoiado, quanto no apoiador. As mesmas ainda trazem
outra dimensão que é cooperar com a Seção Saúde no estabelecimento de medidas
de higiene do aquartelamento.
O Ministério da Defesa por meio da Seção de Interoperabilidade em
Subsistência e Medicina Operativa (SECISM) da Coordenação de Defesa Alimentar
estabelecem novos conceitos que possuem relação direta com a temática
desenvolvida sobre o amplo espectro da segurança e defesa alimentar. Para isso, é
necessário estabelecer algumas diferenças.
A segurança de alimentos diz respeito a um conjunto de medidas ou boas
práticas, como por exemplo, é elencado no Anexo B, como rotinas que buscam
prevenir a contaminação acidental, seja ela por inobservâncias ou pela própria
ignorância do operador.
Food safety has its focus on reducing the risk of unintentional contamination
in the food supply, be it natural, accidental, a result of negligence or violation
6
of food safety principles due to technical ignorance (MITENIUS; KENNEDY;
BUSTA, 2014).

Outro conceito a ser exposto e que, por vezes é confundido, é o de defesa
alimentar, que traz em seu cerne o aspecto da prevenção da contaminação
intencional da água e alimentos.
6

A segurança de alimentos tem como foco reduzir o risco de contaminação não intencional no
suprimento de alimentos, seja natural, acidental, resultado de negligência ou violação dos princípios
de segurança de alimentos devido à ignorância técnica.
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Food defense has its focus on the prevention of the intentional
contamination of the foodsupply. Many agents can be used for intentional
contamination. In addition to the agents normally identified with food safety,
these can include other chemical, biological, physical or even radiological
agents. Many potential agents are highly toxic and are not prevented or
inactivated by conventional food safety interventions. Most of these potential
agents are difficult to detect, or at least difficult to detect when in a variety of
7
foods (MITENIUS; KENNEDY; BUSTA, 2014).

Outro termo que pode confundir o espectro da defesa e segurança é o de
segurança alimentar. Este possui correlação direta com a capacidade de acesso do
povo ao alimento, juntamente com o aspecto qualitativo do mesmo. Corresponde,
como um pano de fundo dos outros dois, englobando inclusive, políticas públicas de
acesso ao mesmo.
Individual or household food security relating to purchasing power, which is
determined by income, access to resources, and affordability of food;
regional food security where regions are dependent on key distribution
routes for food; national/trading block food security relates to the ability of a
country or trading block to assess sufficient foodstuffs, even in the face of
severe disruptions to the supply chain; and global food security, that is, the
ability of the world’s food producers to meet global demand, and ensure the
efficiency and effectiveness of global trading and distribution systems. The
interconnecting factors that frame food security also influence the
8
opportunities for food crime (MANNING; SOON, 2016).

Em paralelo com o que foi citado, o elemento de saúde desenvolvendo seu
conhecimento na segurança de alimentos (food safety) e indiretamente na defesa
alimentar (food defense), suscitaria como um especialista capaz de assessorar de
forma técnica e sistemática sobre as linhas de ação mais adequadas a serem
adotadas sob a ótica da higiene e profilaxia de doenças infectocontagiosas,
parasitárias comuns ao homem e potencializadas pelo ambiente coletivo das
cozinhas. Além disso, aplicando potencialidades na fiscalização e orientações
7

A defesa de alimentos tem como foco a prevenção da contaminação intencional do suprimento de
alimentos. Muitos agentes podem ser usados para contaminação intencional. Além dos agentes
normalmente identificados com segurança alimentar, eles podem incluir outros agentes químicos,
biológicos, físicos ou mesmo radiológicos. Muitos agentes em potencial são altamente tóxicos e não
são impedidos ou inativados por intervenções convencionais de segurança alimentar. A maioria
desses agentes em potencial são difíceis de detectar, ou pelo menos difícil de detectar quando em
uma variedade de alimentos
8

A segurança alimentar familiar relacionada ao poder de compra, que é determinado pela renda,
acesso aos recursos e acessibilidade da Comida; segurança alimentar regional, onde as regiões
dependem das principais rotas de distribuição de alimentos; segurança alimentar nacional / comercial
refere-se à capacidade de um país ou bloco comercial de avaliar alimentos, mesmo diante de graves
perturbações no fornecimento da cadeia; e segurança alimentar global, ou seja, a capacidade do
mundo de produtores de alimentos para atender à demanda global e garantir a eficiência e eficácia
dos sistemas globais de comércio e distribuição. Os fatores de interconexão que enquadram a
segurança alimentar também influenciam as oportunidades para crimes alimentares.
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profiláticas em alojamentos e instalações sanitárias improvisadas, colaborando
com a fiscalização da qualidade dos serviços sanitários terceirizados ao vetor
civil na Operação São Francisco (grifo nosso) (BRASIL, 1999, p. 08).
Executar o controle de qualidade dos alimentos; cooperar para a
preservação do potencial humano no Exército, pelas medidas profiláticas e
higiênicas, destinadas à proteção da tropa, contra moléstias comuns ao
homem e ao animal (BRASIL,1999 p. 08).

Alicerçado na Doutrina em escalão estratégico-operacional as Instruções
Reguladoras das Atividades de Remonta e Veterinária em Tempo de Paz
(BRASIL,1999 p. 06) ainda estabelecem que o Comandante da Região Militar, pode
determinar que o Batalhão Logístico pode exercer as atribuições de Batalhão de
Suprimento (B Sup), de Depósito de Suprimento (D Sup) ou de Depósito de
Subsistência concernentes as atividades de Veterinária.

3.5.1.1.1 O veterinário na operação: possibilidades

As diversas limitações e o alto nível de adaptabilidade exigida da Função
Logística durante a Operação São Francisco estabeleceram diversos quadros de
planejamento e variadas linhas de ação em consonância com a manutenção do
esforço tático. Um exemplo trivial pode ser dado quanto ao manejo e transporte dos
gêneros alimentícios, no caso da FT 27º BI Pqdt realizavam em caixas térmicas, por
exemplo, pois a alimentação passou a ser confeccionada em outra base e,
posteriormente transportada até sua área de trens para servir a tropa. Uma
possibilidade de um veterinário em uma situação como essa, seria mais um
elemento

fiscalizador/orientador

da

higiene

dos

manipuladores

visando

a

preservação dos militares (BRASIL, 2015a, p.51).
Atrelado à ideia anterior, a capacidade colaborativa de um veterinário
pode vir, junto com os médicos, auxiliar na profilaxia das doenças animais
transmissíveis ao homem (zoonoses). Tendo em vista que a região da Maré sofria
com graves problemas infraestruturais e de saneamento básico (ver Imagem 7)
(BRASIL,1999 p. 06). Por mais que as bases mantivessem condições de salubridade
avessas ao ambiente externo, a prevalência e potencialidade desse tipo de
problemas eram altas.

74

IMAGEM 7 - Registros fotográficos de um córrego na Nova Holanda (esq.) e do
Conjunto Pinheiro (dir.)
Fonte: BRASIL (2014g).
Outra vertente para o emprego do Veterinário seria justaposto ao Dst Log nos
recebimentos de gêneros e no assessoramento técnico aos gestores. Colaborar com
recomendações gerais acerca do processo de recebimento de gêneros. O
veterinário é o elemento capaz de avaliar as condições microbiológicas e físicoquímicas. O manual suscita, inclusive, uma condicionante pré-operação que pode
ser realizada (BRASIL, 2010, p. 99):
Sempre que possível, é importante proceder a uma avaliação das condições
operacionais dos estabelecimentos dos fornecedores de matérias-primas,
produtos semielaborados ou produtos prontos, por meio de visita técnica,
como subsídio para a qualificação e triagem dos fornecedores. (BRASIL,
2010, p. 99)

3.5.1.1.2 Princípios técnicos - alcances

Em virtude da terceirização de alguns serviços e recebimento direto do
fornecedor tendo em vista o tipo de operação apoiada, alguns critérios técnicos
podem ser estabelecidos, influenciando positivamente na qualidade do produto ou
assistência recebida. A conjugação do vetor civil e militar, logisticamente, exige do
receptor uma criticidade técnica, de maneira a desempenhar sua função
virtuosamente. Fazem necessárias algumas definições como:
Aceitabilidade: grau de aceitação de um produto favoravelmente recebido
por determinado individuo ou população, em termos de propriedades
sensoriais.
Amostra indicativa: á a amostra composta por um número de unidades
amostrais inferior ao estabelecido em plano amostral constante na
legislação específica.
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Amostra representativa: é a amostra constituída por um determinado
número de unidades amostrais, estabelecido de acordo com o plano de
amostragem
Embalagem: é o recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a garantir a
conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos.
Embalagem primária: embalagem que está em contato direto com o
alimento.
Embalagem secundária: embalagem destinada a conter uma ou um
conjunto de embalagens primárias (BRASIL, 2017c, p. 6).

No emprego da Brigada Paraquedista as demasiadas temperaturas
determinaram que os gestores logísticos da missão realizassem a aquisição de gelo.
Por ser um elemento de características singulares, devido ao estado físico de
recebimento e processamento, existem algumas normas que norteiam sua
qualidade. Uma determinação da ANVISA (2004, p. 8) prediz que “o gelo para
utilização em alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido em
condição higiênico-sanitária que evite sua contaminação”.
Atendendo a demanda da ANVISA e visando os melhores padrões de
controle e qualidade para tropa, no ano de 2018 a Diretoria de Abastecimento do
Exército Brasileiro estabeleceu o Boletim Técnico Nr 06 com os Requisitos Técnicos
para Execução do Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano. Tal
documento norteia e direciona as condutas com o Classe I (água); embora os meios
de apoio a tropa estejam em estruturas temporárias, pois o ambiente é de
operações, o documento possui tópicos que um veterinário destacado em apoio
pode agir concernente aos ditames estabelecidos.
O veterinário seguindo medidas simplificadas incrementa o processo de
recebimento do gelo e água realizando uma análise. As normas ainda abordam que
os testes devem ser feitos com grande brevidade para a efetivação do “recebimento
definitivo” (BRASIL, 2017c, p. 7), medida essa que estava alinhada com os
processos que ocorreram na operação, que tinham a celeridade como preceitos
principais.
O esgotamento dos critérios de qualidade não se finda, exigindo uma análise
bacteriológica para constatação, ou não, de coliformes totais e fecais. A modalidade
de fornecimento de água para a operação foi em garrafas PET e o gelo era
distribuído

em

embalagens

primárias

apenas,

tornando-se

um

ponto

de

vulnerabilidade para a tropa. Podendo causar danos eloquentes ao elemento
apoiado que utiliza, por exemplo, o gelo para confecção de suco a ser servido em
um almoço. Inclusive os veículos que o fornecedor realiza o transporte devem ter
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certificação laboratorial (BRASIL, 2015a, p.53). Tais medidas de controle podem
incrementar os níveis de segurança dos militares. Riscos de sabotagem, até mesmo
por APOP que utilizando de técnicas de guerrilha, poderiam valer-se da cooptação
de um fornecedor em detrimento do prejuízo das Forças Federais empregadas.
As medidas preventivas que o veterinário desenvolve por ocasião das
obtenções e análises de gêneros nos Laboratórios de Inspeção de Alimentos e
Bromatologia (LIAB) podem irradiar para a logística em Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências auxiliando, tanto no escalão apoiador, como no
apoiado. Fazer uso da lista de verificação das boas práticas que o EB utiliza, de
maneira adaptada ao contexto operativo, para o serviço de alimentação em
organização militar como uma ferramenta que subsidia a escolha dos locais de
desdobramento e modus operandi das bases de FT destacadas. Em campanha,
podem apoiar no processo decisório do Comandante, estabelecendo em uma matriz
de apoio a decisão o que melhor atenda. Para isso, estabelecer por meio da nota
emanada desta lista, qual posição melhor se adequaria utilizando a Lista de
Verificação das Boas Práticas para o Serviço de Alimentação em Organização Militar
(BRASIL, 2015a, p. 59 a 65) (ver Anexo B).
As capacidades do Veterinário são variadas e concernentes com as
necessidades logísticas, e, principalmente, sendo um elemento capaz de verificar
vulnerabilidades de maneira sistemática. Podendo ser empregado nas fases de
planejamento, prontidão, engajamento e na fase de estabilização, no caso da
Operação São Francisco. O Relatório Logístico emanado (BRASIL, 2014i, p. 13)
sugere os processos de melhoria contínuas das condições gerais dos militares em
serviço. O Veterinário pode apoiar nas avaliações qualitativas, quantitativas,
sensoriais (BRASIL, 2015a, p. 31). Orientar quando do recebimento do serviço
terceirizado sobre as condições de embalagens (integridade e rotulagem), dos
veículos utilizados no transporte, temperatura de fornecimento.
É importante proceder a avaliação das condições sanitárias dos
estabelecimentos
fornecedores
de
matérias-primas,
produtos
semielaborados ou produtos prontos por meio de inspeção técnica, como
subsídio para a qualificação e triagem dos fornecedores. (BRASIL, 2015a,
p. 31)

Ratificando o exposto acima, nas bases, o veterinário pode estabelecer
variadas medidas de caráter preventivo para assessorar o Comando como: vedação
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de buracos, rachaduras e aberturas; medidas para controle de insetos e roedores;
tratamento adequado do lixo no interior das bases, até o seu processamento pelas
empresas para isso responsáveis; ausência de vegetação próxima às áreas
adjacentes; a maioria das bases estavam estacionadas em regiões relativamente
edificadas, com prevalência de vegetação pontual, por exemplo, na região do 24º
BIB; pátios e estacionamentos sem acúmulo de resíduos; manutenção de ralos
limpos e desobstruídos, além de bueiros fechados (BRASIL, 2015a, p. 55).

3.5.2 Fatores intervenientes: cultura, influências, inteligência e o 4º Poder imprensa

Pereira (2016, p. 70) discorre em seu trabalho sobre o canal de comunicação
criado para a comunidade da Maré, que era o “Disque-Pacificação (021-3105-9717)”
que servia como um instrumento de denúncia formal, mas possuía, indiretamente,
uma importância grande que era de promulgar na população um viés de
corresponsabilidade para a melhoria geral da Maré. Ou seja, a sensibilização do
morador e da mídia era fundamental para a operação. Abaixo (ver Figura 11)
exemplifica um instrumento utilizado para colaboração popular.

FIGURA 11 - Panfleto distribuído pela Força de Pacificação Maré
Fonte: Mendes (2016, p. 75).
Em pleno século XXI, o valor que permeia a vivência castrense é que o
militar é o profissional da crise, é o profissional que resolve os problemas
quando ninguém ou nenhuma outra organização é capaz de solucionar a
questão. Por outro lado, para as ações serem mais eficazes, necessitam
cada vez mais do apoio das organizações civis (PEREIRA, 2016, p. 73).

A complexidade da Operação São Francisco não se eximiu ao viés táticooperacional. As operações interagências permeavam diversas dimensões. Um
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aspecto relevante que foi exposto pelo Relatório Logístico da Operação (BRASIL,
2014i) diz respeito a população local que demonstrava características de submissão
aos desígnios do narcotráfico mandante na região. Presumiu-se que esta resposta
foi resultante de uma anuência do Estado ao longo de anos, no que diz respeito aos
aspectos de cidadania ofertados pelo governo. Contudo, de maneira geral, a
Operação recebeu amplo apoio da sociedade.
Em exposição feita propondo a viabilidade de uso do CEIP Elis Regina pela F
Pac Maré foi requerido ações no nível político para a melhoria de vida das
comunidades do Complexo da Maré (BRASIL, 2014k). Ou seja, o Comando
observou que o modus operandi das agências visando a população influenciava
indiretamente na operação, principalmente na forma como a população local
encarava as ações militares que passaram a fazer parte do dia a dia delas. O
espectro psicossocial foi um dos pontos basilares das ações, uma vez que a
conquista da confiança da população era um objetivo estratégico. Escoto (2015, p.
09) aborda de forma clara que:
A escolha da população como centro de gravidade significa que a F Pac
enfatizou as operações centradas na população (population-centric
operations), nas quais há preponderância do estudo e aproveitamento do
terreno humano sobre o terreno físico. Dentre os fatores de decisão, as
considerações civis tiveram altíssima prioridade.

Pereira (2016, p. 19) discorre que a forma como a população encara as ações
influencia sobremaneira na conjuntura situacional, atrela ainda a ideia de que não
podem ser pautadas apenas pela força. Deve se ter uma equipe preparada para
intermediar e realizar o mapeamento dos pontos de atuação. Além disso, cada
militar deve ser capaz de refinar os anseios e intenções dos habitantes da
localidade, para, posteriormente, serem um canal de comunicação para o Estado.
A Operação de Pacificação busca também a conciliação entre as lideranças
locais e ajuda no restabelecimento das instituições políticas, jurídicas, sociais
e econômicas em locais de conflito, onde a transição para o controle da
autoridade civil ou de outro órgão governamental constitui um momento
crítico (PREIRA, 2016, p. 74).

Na Operação São Francisco a Seção de Assuntos Civis (9ª Seção - E9) teve
papel fundamental nas intervenções em que houve o emprego dos dois vetores,
militar e não militar, pois manter a opinião pública a favor das Forças Armadas era
basilar. Como consequência, as operações no nível tático e de pequenas frações
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ganharam vulto, principalmente no que tange ao uso proporcional da força militar.
Pereira (2016, p. 17) ainda ratifica o seguinte: “o desafio está na necessidade de que
a população civil da área de pacificação e as forças militares trabalhem de forma
articulada e conjunta para apoiar a estabilização local”.
O emprego do Exército ainda suscita controvérsia em vários
segmentos da sociedade. A missão de pacificar uma área implica não
somente em aplicar o poder militar necessário, mas principalmente em
motivar os poderes públicos a participar do processo de pacificação. A
aplicação do poder militar não pode ser um fim, mas sim o meio de
favorecer a reestruturação da ordem pública, agindo principalmente nas
necessidades da população (MENDES, 2012, p. 6).

A atuação dos órgãos públicos estaduais e municipais trabalhou de maneira
paralela ao vetor militar; este priorizou o apoio de segurança para implantação dos
serviços direcionados ao cidadão da comunidade. Houve uma conscientização por
parte dos moradores que existia um canal de comunicação com o Estado, o que
fortaleceu a imagem da Força e contribuiu para o rompimento do poder clandestino
imposto sobre os moradores, como por exemplo: o veto de acesso a serviços
elementares como de fornecimento de gás, energia elétrica e internet (PEREIRA,
2016, p. 76).
No contexto das operações interagências no Complexo de favelas da Maré,
embora o vetor civil desenvolva seus trabalhos horizontalmente ao segmento militar,
trabalhando de forma independente, sob égide de seus afazeres e métodos de labor,
as Forças Armadas continham a “responsabilidade da segurança indireta” dessas
pessoas no seu arcabouço de atribuições. Sob a ótica da opinião publica que estava
mobilizada a todo instante, ganhar corações e mentes tornou-se alicerce
fundamental de uma operação militar. Ou seja, as repercussões de todo e qualquer
acontecimento eram divulgados pela mídia instantaneamente (PEREIRA, 2016, p.
18).
Com a elucidação acima, percebe-se a importância que a seara política e
midiática podem afetar o andamento das operações e o conceito positivo ou
negativo com que a sociedade encara a atuação militar. Nesse mister, a atenção
dispensada aos civis que atuaram, seja diretamente para a força, como
fornecedores civis que realizavam entregas e prestavam serviço de manutenção
para o Exército, seja para funcionários de órgãos setoriais públicos ou de
organizações não governamentais, no ambiente situacional de pacificação, eram
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pontos de inflexão o andamento dessas missões sem nenhum tipo de acidente ou
incidente.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados alcançados por
intermédio dos instrumentos de pesquisa, dentre os quais, foram utilizados a revisão
da literatura, com foco na pesquisa bibliográfica, das entrevistas realizadas
(APÊNDICE B e C) e dos questionários (APÊNDICE D). Além disso, os dados
coletados nos questionários serão comparados com as opiniões dos Comandantes,
e com a doutrina que fundamentou o trabalho.
A confluência dos instrumentos será responsável pela conclusão da pesquisa,
solucionando o problema estabelecido por este autor, tendo, por fim, a indicação de
novas pesquisas acerca do tema Logística nas Operações.
Durante o transcorrer dos estudos, foi perceptível que a opinião dos
entrevistados, juntamente, com o material encontrado para fundamentar a
escrituração é unânime no que tange ao usufruto de mão de obra civil nas
operações militares, inclusive, desenvolvida nos manuais mais atuais de logística do
Exército Brasileiro, quando discorrem sobre terceirização de vetores logísticos.
A “terceirização da guerra” como trata Oliveira (2010) é notória e, atualmente,
indispensável nas intervenções militares no Brasil e por outros Exércitos ao redor do
mundo.
Concernente com a metodologia auferida no Capítulo 3, a população de
militares propostos como universo foi atingido totalmente. A entrevista Número 1
(com 5 respondentes) e o questionário com foco na Logística da Operação São
Francisco (com 19 respondentes), propriamente dita; e a entrevista de Número 2
(com 2 respondentes) direcionada a médicos veterinários do Exército Brasileiro com
objetivo de discorrer sobre as capacidades desse profissional nas bases de Força
Tarefa, com a intenção de subsidiar os hiatos doutrinários e expor oportunidades de
melhoria para um desdobramento futuro.

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados dos instrumentos serão apresentados em subtítulos, tendo
como escopo de cada um os indicadores emanados no item 2.1.2 Definição
Operacional das Variáveis. Dentro do campo, estarão as análises das respostas
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advindas dos questionários e das entrevistas com as percepções dos Comandantes
de Força Tarefa Paraquedista, do Cmt da Brigada de Infantaria Paraquedista, e, por
fim, posicionamentos das especialistas em análises bromatológicas, nas questões
que convierem o conhecimento específico.

4.1.1 Logística Finalística
A linha de ação logística estabelecida pelo Comando da Operação foi a
Ração Quente - R1 e a R2 permanecia como reserva estratégica, sendo uma
segunda linha de ação a ser executada. O Gráfico 5 explora de forma inconteste que
os três momentos distintos, na visão dos respondentes dos questionários,
concernem para métodos diferenciados para a prontidão, investimento e
manutenção. Na visão dos gestores, na fase de manutenção a frequência absoluta
ficou baseada em refeição terceirizada, desengajando a tropa de mais esse encargo
logístico, repassando ao vetor civil.

GRÁFICO 5 - Questão 1 do Questionário
Fonte: o autor
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O entrevistado 1 apontou que na fase de investimento “a refeição terceirizada
tipo catanho ou ração especial de combate (RESC)” seriam interessantes. O
entrevistado 3, discorre:
No investimento, eu optei por distribuir ao Btl um catanho para que eles
durassem na ação. Porque eu tinha uma particularidade: quando eu entrei
para a Maré, eu não tinha local para minha cozinha, não existia. Num
primeiro momento eu ia dividir espaço com o 25º no CTLA, dentro da Força
Aérea, mas isso não deu certo. Eu acho que a cultura da terceirização da
alimentação dentro de uma Operação Militar, nós não temos, nós Exército
Brasileiro. Eu já participei de muitas operações, não só da Maré e eu não vi
isso acontecer. Ela é possível? Eu acho que até viável, mas a gente tem
que encontrar uma empresa que consiga produzir o que a gente quer, da
forma que a gente quer e fazer a entrega como a gente quer, Naquilo que a
Operação determinar, então eu acho viável mas ainda não vi. (grifo do
autor)

O gráfico aponta a nulidade da opção de Ração Quente R1 na fase de
investimento, o que denota a criticidade que este momento da operação exige.
Tendo, ainda, apenas 15,7% dos militares apontando a terceirização como uma
opção. Engajar o setor de aprovisionamento nesta fase da operação, teve uma
percepção repulsiva por parte dos gestores logísticos. O entrevistado 3 acrescenta o
seguinte:
Para o investimento em Operações Urbanas a Ração Operacional a R2, eu
acho que ela não é adequada. [...] você fica com a tropa em uma situação
vulnerável [...] nas bases que eu ocupei não tinham condições.A experiência
que eu tenho, não só como Cmt do 26º, fui Instrutor Chefe do Centro de
Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. A gente fez
experiência lá em avaliação de Subunidade e fornecemos R2
propositalmente, e não foi positivo. A experiência não foi boa. Porque você
coloca o Soldado, a tropa em uma condição de ter que parar, e não é pouco
tempo para confeccionar sua comida. As características de uma Op GLO
não permitem que você faça isso de forma positiva.

O entrevistado 5 aponta que “na estabilização, ração quente. Sempre que
possível a ração quente ela eleva o moral do pessoal que está envolvido. [...] o
pessoal da própria OM cozinhando, o pessoal já está acostumado com sabor,
cardápio”. Tal colocação corrobora com o que o militar três diz, quando aborda o
quesito “cultura”. Este termo mesmo tendo características abstratas influencia,
decisivamente, nos planejamentos a serem adotados em Operações dessa
natureza.

84

GRÁFICO 6 - Questão 22 do Questionário
Fonte: o autor
A indagação 22 do Questionário estabelece um percentual de 89,5% de
militares que ratificariam a linha de ação logística de cada FT produzir sua etapa
alimentar, tendo em vista a capacidade logística de cada OM. Ficou evidente que a
ração quente é um fator desejável e ratificável. O entrevistado 2, afirma que “ todo
tipo de operação vale a pena a gente tentar usar a ração quente, porque é a que
levanta o moral da tropa realmente”. O de número 3 acrescenta da seguinte forma:
Na fase de estabilização: a nossa cultura é uma cultura de autossuficiência.
A minha estrutura foi montada, eu fazia do pão, passando pelo almoço,
jantar, tudo! [...] Pra isso, você precisa adestrar o seu pessoal do
aprovisionamento, mas hoje, a estrutura do EB e suas OM, eu não vejo,
além da cultura, uma necessidade de uma empresa civil ser contratada para
fornecer a quentinha. Mas, dependendo da situação, por exemplo, eu
desloco parte da tropa para um determinado local onde eu não vou ter um
apoio logístico adequado e lá tem uma empresa ou alguém que pode
fornecer alimentação para mim; faço um contrato com essa empresa, ela
me fornece seja quentinha, seja outro modelo, acho viável! Não vejo
problema nesse tipo de ação logística, mas vejo que nossa cultura não é
essa.
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Não há como deixar de citar a opinião do entrevistado Número 6 que é
perguntado acerca dos riscos de contaminação nas fases de confecção e
fornecimento da ração quente. A mesma afirma que:
A legislação que regula o envase e comercialização de água e gelo, os
serviços prestadores de serviços em alimentação passam por rigorosos
testes e fiscalização da Vigilância Sanitária dos municípios, por isso a
terceirização da alimentação poderia ser uma forma de Segurança
Alimentar para a tropa. (grifo do autor)

Ainda sobre a pergunta anterior, o entrevistado de Número 7 tem a opinião de
que “caso não sejam seguidas as normas de segurança alimentar adequadas na
manipulação de alimentos esses riscos podem ser maiores”, ou seja, a estrutura
física responsável , assim como os militares que produzem, ou que estão presentes
em alguma fase do fluxo logístico de provimento, têm que ter grande preocupação e
adestramento para dirimir problemas graves, que podem comprometer um grande
número de pessoas e usuários. (grifo do autor)
Na resposta emanada pelo entrevistado de Número 3, acerca da retificação
ou não das bases, o mesmo afirma que houve dificuldade, pois a cozinha do mesmo
ficou destacada da base, tendo a distância e o tempo como pontos de cisalhamento
para a manutenção do fluxo logístico interno e a continuidade do apoio. Ratificou,
inclusive, que existia uma grande dificuldade de execução da manutenção das
caixas térmicas usadas para o transporte da ração quente. Não sendo possível de
ser realizada nas bases da FT, tendo que serem realizadas na posição recuada. Ou
seja, caso fosse possível o mesmo aproximaria sua área de confecção de alimentos.
No questionário Nr 01 em sua pergunta 23 é indagado para o militar qual seria
a alternativa adotada em substituição à confecção das refeições realizadas pelos Btl
em suas bases, houve duas repostas prevalentes. Sendo elas: “contrato com
fornecedores” e a outra resposta foi:
Contratação de serviço de marmitas entregue por empresas civis
9
especializadas, assim como na Operação Acolhida , tendo em vista a
insuficiente segurança alimentar apresentada nas estruturas das bases das
FT.

9

A Operação Acolhida, Força Tarefa Logística Humanitária para o estado de Roraima, é a primeira
missão de natureza humanitária em território nacional. A operação que está no 5º contingente, já
contou com mais de três mil militares (BRASIL, 2019a).
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Na entrevista 2, quando se é perguntado sobre medidas de segurança que
poderiam incrementar o nível de confiança da tropa quando da confecção da
alimentação, a resposta emanada pela respondente seis foi a seguinte:
Todo serviço de aprovisionamento deveria possuir um responsável técnico
exclusivo da área de Segurança Alimentar e ocorrer uma constante
capacitação do pessoal envolvido na manipulação de alimentos. Os cursos
“à distância” disponibilizados para as Organizações Militares, não são
acessíveis a todos militares do serviço de aprovisionamento, que muitas
vezes não possuem instrução suficiente para o entendimento de tais
normas. Deveriam ser obrigatórios cursos práticos de segurança alimentar.

O respondente seis afirmou que para o setor sanitário, também são tangíveis
essas medidas de especialização. O tecnicismo suscitado na resposta pode ser
executado por um militar com tais capacidades, como por exemplo, os veterinários.
A securidade alimentar e os outros vetores que circundam o bem estar em
operações é um elemento crítico na conjuntura da logística das bases e áreas de
trens nas Operações Militares. A preocupação com essa dimensão é crescente no
Brasil e no mundo e no ano de 2018 foi temática do VII Seminário de Alimentação
das Forças Armadas. O evento vislumbra reunir a expertise de profissionais do setor,
além de experiências de militares das 3 Forças Singulares em atuações diversas.
Salientando tal importância, a Operação Acolhida foi referenciada pelo Chefe
da Célula Logística do Estado Maior Conjunto, em que o mesmo disse que:
“alimentar os efetivos militares e os imigrantes tem sido uma tarefa que requer muita
organização. São servidas 9,2 mil refeições diárias”.
O Seminário foi dirigido, eminentemente, para a logística alimentar, havendo
palestras sobre:
“Saúde Única nas Operações Militares: doenças transmitidas por alimentos,
um perigo real”, “Segurança dos alimentos em operações militares no Brasil
e no exterior”, “Bioterrorismo em água em alimentos”, “Alimentos
termoprocessados para uso coletivo” e “Cozinha 360º Indústria 4.0 - Sua
cozinha mais ágil, produtiva, econômica e segura” (...) “A visão sistêmica da
Defesa alimentar o contexto das Forças Armadas Brasileiras”, “Inovação em
alimentação – uso de Quercetina como item de suprimento regular na ração
operacional”, “Inserção de alimentos termoprocessados na reação de
preços de subsistência”, “Vigilância agropecuária em aeroportos e fronteiras
- riscos de introdução de agentes infecciosos transacionais por alimentos
contaminados, como viés intencional ou acidental” e “Cultura em segurança
de alimentos”. Também foram apresentados estudos para aprimoramento
da Ração Alternativa de Combate e o Projeto de Implantação da Defesa
Alimentar na 2ª RM. (BRASIL, 2019a).

Ou seja, a terceirização como resposta, gera uma conclusão parcial de que,
as conduções de tal tarefa em operações dessa vertente conduzem a linha de ação
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logística, na opinião de alguns gestores logísticos, como uma missão a ser atribuída
à vertente não militar. Tal demanda é de grade importância para o Alto Comando
das Forças Armadas pela grande quantidade de variáveis que podem influenciar na
manobra como um todo.

GRÁFICO 7 - Questão 25 do Questionário
Fonte: o autor
O resultado do Gráfico 7 (acima) demonstra a coesão no que diz respeito a
necessidade, inconteste, do emprego de meios logísticos civis. A experimentação
que aconteceu, é refletida de maneira positiva pelos militares que responderam as
perguntas, tendo inclusive, nenhuma resposta julgando que o usufruto da
terceirização seja de muito baixa necessidade.
O item 3 Revisão da Literatura traz a opinião de Lisboa (2014) quando cita o
uso de terceirização como uma solução positiva para a economia de gastos,
desengajamento dos vetores militar e, consequente otimização da sustentação das
Forças Armadas. A economia de gastos é relativa, pois irá variar em função de uma
série de variáveis administrativas e operacionais. A opinião dos gestores é correlata
com o que o autor citado dispõe sobre a viabilidade da terceirização.
O Gráfico 8 expõe que na visão dos gestores logísticos, as opiniões são
distintas. Entretanto, o percentual de 63,2% acredita que os meios deveriam ser
entregues em um escalão recuado, e para a aplicação na linha de frente, o serviço
ser executado, tão somente, pelos militares. Enquanto que 31,2% trazem um
desengajamento relativo do vetor orgânico bélico, associando os dois segmentos na
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realização de algo, sendo que, com protocolo de execução guarnecido pela
segurança militar. Não obstante a isso, apenas 5,3% acreditam que a contratação de
um serviço deve abarcar todas as instâncias pelo meio privado, inclusive a própria
segurança. Não houve nenhuma resposta (frequência absoluta - 0) indicando que
não deve haver nenhuma terceirização.

GRÁFICO 8 - Questão 03 do Questionário
Fonte: o autor
O entrevistado cinco afirma que:
Nós temos algumas atividades que são muito difíceis de serem executadas
por militares. [...] entretanto há alguns óbices, por exemplo, banheiros
químicos. Não vejo que seja o caso o EB adquirir banheiro químico e toda a
estrutura de tratamento desses banheiros. Então, eu julgo que em pontos
pontuais algumas obras, para melhoria de base que ultrapassam as nossas
capacidades emergenciais, talvez fosse o caso. Porém temos que ressaltar
que podemos colocar o pessoal civil em risco em um eventual trabalho no
dia a dia dele.

Oliveira (2010) afirma que quando houver dois pontos de cisão para a
deflagração de um segmento novo no contexto dos conflitos armados, o fim da
Guerra Fria, culminando no episódio do dia 11 de setembro, nos Estados Unidos da
América, fez com que houvesse um incremento significativo das empresas de
segurança privadas para atuação em zonas de conflito. A autora ainda ratifica que a
atuação dessas empresas alterou e transformou as naturezas de um conflito, que
passaram a ter mais um ator nos cenários bélicos. Atingindo, inclusive, a ética
empresarial, na legalidade e segurança do funcionário atuando em áreas de risco. O
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entrevistado quatro quando perguntado sobre as medidas que poderiam otimizar e
serem adotadas quando houvesse deslocamento de servidores terceirizados em
área hostil, colocou que providenciar escolta armada e uma equipe de proteção para
os civis, seria uma linha de ação possível de ser adotada.
Para as suposições levantadas ao entrevistado Número 5 e 1 sobre o tipo ou
forma de distribuição de Sup Cl I em área dominada pela F Oponente, o primeiro
sugere a escolta e em casos extremos, a execução da missão pelos próprios
militares, por razões óbvias do alto perigo situacional. O segundo responde que:
Escolta e segurança aproximada das Vtr de suprimento no interior da área
de operações, e antes de operar em áreas de maior risco, adotar a
distribuição prévia de refeição terceirizada tipo catanho ou ração especial de
combate (RESC).

O entrevistado Número 1 tem a opinião da concordância plena do emprego de
civis não só no apoio logístico, mas também em áreas técnicas e de serviços de
segurança. Ao ser questionado sobre o fornecimento de Classe I e sobre as
manutenções de instalações sanitárias, se existia alguma escolta ou protocolo
segurança aproximada direcionada aos funcionários civis, o mesmo disse que:
A segurança foi uma preocupação constante do E/4 Bda, do B Log Pqdt e
dos S/4 das OM Pqdt. Fomos o primeiro contingente, e por essa razão, era
natural que houvessem frequentes combates com as facções criminosas,
o que nos fez dar atenção especial à segurança das instalações das
bases, da tropa em operações e do fluxo logístico. O ingresso de civis
contratados na área de operações para fornecimento de qualquer forma
de apoio logístico deve ser acompanhado por medidas de segurança
proporcionadas pela tropa apoiada.

Esta questão que atrela ao indicador segurança aproximada têm relevância,
pois envolve um amplo espectro de questões, podendo influir politicamente em certa
atuação. O entrevistado quatro discorre que sua área de trens (AT) recebeu apoio
logístico civil no momento de preparação para contingentes futuros, pois o 27º B I
Pqdt fazia parte do contingente inicial. Atuou com um protocolo de segurança,
destacando militares permanentemente para o acompanhamento dos trabalhos e
com o labor cerceado a determinada área, pois estava guarnecido pela segurança
orgânica da própria FT. O entrevistado cinco ratifica, especificando, que até as
bases principais, que estava na periferia da comunidade, não existia uma escolta
aproximada dos funcionários, mas que para a execução dos serviços nos locais
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pulverizados no interior da zona de ação, existia uma escolta de pelo menos um
grupo de combate (GC) de determinada FT para prover a segurança.
A consecução dessa linha de ação, assim como afirma o entrevistado três,
possui a cultura como uma barreira a ser vencida para as atuações intervenções do
Exército Brasileiro, seja em conflitos convencionais, assimétricos e no contexto de
GLO e outras ações subsidiárias. Assim como Oliveira (2010) afirmou em seu artigo,
“como apenas sendo a ponta de um iceberg”, a discussão sobre o uso, ou não, de
empresas civis atuando em consonância com os militares é passível de diversas
interpretações e contestações.

4.1.2 Interferências e riscos logísticos

GRÁFICO 9 - Questão 04 do Questionário
Fonte: o autor
Tal questão possui correlação direta com o aspecto psicossocial com o que a
tropa sofre reflexo, elucidada pela pergunta de número 7 e 15 da entrevista, que
abordam o indicador atitudinal da população, com duas possibilidades: hostil ou
amigável.
A interferência positiva é interpretada pelos respondentes contando com
positividade emanada da sua localidade. Como o Complexo da Maré é uma região
que conta com mais de 15 comunidades e abrigam três facções criminosas distintas
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e adversárias, em certo local, que determinada Força Tarefa Paraquedista era
responsável, apresentava um nível maior ou menor de tensão, de acordo com o
comandamento dos APOP. O entrevistando quatro descreveu que embora a
população do seu setor fosse amistosa, havia possibilidade de ações com intuito de
denegrir a imagem da tropa, colocando crianças em situação desonrosa ou
difamatória, cooptando, inclusive, mulheres para flertar com militares, com intuito de
diminuir a credibilidade da Operação como um todo.

GRÁFICO 10 - Questão 05 do Questionário
Fonte: o autor

-

Com um percentual de 73,7% de risco de interferência, o planejamento de
ramificação das bases, da segurança das mesmas e dos protocolos de segurança
que irão acontecer tornaram-se preponderantes no planejamento e na execução da
missão. O Gráfico 10 expõe detalhadamente as opiniões dos gestores, e destacouse a resposta nula que diz respeito ao risco muito baixo, ratificando o contexto de
que existia risco de interferência logística. Com a terceirização de serviços em prol
da tropa, e a utilização do modal rodoviário como principal método de suporte, os
riscos eram inerentes ao ambiente situacional. Na entrevista dois, o militar três
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afirma que foi citada a possibilidade de reposicionamento de uma Companhia para o
interior de um CIEP que ficava locado em um dos pontos mais críticos de toda a
região, o mesmo cita o seguinte:
Eu tinha uma proposta de ocupação de base lá na Faixa de Gaza, em uma
Escola. Foi envolvido todo mundo, Cmt Mil L, Governador, Prefeito [...] Se
eu fosse ocupar ali, realmente, eu acredito que para a empresa, seja a que
fornecia o banheiro, ou para fazer uma manutenção na instalação ou
alguma coisa, eu teria que dar uma segurança.

GRÁFICO 11 - Questão 19 do Questionário
Fonte: o autor
A ideia de interiorização para uma maior atuação no foco do problema
envidaria, além de todo esforço da esfera política, uma readequação dos protocolos
de segurança para que o suporte logístico chegasse até a posição. A comunidade
que apresentava uma malha viária precária, contendo barreiras, conforme Imagem 6
(que elucida os trabalhos de desobstrução de vias) continha um risco presumido,
sobrelevando o dado pode ser exposto pelo percentual de 26,3% de indicação de
risco de interferência logística baixa. Tais técnicas eram aplicadas pelos APOP com
a intenção de dificultar ou impedir a entrada do poder público até os rincões do
Complexo da Maré.
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Os questionamentos sobre o favorecimento da ação tática foram conclusivos.
Com 94,7% das opiniões positivas em relação a tal indagação, e a ausência de
respostas indicando posição negativada, é notório o consenso de que as
localizações pulverizadas das bases facilitou sobremaneira o contexto da São
Francisco. O entrevistado um, discorre em sua entrevista, que ratificaria o que foi
planejado e executado. E que apesar de não ter seguido totalmente os critérios
operacionais na totalidade, em função de ter que se adaptar aos locais cedidos pelo
Comando, o mesmo é concernente com a opinião consolidada do questionário.
Dentro do conceito de ponto forte, em que você estabelece a base no
coração do problema, e a partir dali você irradia força; eu procurei fazer
isso. Em instalar a Cia, ela estava no centro da sua área de atuação, área
de responsabilidade. Tanto uma quanto outra. Minha 3ª Cia que estava fora,
tinha que sair e entrar na área de operações. Eu tinha 2 SU dentro da área
de operações e isso taticamente me favoreceu um absurdo. Eu estava com
a SU debruçada na rua que dava acesso a Faixa de Gaza, que era o ponto
mais crítico. Então, a quantidade de problemas, só pela presença da tropa,
já diminuía bastante.

4.1.2.1 Aspectos qualitativos

A linha de ação logística adotada com o intuito de facilitar e favorecer a ação
tática da tropa foi o fornecimento de água em garrafas PET. Tal notoriedade é
assinalada por 100% dos militares que foram inquiridos pelo questionário. A
aceitação em relação a esse modal corroborou com as tarefas de estocagem,
distribuição e no recebimento, com pacotes logísticos paletizados e envelopados
com plástico vinílico. A Fotografia 5 demonstra o processo de recebimento das
empresas civis e estocagem de Classe I (água) na base desdobrada no 1º D Sup
apresentando, in loco, a forma de recebimento do meio logístico advindo do civil na
Base do Dst Log Pqdt.
Havia uma preocupação do Cmdo das FT Pqdt quanto a isso, pois havia um
risco presumido para essa classe. Pois a Classe I não se resume a produção do
alimento, mas também para uso comum e manutenções em geral. Em entrevista
concedida,

o

respondente

dois,

quando

perguntado

sobre

os

riscos de

contaminação, caso a água para consumo fosse da rede pública, estritamente, se
posicionou com a seguinte declaração:
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GRÁFICO 12 - Questão 12 do Questionário
Fonte: o autor
No caso de contaminação de Sup Cl I, isso aqui é um assunto delicado, pois
era uma hipótese de risco, era um risco, pois quando a gente faz um
diagrama de análise de risco, isso aqui era uma coisa que era preocupante.
Porque água você utiliza a local, e os APOP sabem muito bem qual é, e de
onde vêm a rede de água. Então se eles quisessem provocar um
envenenamento dessa natureza, uma contaminação, eles provocariam. Mas
não só a tropa seria contaminada! Toda a população daquela área ali.
Então, na verdade existiam pontos de cisternas locais, entrada de CEDAE,
pontos que já prevíamos a segurança desses locais. Exatamente para não
deixar que esse ponto fosse manipulado. Então, tinham os pontos críticos
da CEDAE, tinham os pontos críticos da LIGHT,os pontos críticos da
COMLURB que eram deles, prestadores de serviço público. Mas a gente
estava ali fazendo a segurança, porque sabíamos que era crítico.

O nível de excelência tratado em valores na ordem de 63,2% traz a
metodologia de trabalho com Classe I (água) engarrafado, demasiadamente,
positivo. A aceitação refletida por um conceito 100% positivo pelo gráfico, dentre
eles, bom, muito bom e excelente, pode ser entendida, para operações futuras,
como uma medida de sucesso.
Os Gráficos 12 e 13 (acima) se complementam e possuem ideias correlatas.
Pois a escolha deste método de fornecimento de água facilita a logística e guarnece
a tropa de outros riscos. A opinião do entrevistado Número 1 é esclarecedora,
quando o mesmo coloca que houve a necessidade: da “segurança dos locais de
estoque e abastecimento e testes periódicos da qualidade da água realizados por
pessoal especializado”. Tal colocação é concernente com o que o entrevistado de
Número 6, aponta que:
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Segundo a Portaria n° 518, de 25 de março de 2004, sobre a portabilidade
de águas, do Ministério da Saúde/ANVISA, declara que a água é
considerada potável para consumo humano quando estiver em
conformidade com o padrão microbiológico: ausência de coliformes totais e
termotolerantes (Escherichia coli) em 100 mL de amostra de água, e com
contagem de bactérias heterotróficas não excedendo 500 Unidades
Formadoras de Colônia por mililitro (UFC/mL).

GRÁFICO 13 - Questão 08 do Questionário
Fonte: o autor
O entrevistado sete apoia sua opinião informando que “existe o risco de
contaminação da tropa na ingestão do gelo e água, caso estejam contaminados com
algum microorganismo ou até mesmo alguma contaminação química”.
As tribulações associadas à contaminação, utilizando o formato de
fornecimento em garrafas PET reduzem sobremaneira as possibilidades de
intercorrências para os militares. A solução logística adotada acabou sendo coerente
com o contexto da Operação. Tendo em vista a pauta de contaminação e atos de
guerrilha, foi perguntado na entrevista de Número 2, sobre a contratação do serviço
de entrega de gelo (ensacado em embalagem única) e sobre o suprimento Classe I,
sobre as possibilidades e ameaças que poderiam existir. O entrevistado seis
responde que:
Sim, pois a água, matéria-prima exclusiva do gelo, tem importância
fundamental na disseminação de agentes causadores de doenças, podendo
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ser fonte direta de contaminação, pelo consumo em sua forma líquida ou
sólida. Essa contaminação pode acontecer em qualquer etapa da cadeia de
produção do gelo, tal como a não utilização de água tratada e imprópria
para o consumo, além de contaminação no envase, armazenamento e
transporte. De acordo com a legislação sanitária do Brasil, somente água
potável pode ser utilizada em estabelecimentos comerciais para fabricação
de alimentos. O mesmo vale para a produção de gelos, sendo necessários
cuidados na manipulação e estocagem. O gelo comercializado para
consumo deve ser seguro e possuir a mesma qualidade da água potável,
dentro dos padrões exigidos e, por ser considerado um potencial veículo de
transmissão de microrganismos patogênicos representa riscos para a saúde
dos consumidores.

Concernente com as respostas de que houve uma preocupação por parte do
Comando não só com água, luz e outras atribuições de fornecimento ou serviços
para a manutenção da operação, vale ressaltar que

poderiam utilizar novos

instrumentos que servem para facilitar e aumentar os níveis de segurança da tropa.
Com base nisso, na entrevista de Número 2, foi perguntado se poderiam ser
realizadas análises microbiológicas, principalmente, no gelo fornecido.

GRÁFICO 14 - Questão 09 do Questionário
Fonte: o autor
A respondente sete informou que “sim, existente kits microbiológicos para
detectar coliformes totais e fecais em água”. A assertiva mostra que a segurança
dos beneficiários que fazem o uso da água, em geral, pode ser facilmente
incrementada.
Em se tratando do envase do gelo, as empresas contratadas para esse fim
devem seguir a legislação e normas quanto ao fornecimento desse gênero. Ao
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interpelar na entrevista Número 2 sobre a susceptibilidade de contaminação por
coliformes fecais em gelo se era difícil ou comum, a resposta advinda do elemento
sete foi: “se o gelo for oriundo de água tratada não seria comum essa contaminação,
mas se tratando de água com origem desconhecida, poderia sim existir esse risco
de contaminação”.
No item 3.5.1.1.2 Princípios técnicos - alcances da revisão de literatura são
caracterizados os tipos de embalagem, tendo duas subdivisões de acordo com as
normas técnicas utilizadas pelo EB, sendo primária ou secundária. A primeira, é
caracterizada pelo conteúdo estar em contato direto com o suprimento interno, já a
secundária, são embalagens destinadas a conter outras subembalagens primárias.
Ou seja, o suprimento interno fica mais protegido, como por exemplo, das
intempéries provocadas pelo manejo, transporte e estocagem (BRASIL, 2017, p. 6).
Na entrevista dois foi salientada a questão dos danos nas embalagens e a
susceptibilidade de contaminação por coliformes fecais no gelo na indagação quatro
foi suscitada pela entrevistada seis:
Os organismos patogênicos mais frequentemente encontrados são os
bacilos Gram-negativos da família Enterobacteriaceae, tais como:
Salmonella, Shigella, Yersinia e Escherichia coli. É muito comum,
encontrar embalagens de gelo no comércio danificadas, expondo o
gelo ao ambiente externo propiciando a contaminação do mesmo ou
podendo ser uma porta de entrada para microrganismos patogênicos
durante o transporte e a comercialização do gelo. (grifo do autor)

A entrevistada seis cita que testes podem ser feitos com amostras de água,
com exequibilidade por parte de pessoal devidamente treinado, validando fisicoquimicamente a água, compreendendo testes de análise de “turbidez, pH e cloro”. A
entrevistada sete, afirma que a aquisição dos kits de análise para os laboratórios do
EB estão em processo de aquisição, pois são avaliações com competência
laboratoriais mais eficazes.
Quando questionada acerca das formas de incremento da segurança de
Classe I, a mesma responde que nas rotinas de recebimento normal e administrativo
do EB, são realizadas uma série de medidas para o recebimento do suprimento,
com testes físico-químicos e microbiológicos. E os mesmo só são aprovados após
validação. Tal condicionante, poderia ser implementada de forma reduzida em
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operações, buscando o apoio de um militar com esse tipo de expertise para compor
o Dst Log em operações.
O entrevistado cinco traz uma conduta retificadora na pergunta que alude aos
parâmetros de fiscalização, o mesmo prediz que em operações fica inviável manter
as mesmas condicionantes que existem em situações de normalidade. Mas que as
preocupações com as medidas profiláticas e higiênico-sanitárias não poderiam ser
esquecidas, por exemplo, nas cozinhas improvisadas. Uma solução citada por ele
seria ter uma “orientação precisa”, em forma de “vistoria em campanha”. Pois seria
inadmissível um surto epidêmico causado por falta de higiene durante a produção.
O Anexo B - Lista de Verificação das Boas Práticas para o Serviço de
Alimentação em Organização Militar traz um rol de itens a serem verificados pelos
serviços de aprovisionamento. Poderia ser feita uma readequação das perguntas,
adaptando-as para situações de emprego real, fora do ambiente administrativo e
cotidiano.

4.1.2.2 Ações não convencionais

A frequência absoluta de respostas, foi de 11 positivas e 8 sugerindo que não
houve risco potencial. As opiniões podem ser sugeridas como parelhas, pois havia o
reflexo direto de cada ambiente das respectivas FT. A subdivisão que consta no item
3.4.3 Áreas de Desdobramento Operacional da revisão de literatura, apresenta como
ficou a divisão dos setores sendo eles o Setor Sul (S), sul da Linha Amarela (Vila
dos Pinheiros, Salsa e Merengue, Conjunto Esperança, Vila do João e Conjunto
Habitacional), o Setor Centro – Sul (CS), norte da Linha Amarela (Baixa do
Sapateiro, Timbau, Parque Maré e Fogo Cruzado), Setor Centro Norte (CN), sul da
Av Brigadeiro Trompowski (Parque União, Nova Holanda, Rubem Vaz e Conjunto
Tijolinho), e, por fim, o Setor Norte (N), norte da Av Brigadeiro Trompowski (Favela
Praia de Ramos e Roquete Pinto).
As tropas engajadas necessitam de reforços nas funções logísticas de
saúde, manutenção, salvamento e engenharia. Com relação a escolha dos
locais de estacionamento, devem-se evitar as regiões de concentração
industrial, que ofereçam risco de contaminação (BRASIL, 2019b, p. 5-12)

99

GRÁFICO 15 - Questão 10 do Questionário
Fonte: o autor
O Manual de Logística do COTER (BRASIL, 2019b) recomenda a não
utilização dos espaços pelos riscos de contaminação. Embora o favorecimento da
ação tática e o tipo de operação sobrelevam-se no planejamento, e por vezes,
podem sobrepor outros princípios em favor da operação como um todo. Condição
semelhante a que foi empregada no Complexo da Maré, em que foram adotadas
medidas logísticas que não haviam sido empregadas antes.
Cada subsetor deste (citado acima) recebeu uma FT, e eram comandados,
cada um, por uma facção criminosa distinta. Isso influenciou sobremaneira no nível
de periculosidade da região. A percepção de segurança, de incerteza ou ameaça era
diretamente proporcional a essa conjuntura. Durante a entrevista Número 1, o
entrevistado dois cita um exemplo categórico de ameaça à continuidade do fluxo
logístico, ou às situações de fricção10 evidenciadas durante a Operação São
Francisco. Em que houve enfrentamento “quando nós esbarrávamos na logística
deles. Quando a gente esbarrava em algum ponto de distribuição de drogas ou de
armamento deles, ai tinha atrito, mas na nossa não”.
10

Dificuldades se acumulam e geram uma fricção que quem não esteve na guerra não pode imaginar
(...) através da infinidade de pequenas ocorrências que não podem ser convenientemente descritas
por escrito, cousas que nos desapontam e que nos deixam aquém das expectativas (LEONARD,
1988, p. 68).
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Ao analisar o Manual de Logística nas Operações é recomendado que:
Os planejadores logísticos devem estar preparados para lidar com
ambientes sob forte influência de fatores operacionais políticos, sociais,
econômicos, militares, dentre outros. O conhecimento dos fatores
operacionais é fundamental para desenvolver um entendimento completo do
ambiente. Eles são aspectos militares e não militares que diferem de uma
área de operações para outra e afetam as operações. Assim, tais
interferências relacionam-se não só aos aspectos militares de um ambiente
operacional, mas também a influência da população sobre este, abrangendo
as dimensões humana, física e informacional (BRASIL, 2019b, p. 5-17).

GRÁFICO 16 - Questão 11 do Questionário
Fonte: o autor
Na complementação da Questão 10 foi perguntado em que medida havia
risco potencial de logística segundo a visão dos gestores. O Gráfico 16 (acima)
expõe as seguintes respostas:
O aspecto psicossocial emanado do ambiente operativo torna-se um
termômetro para o planejamento como um todo. Ao ser perguntado sobre o aspecto
atitudinal da população como uma possível ameaça ao recurso contratado. O
entrevistado Número 4 explica que “no meu setor a população era amistosa, embora
a inteligência tenha nos prevenido de possibilidades de ações para denegrir a
imagem da tropa”. O entrevistado Número 1 sugere o seguinte:
A atitude da população, de maneira geral, nunca foi hostil ou representou
uma ameaça. No início, ela era um pouco indiferente ou neutra. À medida
que nossa atuação proativa na pacificação da área foi gerando uma maior
sensação de segurança, essa neutralidade foi dando espaço a uma atitude
mais amigável, ou seja, de apoio da população. Havia uma intenção clara
do Cmt F Pac de que as operações deveriam ser centradas na população e
não nas facções criminosas, e isto trouxe resultados muito positivos.
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Durante a entrevista com o respondente três, o mesmo levantou os
seguintes aspectos:
Eu estabeleci no Batalhão uma célula de Operações de Informação, dentro
dela eu coloquei um conceito novo, um conceito que está pouco explorado
ainda, em que eu coloquei a minha 2ª Seção, 3ª Seção e a minha 5ª Seção.
Trabalhando de forma integrada. Então todas as ações que eu empreendi
dentro da Comunidade, aí eu não estou falando na Base, estou falando
dentro da Comunidade foi, o que eu posso chamar aqui de apoio civil
complementar, todas as minhas ações tinha colaboradores em vários
pontos que me auxiliavam nas operações. [...] A ação cívico social que a
gente tem um modelo muito próprio. Em que se pega, divide, tem gente
prestando apoio de saúde, vou ter gente brincando com as crianças,
interagindo... eu não fiz isso. Nas ações cívico sociais foi utilizando essa
célula que eu acabei de mencionar. Eu chamava as agências do Município,
do Estado e da própria Comunidade para, essas agências, montarem tudo o
que tinha que montar. Então, diferentemente, dos outros Btl, em que se
chegava no ACISO dos outros Btl, o que é que tinha lá? Você tinha lá o
pessoal, os médicos da OM, tinha lá um blindado, tinha lá um pessoal
jogando bola com as crianças com os adolescentes, tinha palestra.
Diferentemente desse modelo eu apenas fazia a gestão do negócio e a
segurança. Eu trazia essas agências, dizia como eles iam trabalhar, onde
eles iriam trabalhar como a coisa ia funcionar, e utilizando os Presidentes
de Associação dos Moradores eu trazia a população, inclusive coloquei na
mesma área pessoas da Maré que moravam na área de uma facção e de
outra facção e acontecia tudo sem problema nenhum. Mas foi porque as
Agências que estavam interagindo com as pessoas. Então eu apenas fiz a
segurança, observava e controlava as ações. Então eu achei uma coisa
interessante, pois isso sim fazia um complemento, não especificamente de
apoio logístico, mas de interação com a população.

Na questão 28 do questionário, letra a, houve um resposta de caráter
conclusivo que foi expressa da seguinte maneira:
A pacificação do Complexo da Maré, quando exercida pela Bda Inf Pqdt
logo no seu início, foi um dos desafios logísticos mais desafiadores daquela
época. Não havia doutrina sedimentada para aquele tipo de operação. A
Grande Unidade Pqdt foi a primeira tropa no terreno.Eram, pelo menos, três
facções criminosas diferentes, inimigas entre si, operando no terreno.
Tropas em reforço de diversas origens como Marinha, Polícia Militar e Civil,
Membros da Justiça, Ministério público, jornalistas do Brasil e
internacionais. Os efeitos colaterais de erros operacionais e logísticos
seriam fatais para o sucesso da Operação. Um dos conceitos mais
empregados no apoio logístico foi o de manter uma reserva orgânica bem
robusta e bem escalonada, para o cenário de interrupções do fluxo de
suprimento. O atendimento descentralizado das necessidades de
suprimento era imperativo pelo tipo de operação. A flexibilidade no
atendimento das demandas logísticas da tropa empregada foi o fator
preponderante para o pleno sucesso da Bda Inf Pqdt nas Operações como
um todo.
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GRÁFICO 17 - Questão 06 do Questionário
Fonte: o autor
O espectro de segurança é transversal a diversos temas. O Gráfico 17 expõe
os níveis, de acordo com a percepção dos gestores, do risco percebido da
conjuntura de cada subárea. O apoio da população exerce um papel fundamental
para a exequibilidade da operação de maneira estável.
O apoio logístico as operações Contra Forças Irregulares tem
características especiais e sua execução é descentralizada e, via de regra,
necessita de apoio da população local para ser bem-sucedido. Portanto,
exige maior segurança no fluxo de suprimentos e das instalações logísticas
(BRASIL, 2019b, p. 6-7).

O indicador possibilidades do inimigo foi, também, respondido durante a
entrevista Nr 02. Ratificando o que o entrevistado três afirmou, foi suscitada a
seguinte opinião:
De um modo geral a população era amigável, mas somente nos locais de
interesse dos APOP é que a gente tinha a manipulação daquela pequena
fração de população contra a gente. De um modo geral, não tínhamos
problema com a população, mas em alguns momentos os APOP tinham
interesse que aquilo ocorresse, que houvesse algum atrito. Daí eles
manipulavam, forçavam a população a fazer algumas ações que não
chegaram nem a gerar muito atrito contra a tropa não. Atrito nós tivemos
contra os APOP mesmo! Quando batia em algum bonde, quando batia em
algum ponto deles de arsenal, ou de reseva de droga, aí eles defendiam
aquilo. Mas a população de um modo geral era amigável.
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O respondente de Nr 03 durante os questionamentos acerca dos níveis de
segurança durante os serviços e entregas de suprimento menciona que:
A distância entre a Avenida Brasil e a posição que eu estava, em termos de
atrito com os APOP era, eu diria que o risco era baixo. Da onde eu estava,
para dentro, aí sim, é como eu disse. Se eu tivesse colocado uma
subunidade aonde eu queria, lá nesse CIEP, aí teria um risco elevado. Aí
exigiria uma escolta de qualquer um que fosse dar um apoio, como todas as
visitas que eu recebi na área de operações que queriam ir nessa área que
eu queria mostrar: eu quero vir pra cá! Aqui é o coração do problema! Todos
eu tinha que dar um suporte de segurança elevado. Então, se houvesse
essa situação, então, realmente, o protocolo de segurança teria que ser
mais forte!

Ainda em complemento às colocações acima, o respondente três refere um
protocolo que foi empregado na Missão de Paz do Haiti, trazendo um paralelo com o
ambiente interagências da Operação São Francisco e as variáveis da segurança
dentro da zona de ação.
Eu acho que se a gente contratar organismos civis para prestar os apoios,
seja abastecimento de água, seja abastecimento de alimentação, seja um
outro qualquer, nós temos que ter protocolos de segurança bem rigorosos.
Os protocolos têm que ser bem rigorosos. A fiscalização tem que ser muito
forte, muito intensa! Para evitar qualquer tipo de ação negativa que vá
impactar na tropa. E prover a segurança desse pessoal que vai estar
operando dentro da Comunidade. Vou fazer uma paralelo aqui. [...] Esse
tipo de ação ocorre de forma até rotineira no Haiti. O Brabat, eu fui G3 do
Brabat ele interage com muitos organismos civis da ONU. E esses
organismos, eles vão nas áreas sensíveis, áreas críticas, apoiados na
segurança, ou em segurança pelo Brabat. E existe um protocolo de
segurança muito forte, o tipo da área: área vermelha, área de intensidade.
Existe uma leitura feita pela inteligência; determinada área para entrar o
cara tem que estar com blindado, colete, capacete. Em determinada área
não precisa do blindado. Precisa do colete e capacete. Determinada área
não precisa de nada. Então, dependendo da área o nível de segurança é
um ou é outro. E esses órgãos civis, eles atuam de uma forma
independente lá na ação. Eles dependem da Força para fazer a segurança,
para mobiliar a segurança e dar a eles tranquilidade para operar, para
trabalhar, fazer aquilo que eles têm que fazer.

Após indicar o exemplo do ambiente de Cooperação e Coordenação com as
agências no espectro internacional, o respondente três continua sua declaração:
Na Maré [...] não teve nenhum caso que tenha despontado. O Brasil têm
algumas características, por exemplo a pessoa que trabalha no Posto de
Saúde lá no meio da Comunidade, ela tem passe livre. Ela entra, ela sai e
você não tem que prover segurança. Ela mora na zona sul, ela mora na
Barra, mas ela trabalha lá. Ela vem com o carrinho dela, carro bom, e vai
até o ponto sem problema nenhum. Parece que tem um crachá: passe livre.
Então, eu trabalhei com essas pessoas, mas eu não tive que prover
segurança, não tive que fazer nada. Porque eles já trabalhavam na
Comunidade antes da nossa chegada. Então na Maré, eu não tive essa
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necessidade. Mas a experiência que eu tive lá no Haiti é isso. Agente provia
a segurança, conforme o grau de necessidade daquela área específica.

Corroborando com as opiniões citadas, na entrevista com o respondente Nr 5,
ele cita um exemplo de ocorrência que gerou consequências para a Força, podendo,
inclusive, comprometer a imagem de toda uma Operação:
Na parte de suprimento fornecido não houve uma intercorrência concreta, e
nos serviços de manutenção, nessa operação, também, não houve. Já fora
da operação, em outra atividade, completamente fora da operação [...] nós
em uma operação da Brigada que o operador logístico dos banheiros
químicos foi emboscado por bandidos, o veículo sofreu ataque por tiros e
depois tivemos que recuperar o material

O clima instável do ambiente da Maré transmitia diversas impressões para os
militares em operação. “Devem ser tomadas medidas para assegurar o sigilo e a
surpresa do Plano de Dissimulação” (BRASIL, 2017b, p. 5-6). Em um compêndio de
experiências e respostas dos Comandantes e das impressões oriundas do local de
operação, o risco presumido foi diuturnamente vivido durante as diversas fases da
operação. Principalmente na fase de manutenção, pois o tráfico já sofria com o
sufocamento causado pelo impedimento da venda de drogas e armas, fato trivial no
dia a dia da comunidade.

GRÁFICO 18 - Questão 21 do Questionário
Fonte: o autor
O descontentamento com essa questão causava além de frustração para os
APOP, feria o espectro psicológico daqueles que “chefiavam” a localidade, e que,
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naquele momento, encontravam-se inoperantes por causa de uma Força mais forte
que se localizava estacionada dentro da Comunidade. Tal condição é expressa pela
frequência absoluta evidenciada no Gráfico 18 (acima).
A frequência absoluta (baixo - 10) em relação ao sigilo da Operação pode ser
tratada de forma tácita pela influência direta do teatro de operações, completamente,
urbano, interferindo pouco, na visão dos respondentes dos questionários. Como a
área de atuação situava-se justaposta a grandes centros comerciais e a eixos viários
de fluxo contínuo, o fator de dissimulação dos meios usados pela tropa confundia-se
com o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, a preocupação com os
meios não deve ser negligenciada. O subcapítulo 5.4.5 que trata sobre a prevenção
e combate ao terrorismo, dita como uma das principais demandas logísticas a
utilização de meios civis para garantir o suporte logístico, mas sem
comprometer o sigilo das operações (BRASIL, 2019b, p. 5-14) (grifo do autor).
A frequência absoluta que soma nove opiniões percebeu a vulnerabilidade
suscitada pelo servidor civil trabalhando em prol da Força Terrestre. Caracterizada
pela infraestrutura disposta por toda a área de desdobramento. Alguns meios
logísticos, não só civis, mas também militares, como por exemplo, a grande área de
trens estacionada no campo do CTLA permitia a visada da AV Brasil, expondo a
grande demanda de meios desdobrados no terreno para apoio a tropa. Além da
circulação de veículos civis especializados para a realização de manutenção de
contêineres sanitários e outras estruturas afins.
A premência e destaque para o sigilo de uma operação é um protagonista nos
planejamentos dos Cmt; deve ser percebido e executado quando da elaboração de
um Roteiro para Análise de Logística (BRASIL, 2019b, p. A-1), o mesmo traz um
anexo que auxilia e estrutura as fases de maneira pormenorizada. No item 1 (um),
do mesmo, prediz o seguinte:
1. Análise da missão e considerações preliminares compreende a
interpretação da missão e da intenção do comandante do escalão superior,
bem como a análise das possibilidades e limitações dos órgãos de apoio
logístico desse escalão. Deve-se examinar o enunciado da missão e
interpretar adequadamente o efeito desejado do Comandante da FTC.
Devem ser considerados aspectos como imposições para a localização de
instalações e para o desenvolvimento de atividades, decisões já tomadas,
prazos, prescrições quanto ao sigilo, prioridades, fatores preponderantes
e outros julgados cabíveis com as implicações para a logística,
possibilitando ao planejador identificar:
a) a quem apoiar (quem);
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b) as ações dos elementos apoiados (o que);
c) o apoio a ser prestado (como);
d) a sequencia das ações e os prazos previstos (quando); e
e) as delimitações da área de responsabilidade (onde). (grifo do autor)

No questionário, na pergunta (de Nr 28 letra a) que aborda os aspectos de
sigilo, um respondente alude três espectros da logística na medida certa, que são o
sigilo, a precisão e a segurança, em uma resposta na qual afirma que:
A correta informação sobre os apoios, nos locais inseridos como objetivos a
serem alcançados, devem ser repassados somente após a confirmação do
êxito da ocupação. Ou seja, o civil só saberá seu destino, após o
controlador do fluxo logístico ter a certeza da segurança no local.

4.1.2.3 Suficiência

Na medição do indicador suficiência do suprimento, este pesquisador
estabeleceu três momentos estanques para avaliação do que foi planejado e
executado durante a Operação São Francisco. A escolha desses instantes se dá por

GRÁFICO 19 - Questão 07 do Questionário
Fonte: o autor
serem pontos de cisão na execução das tarefas, sendo eles: prontidão, investimento
e a manutenção.
Por meio do Gráfico 19 acima fica evidente o sucesso do que aconteceu na
prontidão. O nível de satisfação apresentado pela frequência absoluta das respostas
serem todas positivas descreve que os militares assistidos nesta fase tiverem 100%
de suas necessidades atendidas. A prontidão, em contrapartida, possui a facilidade
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de ensejar a operação a partir das suas posições recuadas, contando com todo
apoio das instalações físicas do aquartelamento.
A fase de investimento contou com a frequência absoluta regular de três
indicações. Esta fase que foi caracterizada pela entrada na comunidade até o
momento de controle das localidades em todos os setores previstos para cada FT,
inclusive a FT composta pelo Corpo de Fuzileiros Navais, é uma fase de
imprevisibilidade, pois as bases das FT ainda não dispunham de posições e o DSt
Log Pqdt estava pré-planejado para apoiar a partir do CPOR/RJ enquanto as FT
ainda não desdobrassem seus meios. Mesmo nesta fase, a frequência absoluta de
16 respostas positivas, sendo elas: 6 - Excelente, 4 - Muito Bom e 5 - Bom
configuram que a satisfação dos gestores na fase de investimento foi ratificada.
O item 3.4.1 Fase preparatória detalha as litragens estipuladas para o
consumo de cada militar, que foi de duas garrafas PET 1,5 L e de 800 g de gelo. O
Gráfico 18 mostra apenas uma resposta da população, que utilizou o instrumento de
questionário, como regular. A outra frequência absoluta enumera 18 respostas
positivas quanto ao modus operandi que avalia a suficiência e qualidade de tais
itens. Essas respostas demonstram a exequibilidade da logística desses materiais
com quantitativos a serem replicados em operações futuras.

4.1.3 Dimensão humana

No item 1.4 Justificativas o trabalho de Santanna Neto (2005, p. 55) atesta
que o Estado do Rio de Janeiro possui temperaturas altas durante todo o ano. Brasil
(2019b, p. 6-8) traz em suas alíneas que os fatores físicos dos militares engajados e
os aspectos psicossociais do ambiente podem afetar diretamente sobre as
condições de empregabilidade da tropa.
O Gráfico 20, exposto abaixo, mostra que aproximadamente 95% dos gestores
que responderam o questionário tiveram a opinião de que o aporte de Classe I
(água) em temperaturas abaixo da ambiente proporcionaram as melhores condições
para a elevação do brio da tropa. Dentro da Função Logística Recursos Humanos
existe uma orientação taxativa de que se deve zelar pela manutenção do moral e
bem-estar do combatente sempre que possível (BRASIL, 2019b, p. 6-17).

108

GRÁFICO 20 - Questão 13 do Questionário

Fonte: o autor
A frequência absoluta de 19 opiniões positivas atesta o sucesso desta forma
de apoio e sugere a replicação para suportes vindouros, tendo em vista que manter
o soldado em condições, demasiadamente, favoráveis, corrobora com altos níveis
de produtividade e, consequente, capacidade operativa.
O Dst Log Pqdt ,durante a Operação São Francisco, continha em seus meios
uma Viatura Especializada Frigorífico que servia de câmara fria para apoiar os
elementos. Ela exercia duas funções, que era a de central de estoque de gelo a ser
distribuído para as bases e, também, de ponto de pré-distribuição de garrafas PET
com água gelada. A Vtr tinha a capacidade de operar de forma estacionária
conectada a rede de energia elétrica, não necessitando gerar a própria energia para
manter as temperaturas baixas, o que facilitou a execução desta forma de
fornecimento. A Fotografia 4 mostra a imagem interna da Vtr que operou durante o
contingente da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Apesar da simplicidade da tarefa (armazenagem), exigia um controle
detalhado do suprimento. “Os planos devem ser minuciosos, simples e bem
coordenados entre todos os escalões” (BRASIL, 2017b, p. 5-6). Pelo fato do Dst
Log dispor de apenas um espaço com temperatura controlada, e sua função
precípua ser a de estoque de gelo, para que isso acontecesse sem intercorrências,
era fundamental que a temperatura permanecesse abaixo de 0°C para o gelo não
ser perdido. Entretanto, caso a água das garrafas congelasse, a dilatação
proporcionada
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solidificação,

fazia
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a
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consequentemente, o suprimento fosse perdido. Ou seja, foi necessário a confecção
de uma matriz, sincronizando o tempo de permanência das garrafas no interior da
câmara e, a retirada para o não congelamento; conciliando com o momento que os
encarregados de material das FT eram supridos com tal material. Essa medida
exigiu um controle rigoroso dos tempos de ressuprimento das FT com a de
colocação dos mesmos para resfriamento e, posterior, apoio. (grifo do autor)
Por meio do Escalonamento tipo Likert, no qual as respostas são em forma de
alternativas, e que cada uma delas representa uma pontuação dentro de certa
escala, pode-se observar a opinião dos gestores no quesito suficiência, em que 1
equivalia a insuficiente e o conceito de número 5 indicava a suficiência completa. As
respostas são nulas com relação a satisfação total. O que indica que a distribuição
de unidades sanitárias deve sofrer um incremento quando do planejamento
unidades por homem.

GRÁFICO 21 - Questão 16 do Questionário

Fonte: o autor
Embora 94,7% das respostas indiquem suficiência positiva, este indicador
apresentou características a serem melhoradas oportunamente. Um elemento
dificultador quando da contratação de tais meios, se dá pelo fato do usuário militar,
em operações, fazer uso desses meios, geralmente nos momentos de retorno ou
saída de missão. Ou seja, o uso por diversas pessoas, ocorre de maneira sincrônica,
provocando

congestionamento

das estruturas.

O

planejador

utiliza-se

das
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proporções de uso normal fornecidas pelas empresas especializadas, entretanto,
tais proporcionalidades advêm do uso sazonal de pessoas em condições normais.
Uma indicação negativa representa uma oportunidade de melhoria para um
setor que fora subdimensionado em relação à assistência que deveria ser prestada.
Houve o favorecimento de certas FT, pois utilizavam a estrutura já existente das
áreas de ocupação. Como por exemplo, a FT 25º BI Pqdt que ocupou e desdobrou
dentro da área do CTLA, que comungava de diversos locais, ainda que pequenos,
mas que foram, apenas, complementados para atender a grande demanda de
soldados.
Durante a entrevista Nr 03 que foi relatada detalhes acerca da FT 26º BI Pqdt,
a qual teve suas Companhias pulverizadas ao longo do seu subsetor no Complexo
da Maré, houve a necessidade de grande complementação dos meios existentes,
pois eram, demasiadamente, insuficientes para a tropa. Além de certos locais de
ocupação, não disporem de locais adequados, como mostra a Imagem 3, e
necessitarem de meios de apoio externo totais.
A FT 27º BI Pqdt teve sua base nas antigas instalações do BIB, na região de
Ramos, que era uma unidade militar desativada. Portanto, suas estruturas
encontravam-se degradadas e inadequadas para uso. A insalubridade instalada
impedia o uso, desencadeando a necessidade de alocação de estruturas, também,
naquela região para apoiar quem operava naquele subsetor.
Tais exemplos demonstram que os desdobramentos de áreas de trens em
locais provisórios suscitam um apoio factível e irrestrito de estruturas e meios
sanitários para que a tropa tenha condições de uso com segurança e higiene
adequados. Os dejetos oriundos de condições adversas, podem se tornar foco de
animais sinantrópicos e carrearem doenças para a tropa, ocasionando a baixa de
militares e, consequentemente, diminuição da operacionalidade da mesma.
Na pergunta de número 9 que questionava quanto à terceirização de
instalações sanitárias sobre o favorecimento da salubridade e o conforto da tropa, a
respondente sete, afirma que a terceirização favorece, pois a manutenção e limpeza
adequadas garantem a higiene das instalações e do pessoal. Ratificando a resposta,
a respondente de Nr 6 afirma que:

111

Contratar uma empresa especializada garante a profissionalização do
serviço, já que os funcionários que prestam o serviço passarão por
capacitação e treinamento, o que permite que usem corretamente os
produtos e equipamentos, cabendo a empresa a obrigatoriedade na
realização correta desse serviço. A mão de obra disponível no Exército, é
na maioria das vezes desqualificada, os militares não recebem o
treinamento devido e os que recebem não são fiscalizados constantemente,
ocorrendo diversas falhas higiênico sanitárias que encontramos no corpo de
tropa.

Durante a entrevista com o respondente Nr 3 o mesmo diz o seguinte:
Eu entrei, e passei 3 (três) dias dentro da base sem água, sem sanitário, e
era o que tinha. Então assim, a quantidade, à medida... acho que isso é
natural de quem tá iniciando a operação, nas características dessa
operação, que priorizou o sigilo, não houve uma preparação anterior de
logística, e tal. Á medida que o tempo passou, a estrutura foi se
aperfeiçoando, foi melhorando e ficou adequada. (...) Mas, inicialmente, foi
insuficiente, a partir do 5º dia, começou a se adequar. Ao término do meu
contingente, no próximo contingente, ficou próximo do ideal.

No

desenvolvimento

acerca

da

adequabilidade

de

meios

sanitários

terceirizados em Operações de GLO, na pergunta de Nr 15 do questionário, os
gestores logísticos puderam opinar, e a aceitação possui uma frequência positiva de
17 respondentes ratificando o que foi empregado no Complexo da Maré. Na fase de
manutenção realizada pelo contingente da Bda Inf Pqdt, em relato da entrevista Nr 1
com o entrevistado de Nr 3, o mesmo cita que as tropas que ensejam a operação
acabam sofrendo um pouco mais por operarem em um momento de implantação
dos meios e acabam usufruindo do que encontra-se disponível. Em um segundo
momento, com a terceirização implementada, os locais de bases já se encontravam
consolidados, as condições do suporte à tropa incrementaram sobremaneira.
Reflexo disso é relatado pelo Gráfico 22 (abaixo) que demonstra os percentuais
alcançados por cada índice de aceitação, ou não.
O

item

3.4.2

Desenvolvimento
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Operações

discorre

de

forma

pormenorizada sobre os meios existentes da tropa que desdobrou sua base no
CTLA, por exemplo. O respondente de Nr 2, alude que houve um favorecimento da
estrutura pré-existente, pois corroborou e facilitou o planejamento dos responsáveis
pela Função Logística Recursos Humanos, que contavam com um mínimo de meios
para comportar as necessidades da tropa. Entretanto, a demanda de usuários era
muito superior à oferta que existia à disposição. Foi necessária a terceirização de
estruturas de grande e médio porte, como contêineres banho e sanitários, além de
outros serviços de adequação para rede de esgoto provisória. Tais condicionantes,
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apesar de serem coadjuvantes em qualquer planejamento, com um efetivo de
milhares de homens empregados, tornaram-se indispensáveis para a continuação
das bases em suas posições e melhoraram as condições de conforto para os
militares.

GRÁFICO 22 - Questão 15 do Questionário

Fonte: o autor
Em uma das bases da FT 26º BI Pqdt, em relato pelo respondente Nr 3, foi
necessária uma readequação feita pelo efetivo da Companhia de Comando e Apoio,
pelo pessoal de Serviços Gerais pois as instalações existentes na Gráfica Ediouro,
estavam inoperantes. Ou seja, após a fase de investimento, e as iniciais de
manutenção, a precariedade era latente, “eu entrei, eu passei três dias dentro da
base sem água, sem sanitário e era o que existia (...) à medida que o tempo passou,
a estrutura foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e ficou adequada”.
Em suma, a ampliação dos meios pelo modal terceirizado, foi condição
sinequanon para a continuação em boas condições higiênicas e de salubridade. Tal
aspecto influencia indiretamente sobre o moral da tropa, e consequentemente, seu
nível operacional.
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Na pergunta de Nr 18 do questionário, houve resposta nula quando
perguntado se havia condições de dispensa de serviços contratados. A necessidade
de terceirização foi resposta concreta emanada por toda a população de pesquisa. A
frequência absoluta dos 19 respondentes indica que os serviços de apoio foram fator
de êxito logístico.
A unanimidade de respostas sobre a utilização de meios civis retrata um
cenário que incide no emprego de GLO em áreas humanizadas, eminentemente
urbanas, sendo preponderante o suporte pelo vetor civil, para que aja um apoio
especializado, que proporcione melhores condições e desengaje os militares
responsáveis pela gestão de recursos humanos no contexto da operação.

GRÁFICO 23 - Questão 18 do Questionário

Fonte: o autor
O usufruto de meios não militares é uma sistemática amplamente utilizada
pelos exércitos do mundo todo. Batista e Silva (2016) desenvolveram um trabalho
tratando sobre a terceirização durante o conflito do Golfo, que foi largamente
utilizado, mesmo contra a vontade de muitos chefes. O respondente Nr 01 deixa
claro durante sua entrevista que “concordo plenamente com emprego de civis no

114

apoio logístico, técnico e de serviços de segurança às Forças Armadas brasileiras,
em operações no território nacional ou no exterior”.
O respondente três alude anteriormente, a questão cultural como grande
influenciadora das decisões. Tal viés também recai sobre a função logística recursos
humanos. A transversalidade desse tema percorre os diversos setores de uma
operação. O Exército Brasileiro, como o próprio respondente cita, não possui uma
cultura de terceirização tão difundida, seja por relativo preconceito, seja por não
existir uma utilização acendrada. O frequente emprego em ações subsidiárias pela
Força Terrestre carreia grande quantidade de meios e pessoais, fazendo necessária
a centralização logística militar e civil. Este cenário tem sido recorrente nas atuações
da Força Terrestre e, também, das outras Forças Singulares ao longo do tempo.

GRÁFICO 24 - Questão 14 do Questionário

Fonte: o autor
Dentro do rol de respostas que o Gráfico Nr 24 representa, a frequência
absoluta de 19 respostas indicando acerto pelo modal terceirizado representa um
grau de satisfação elevado, pois todos os militares responsáveis pela logística das
bases das FT aprovaram tal serviço que fora empregado.
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Da mesma forma que foi exposto pelo Gráfico 6, os Gráficos 24 e 25 são
transversais, pois permeiam o aspecto de higiene e salubridade de maneira geral. A
pergunta 14 do questionário demonstrada pelo Gráfico acima posiciona o usuário
com tendência positiva quando perguntado sobre o sistema de manutenção e
entrega dos meios. O civil atuava de maneira independente e com ausência de
qualquer tipo de apoio militar. O serviço era realizado com os veículos civis, com
mão de obra privada e suprimentos próprios, o único engajamento militar existente,
foi o que o respondente Nr 3 cita, sendo, basicamente, um militar que acompanhava
a execução do serviço, seja entrega ou manutenção.

GRÁFICO 25 - Questão 17 do Questionário

Fonte: o autor
Em contraponto ao que foi exposto, o Gráfico 25 acima expõe,
diferentemente, de todas as respostas não havendo os extremos de satisfação, seja
a excelência ou a insatisfação. Como os meios foram dispersos pelas bases e o
questionário foi transmitido a todos os gestores das FT, existem níveis de
contentamento variados.
A excelência não foi alcançada, talvez pelo fato de terem existido respostas
ao questionamento que argumentava sobre o quantitativo de meios postos a
disposição não ter sido suficiente. Com um número abaixo do ideal para certo local,
e uma utilização sazonal, e a possibilidade de manutenção insatisfatória podem ter
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corroborado com tais respostas. A mesma questão vale para a resposta de
insuficiência de manutenção, pois mesmo com a grande demanda de uso a
manutenção ocorria de maneira periódica e sistemática.
O argumento da salubridade é tratado pela respondente seis. Expõe a opinião
de que o aspecto técnico de tais serviços demanda um conhecimento técnico que é
exigido pelas agências reguladoras civis, exigindo das empresas privadas um nível
técnico alto para a execução dos serviços. Passar essa demanda para o vetor militar
pode não ser tão vantajoso. A parte sanitária da operação sendo terceirizada e
direcionada apenas para execução pelos meios privados, além de desengajar a
tropa de tal operação, corroboram com uma qualidade superior para disponibilização
dos combatentes.
Analisando por outro aspecto, a frequência absoluta total indicou resposta
positiva no que tange a salubridade. Tal condicionante foi proporcionado pelos
meios contratados, que mesmo sendo provisórios como, cabines ou contêineres
sanitários, ainda ofereciam uma condição adequada de utilização sendo superiores
às instalações improvisadas que não atendiam a grande demanda de usuários. O
desdobramento dentro do CTLA e de outros locais que apoiaram a tropa, a
contratação destes meios ampliou sobremaneira as capacidades absortivas da
Função Logística Recursos Humanos.
O respondente um ao ser questionado sobre as condições de manutenção e
salubridade afirma que “pelas informações que eu tive durante a operação, ambas
foram suficientes e atenderam à demanda da tropa. Eu ratificaria o que foi planejado
e executado”. da mesma maneira, o respondente quatro também ratifica a
suficiência. O respondente Nr 3 traz em sua resposta a ideia de que, no início se
assistência houveram grandes dificuldades, mas no período da passagem para o
outro contingente, já com os meios terceirizados e outras melhorias, aumentou as
condições de suporte em qualidade e quantidade. O respondente Nr 2 traz a opinião
de que não houve nada a desejar; pois as empresas cumpriram os contratos de
manutenção e maneira satisfatória.
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4.1.4 Terceirização - cerne da execução

No questionamento que aborda a opinião dos gestores sobre a utilização de
serviços terceirizados atuando dentro da zona de ação, as respostas são claras,
principalmente quando a frequência absoluta é nula na opção inviável, coluna não
apresentada no Gráfico 26, abaixo. Em contrapartida 42,1% afirmam a total
viabilidade de uso da mão de obra contratada para cooperar com a logística. A
questão 28 letra a) do questionário carreia uma resposta que alude a questão da
terceirização, mas traz em seu cerne uma preocupação que deve- se ter com a
variação do ambiente operacional, seja ele urbano ou não:

GRÁFICO 26 - Questão 02 do Questionário

Fonte: o autor
Em ambiente urbano de uma grande metrópole fica fácil esse apoio
conjunto, porém em localidades com menor estrutura de apoio fica difícil
atender a demanda. Portanto, em minha opinião, a terceirização pode ser
adotada, mas não poderia ser uma NGA (Norma Geral de Ação) em
operações dessa natureza no EB, tendo em vista as especificidades de
cada região do país , lembrando que os contratos levam tempo da fase de
levantamento de necesdidades/recebimento de crédito específico até a sua
homologação/funcionalidade; daí vemos a necessidade dos Batalhões
Logísticos serem abastecidos de equipamentos de consumo e uso
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duradouros, para que possam atender a demanda de sua tropa apoiada até
que os trâmites administrativos sejam ajustados.

57,9% ratificam o repasse para o vetor civil, indicando uma posição relativa,
com a resposta de em parte. Tal posicionamento retrata as diversas variantes que
influem no campo decisório de toda a conjuntura. Variando o ambiente de emprego,
valor da tropa, tempo de emprego, força a ser contida, finalidade da missão, modus
operandi a ser realizado, dentre outras incógnitas que tangenciam todo o ambiente
operativo que as Forças tarefa estavam inseridos. Na pergunta 28 do questionário
letra a), um respondente afirma que “sempre que possível devemos unir esforços e
preservar nossos meios e nosso pessoal. Se estamos recebendo recursos, porquê
não terceirizarmos?”.
Durante a entrevista Nr 1, o posicionamento do militar cinco prediz o seguinte:
No contexto logístico [...] eles são mais baratos, mais eficientes, faz parte do
dia a dia, menos custos. A gente evita desviar pessoal militar para
atividades que a gente não é tão afeto. A gente deixa mais efetivo envolvido
nas nossas atividades fins. Eu julgo que a gente só deve assumir aquilo que
o civil já, normalmente, faz melhor do que a gente se realmente não tiver
condições de segurança para o civil trabalhar. Se não, eu julgo que a gente
ganha em todos os aspectos. Tanto para nós liberarmos pessoal, não
empenharmos nosso pessoal em atividades secundárias. E, também, a
gente acaba investindo algum dinheiro na economia, e a gente gasta mais
fazendo aquilo que não somos preparados.

Ainda acerca do emprego dos meios civis em ambiente operacional sob égide
militar, há de se convir de que cada ambiente possui suas condicionantes de
inflexão logística que irão interferir diretamente sobre todo o planejamento e
execução do suporte. Um fator preponderante para isso é a possibilidade de
reconhecimento. Para que tais variáveis possam ser dirimidas no mais curto prazo
possível. Foi colocado por um respondente em relação a questão 28 letra a):
Durante a Guerra do Golfo, no Iraque e em diversas outras operações,
podemos observar o emprego cada vez mais frequente de empresas civis
contratadas para prestar algum tipo de serviço às tropas empregadas, seja
no apoio logístico em pessoal especializado (motoristas e técnicos),
equipamentos, máquinas e viaturas e serviços prestados de diversas
naturezas.

Outra resposta a questão 28 letra a, suscita uma capacidade logística com
uma reserva operacional logística de cinco dias, e foi colocada da seguinte forma:
A condição de pronto emprego da Bda Inf Pqdt induz a necessidade de
contar com uma estrutura de suprimentos e materiais suficientes para
sustentar a tropa em operação por pelo menos 5 dias iniciais da operação.
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A ideia é contar com um módulo logístico em contínua condição de pronto
emprego. A partir da ação inicial, o planejamento logístico deve possuir a
elasticidade necessária para manter o esforço inicial e ampliar a estrutura
fornecida, seja com meios orgânicos, em reforço ou ainda com a
contratação de empresas prestadoras de serviço.

Com um percentual de 93,3% de respostas concordando com o emprego do
vetor civil em prol da operação, não há o que contestar do sucesso que tal linha de
ação desencadeou. A pergunta, entretanto, delimita tal intervenção pelos meios
privados ao suprimento Classe I e a logística de Recursos Humanos. Os militares
que tiveram à sua disposição as instalações civis puderam usufruir de uma logística
integradora e na medida certa, pois contribuiu com o moral da tropa.

GRÁFICO 27 - Questão 24 do Questionário

Fonte: o autor
A vertente que a pergunta vislumbra, possuem em seu cerne os meios
militares empregados e poupados quando é utilizada a terceirização. No ambiente
humanizado e edificado do Complexo da Maré, as instalações físicas existentes
eram insuficientes para o uso da tropa. Pela complexidade do ambiente operacional,
ficaria inviável a utilização, por exemplo, de meios sanitários de campanha, tendo
em vista que a operação de GLO no Complexo da Maré era em ambiente urbano.
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Por sua vez, o desdobramento de cozinhas de campanha em locais
provisórios ou improvisados, o mesmo percentual de 93,3% adotam a linha de ação
logística que conduz para o repasse desta tarefa logística para o setor não militar.
O entrevistado Nr 02 durante a entrevista discrimina o seguinte ponto de vista:
É realmente fundamental! Eu digo mais, nessa situação de GLO, eu vejo
que deveria ser o contrário, a logística militar deveria complementar a civil.
Deveria ser um engajamento civil muito maior do que o militar. Então,
porque estamos dentro de uma área que é nossa. E na verdade, querendo
impor a ordem que deveria já existir desde o início. Então eu acho que aqui
é o contrário. Nós é que deveríamos complementar a logística civil que não
pudesse ser empenhada.

É interessante a citação exposta acima, que esclarece a visão do
respondente que, na opinião dele, em Operações de GLO, a logística prioritária
deveria ser a do vetor civil. E a militar servir como um complemento direcionado às
tarefas que não pudessem ser conduzidas pelo modal terceirizado. O entrevistado
quatro quando questionado sobre o segmento logístico civil adjudicado ao militar, o
mesmo diz o seguinte:
Desde que as atividades sejam específicas, que venham a trazer melhores
condições para as operações e que livrem a tropa de encargos
administrativos na B Op (descanso da tropa), a contribuição será sempre
bem vinda.

O Gráfico 28 mostra que na opinião dos militares que trabalharam na
Operação São Francisco, a não utilização da terceirização foi um posicionamento
nulo. Não houve nenhum respondente discordando da terceirização. Em detrimento
disso, um percentual de 47,4% estima que o repasse de missões para o vetor civil
deve ter parcialidade de escolha. Algumas tarefas logísticas, e até outras missões
foram citadas na complementação das repostas.
Fazendo alusão a importância da terceirização no ambiente internacional e os
seus reflexos o respondente dois em sua entrevista expõe o seguinte:
É muito importante. Todos os Exércitos do mundo fazem isso, a
terceirização da logística hoje é case de sucesso não só nos EUA, como na
Europa, na África. Todas as tropas de 1º mundo que foram empregadas
terceirizaram a logística e isso é fundamental. Alivia o emprego da tropa.
Essa interoperabilidade é, hoje em dia, consagrada. Em todos os teatros de
operação que eu já pude ver, já pude assistir. Eu já tive em missão no
Canadá, França, Estados Unidos e agora na Espanha, nesses últimos dois
anos. Então a minha experiência com o Exército dos EUA, Exército
Canadense, Exército Francês e o Exército Espanhol, eles conduziram
sempre no mesmo sentido, em todos os exercícios que eu participei,
presenciei, eles estavam sempre com a logística mesclada, civil e militar.
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Tudo que pode ser contratado na área de operações era contratado. E a
gestão era feita pelos militares. Então no nosso caso lá, aqui no Brasil, eu
também acho que isso é perfeitamente exequível. Existem muitas empresas
aí, principalmente as prestadoras de serviço que têm que ser empregadas,
as prestadoras de Serviço Público, elas não podem deixar de ser
empregadas porque na área, mesmo sendo operação de GLO, com
isolamento da área a prestadora de serviço público vai continuar. Os
serviços essenciais vão continuar, nunca vão parar. E nós não podemos
fazer. Então, isso é logística. E tem que ser mesclado. Porque não dá pra
ser de outro jeito. É por isso que é interagência. Toda operação dessa
natureza têm que ser interagência, aí esse é o ponto quando fala em
Operação Interagência já bate, praticamente, toda essa parte de integração
de logística. Porque as agências não são só de Força, não é? Força
Policial. São todas as agências que prestam esse tipo de serviço público.

GRÁFICO 28 - Questão 26 do Questionário

Fonte: o autor
Durante a entrevista Nr 1 com o respondente cinco, o mesmo aponta que
concorda firmemente com o que suscitam os Manuais de Logística utilizados pelo
Exército Brasileiro quando fala da contratação de mão de obra local e estímulo à
terceirização como um todo. O mesmo complementa, dizendo o seguinte:
Eu julgo que a gente deve continuar buscando a ajuda de civis
complementando o nosso apoio, fazendo aquilo que eles sabem fazer
melhor do que a gente. Com mais eficiência e eficácia nisso aí. Então,
continuo favorável a contratação de civis. E a gente vai ter civil em algumas
áreas de eminente contratação. Reboque de carro abandonado, totalmente
depenado pela Comlurb. Se o Exército fosse se meter a fazer isso, teria que
comprar caminhão e etc, de lixo. O Detran, por exemplo. Então eu julgo que
a gente deve criar condições de segurança para que esse pessoal execute.
Senão, daqui a pouco vai começar a recolher carro roubado e nós vamos
colocar onde? Dentro dos quartéis? Daí termina a Operação, o que vamos
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fazer com esse monte de carro roubado. [...] Devemos fazer com que a
estrutura funcione normalmente, e provendo segurança. Realmente, na
imperiosa falta de segurança, aí pode ser um pouco diferente.

Complementando a questão de número 26, foram compiladas respostas por
alinhamento temático nos Quadros 3, 4 e 5. Elas foram dispostas desta forma para
facilitar a compreensão e reunir o posicionamento dos gestores logísticos que
operaram no Complexo da Maré.
Alinhamento
de resposta

Observações dos respondentes do questionário

Sugestões de repasse

A ideia seria terceirizar nas áreas possíveis, que não
comprometam a segurança e planejamento, com a finalidade de
se ter mais militares a disposição de emprego, bem como oferecer
a tropa as melhores condições possível de alimentação, descanso
e higiene.
O fornecimento de banheiros químicos portáteis nos primeiros dias
da ação facilita a preparação de instalações semipermanentes
mais adequadas. Também ratifico a necessidade do fornecimento
de água e gelo ser realizado ao B Log, o qual fica responsável por
efetuar a distribuição para as áreas de apoio logístico dos
Batalhões.
Banheiros químicos, lavanderia, manutenção e adequação
elétrica, hidráulica das instalações.
Entendo que em situação real e de forte crise a terceirização
torna-se importante para viabilizar que o vetor militar possa focar
na parte estratégica/tática propriamente dita
A terceirização das atividades mais complexas de manutenção de
viaturas e equipamentos, terceirização de banheiros químicos, de
serviços de apoio à tropa com locação de jogos (sinuca, tênis de
mesa, academia, etc), um serviço de fornecimento de lanche
configurado (catanho), serviço de locação de geradores, etc
Limitado ao fornecimento de material classe I (água e gelo), classe
III, Classe IX (fornecimento de suprimento para VTR) e
terceirização de serviços sanitários
Alguns serviços como lavanderia, instalações sanitárias e
manutenção das instalações poderiam ser terceirizados
Quadro 3 – Respostas do Questionário - complemento questão 26
Fonte: o autor
No Quadro 3, acima, são descritas sugestões de quem concordou
parcialmente com a terceirização dos meios, e levou em consideração os locais de
desdobramento e o direcionamento de algumas tarefas logísticas para determinados
setores, alocando mais militares para a missão precípua de emprego e ofertar à
tropa as melhores condições de suporte possível.
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A opinião alocada no segundo quadrante acima sugere que na fase de
investimento e início da manutenção, justamente nesses momentos, o suporte de
sanitários seja exclusivamente por cabines e não contêineres. Após esse período, a
proposta é de que a linha de ação seja a instalação de estruturas semipermanentes,
com maior capacidade.
Este autor ratifica a opinião, pelo fato das cabines ofertarem uma
modularidade vasta, com manejo fácil, rápido e leve. Tais condições possibilitam a
remoção e a realocação de maneira ágil, o que nesta fase da operação é uma
condição imprescindível de decisão logística. Até pelo fato de não se ter uma
definição de posicionamento final das bases, característica, por exemplo, vivenciada
na Operação São Francisco no Complexo da Maré.
Outro respondente sugere que o Dst Log Pqdt foque seus esforços para
alguns ramos da logística estratégica/tática, como por exemplo, distribuição de
munição e combustíveis dentro da zona de ação e repassando outras tarefas, como
lavanderia e manutenções relacionadas a serviços gerais. Ainda houve uma
sugestão de repasse de outras tarefas correlacionadas a Função Logística Recursos
Humanos, relacionada com o bem estar aos combatentes, em destinar módulos de
lazer e espaços concentrados de atividade física pelo modal terceirizado.
Alinhamento
de resposta

Observações

Opiniões conclusivas

A Força terrestre está vocacionada para operações de defesa
externa. Os meios logísticos precisam se adequar também para as
operações de defesa interna em ambiente urbano.
A terceirização de toda a Classe I favorece o decréscimo de
efetivos empregados na ponta da linha, entretanto quaisquer
cortes desse suprimento deixariam a tropa e a operação
vulneráveis. O ideal era as empresas terceirizadas entregarem na
área de trens e a logística militar ser empregada, porém a falta de
viaturas especializadas e o pouco efetivo de apoio da Unidades de
Infantaria não atenderam a demanda, tendo em vista a grande
área de operações e o seu difícil acesso.
Entendo que em situação real e de forte crise, a terceirização
torna-se importante para viabilizar que o vetor militar possa focar
na parte estratégica/tática, propriamente dita.
Quadro 4 – Respostas do Questionário - complemento questão 26
Fonte: o autor
Os dois respondentes do Quadro 4, acima, sugerem que a Logística da Força
Terrestre se aperfeiçoe, também, para o emprego em Operações Internas com
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ambiente situacional urbano. Essa característica, exemplificada, retrata as diversas
atuações que o Exército Brasileiro tem desempenhado. Apesar de não ser a missão
precípua da Força, as ações subsidiárias, como a GLO, por exemplo, estão
previstas em Constituição.
A segunda resposta do Quadro 4 estabelece a linha de ação logística de
fornecimento e confecção de alimentação de maneira terceirizada, como sendo a
ideal. Mas alerta sobre o risco de interferência e comprometimento da manobra por
qualquer intercorrência. Tratando esta opinião, vale ressaltar que caso fosse
adotada a terceirização da alimentação em uma Operação de GLO no ambiente
situacional assimétrico e urbano, a utilização da R2 como a 2ª linha de ação para
emergências, seria um método alternativo para suprir interferências logísticas.
Alinhamento
de resposta

Observações

Outras sugestões

Repasse de atividades de ACISO, ao governo estadual.
Toda classe I deve ser por meio civil para o conforto e saúde dos
militares.
Prática de ACISO em sua totalidade pelos governos estadual e
Municipal.
O que motiva terceirização é não usar o combatente em atividade
logística e sim o combate.
A terceirização complementa o apoio logístico, diminuindo a
utilização de militares de logística que possuem características
técnicas variadas (mecânicos auto e de armamento, controladores
de suprimentos, socorristas de saúde, etc.) nos deslocamentos
planejados ou inopinados para a manutenção do fluxo logístico. E
mais, indubitavelmente, em razão da segurança do pessoal em
áreas conflagradas do meio urbano, particularmente favelas, onde
o conflito assimétrico ganha enorme importância dadas as
dificuldades geográficas do teatro de operações. Mesmo que para
isso desloque-se meios de acompanhamento para a segurança
nos deslocamentos terceirizados, provenientes das principais
peças de manobra de Bda Inf Pqdt. A vantagem se dará por não
cessarem as funções logísticas de controle, coordenação e apoio
técnico inerente aos recursos humanos próprios do batalhão
logístico inserido na operação
Quadro 5 – Respostas do Questionário - complemento questão 26
Fonte: o autor
Durante

a

Operação

São

Francisco,

em

determinados

momentos,

principalmente durante as ações visando a empatia e ganho de confiança da
população, ocorreram as atividades de Ação Cívico Social (ACISO) de maneira a
aproximar a opinião pública em prol da tropa. Alguns respondentes opinaram em
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destinar tal tarefa ao segmento não militar, cabendo à tropa, meramente, a
segurança do local.
O Quadro 5 estabelece algumas repostas satélites, que carreiam outras
vertentes de opinião da Operação São Francisco. A 4ª resposta elucida que a
terceirização atua como um grande complemento logístico e traz a conotação de que
cabe ao Dst Log a parte gestacional, de fiscalização e as atividades militares
específicas (manutenção de armas, por exemplo). Desatrelando as tarefas menos
especializadas do vetor militar e repassando aos meios logísticos civis.
O Gráfico 29 estabelece a opinião dos autores sobre a temática do
posicionamento das bases, levando em consideração a segurança na ótica de
cobertas e abrigos. As respostas obtiveram uma distribuição interessante, pois não
houve nenhuma opinião extrema, seja positiva ou negativa. A frequência nula de
avaliação extremamente seguro e extremamente vulnerável é vista no gráfico
apenas constante na legenda. Em contrapartida, 63,2% ratificaram o que foi
executado, considerando o posicionamento dos meios logísticos civis dentro de
níveis de segurança aceitáveis, avaliados como seguros ou muito seguros.

GRÁFICO 29 - Questão 20 do Questionário

Fonte: o autor
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36,8% dos respondentes que o posicionamento das estruturas comprometia
de alguma maneira a segurança do usuário, pois avaliaram que os meios ficaram
alocados em posições vulneráveis. A distribuição de opiniões pode ser justificada
pelas diversas estruturas e serviços terceirizados que foram pulverizados por todas
as bases no Complexo da Maré.
Tendo setores com alta periculosidade e regiões com ocorrências de crime
menos prevalentes, tais condicionantes interferem sobremaneira na opinião de cada
um dos gestores logísticos que estavam inseridos na Operação como um todo. Vale
ressaltar, que para atuações futuras, tal variável deve ser avaliada com rigor
extremo, pois pode causar transtornos logísticos consideráveis, com irradiação para
a tropa.
O entrevistado Nr 5 afirma que:
Depois de 5 anos, chegando as conclusões sobre esta relação civil-militar,
hoje nós temos até Manual - CIMIC e já se passaram vários contingentes.
Essa interação, essa interoperabilidade, se a gente não raciocinar que a
parte logística contém vários ramos, engenharia onde se inicia a parte de
estrutura, temos a parte de recursos humanos, moral da tropa... Eu digo que
a conclusão para a operacionalidade e o moral da tropa, toda essa parte
que prevê em Manual, eu julgo que ela foi importante, tanto para a
operacionalidade [...] nós não tivemos um militar passando mal por
problema alimentar, nós não tivemos nenhum problema de saúde
decorrente de falta de higiene, falta de higiene para banho, por exemplo,
nós tínhamos contêineres contratados com água, contêiner banheiro,
contêiner chuveiro. E nesse tempo todo não tivemos problema de higiene e
isso elevou o moral da tropa. [...] a conclusão que eu tiro é de que é muito
salutar essa integração civil-militar da área de logística e julgo que ela só
não deve ser feita se a parte de segurança e a gente não puder prover a
segurança para o civil, que eu acho que não foi o caso, eles trabalhando
com a segurança. Hoje, analisando, muito tempo depois, das
potencialidades, a gente poderia, talvez, aquele primeiro grupamento,
poderíamos ter até prestado maior segurança. Mas na avaliação daquele
momento não necessitava de tanta atenção em alguns locais.

A citação acima, juntamente com a do respondente Nr 04 estabelecem que o
desempenho da tropa e outras variáveis que influem no aspecto assistência social,
são consequência dos meios logísticos civis postos a disposição. Com certeza
aumentaram o moral das tropas que, inclusive, sucederam a Brigada paraquedista
na Operação São Francisco.
Enfatizando a mesma linha de pensamento o respondente um em sua
declaração, expõe a visão da integração dos suportes:
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A Bda Inf Pqdt integrou muito bem a logística militar com os recursos civis,
afetando positivamente a operacionalidade e o moral da tropa.
Exemplo disso é que para o estabelecimento das diversas bases, além das
instalações fixas existentes foram disponibilizadas barracas canadenses
para alojamentos e containeres do Estabelecimento Central de Transportes
(ECT) para reservas de armamento. Foram contratados serviços de locação
de banheiros químicos e containeres com chuveiros e serviços para
reformas nas instalações de um pavilhão de uma editora, base de uma Cia
Fuz da FT Santos Dumont, e do antigo aquartelamento do 24º BIB, base da
FT Velame.
A utilização de um contêiner lavanderia do 20º BLog Pqdt atendeu bem à
demanda da tropa, com custos significativamente menores do que se
houvesse a contratação dos serviços de uma lavanderia.
A F Pac empregou 256 viaturas, das quais 209 do EB e 47 dos Fuzileiros
Navais, dentre as quais 06 VBTP Urutu, 10 VBTP Piranha e 35
motocicletas. Das viaturas do EB, 157 pertenciam à Bda Inf Pqdt e 52 foram
recebidas da 9ª Bda Inf Mtz (GUEs), ratificando que operações dessa
natureza requerem uma quantidade bem maior do que a necessária para o
emprego em operações aeroterrestres.
A B Adm da Bda Inf Pqdt foi responsável pela aplicação de recursos
financeiros recebidos do Esc Sp para a aquisição de bens e serviços para a
F Pac. A criação de um Dst Ap Adm, subordinado ao Centro de Operações
do Comando Militar do Leste (COp/CML), agilizou a continuidade do apoio
administrativo aos contingentes posteriores, cujos Cmdo Bda eram de fora
da sede do Rio de Janeiro.

Salientando a temática integradora com o entrevistado um ele indica que “nos
conflitos modernos e, sobretudo em operações urbanas, é fundamental empregar
mão de obra civil para complementar a logística militar”. Tal condição possui
consequência final positiva no desempenho operacional da tropa.

4.1.4.1 Incremento operativo

A questão 27 do Gráfico 30 abaixo relata a grande influência e o nível de
importância que os meios logísticos civis que foram empregados na Maré refletiram.
Com um percentual de 89,5% de validação, não há dúvida de que houve reflexo
positivo na qualidade e nas condições de suporte dada ao combatente que operou
naquela área do Rio de Janeiro.
A frequência absoluta de 17 respondentes ratifica a opinião de que houve
melhora do desempenho da tropa que era atendida pelos reflexos da terceirização.
Um exemplo disso é o relato do respondente quatro informando que tais
contratações livraram a tropa de trabalhos secundários; o respondente um aponta
que:
As despesas na contratação de empresas privadas são compensadas pela
maior eficiência e eficácia na execução das diversas tarefas de apoio
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logístico, técnico e de serviços. Estas empresas podem dispor de
profissionais com experiência militar pregressa, que não estão sujeitos à
alta rotatividade de funções e às frequentes transferências de cidades
impostas aos militares de carreira, liberando maiores efetivos para os
cargos diretamente relacionados às funções de combate, além de reduzir os
custos com o treinamento periódico de militares que exerceriam essas
funções de apoio.

GRÁFICO 30 - Questão 27 do Questionário

Fonte: o autor
A dimensão operacionalidade é respondida por todos os entrevistados de
forma unânime como sendo extremamente positiva e, sempre que possível
guardada as medidas e protocolos de segurança, a terceirização é desejável. O
respondente três refere que:
Os benefícios são maiores do que qualquer outra coisa. [...] O que eu fiz
com o 26º; a tropa empregada, ela não fazia manutenção na base, ela não
fazia limpeza da base, ela só tirava o serviço e operava na rua. Quem fazia
manutenção da base eram os meus recrutas. Eu tinha 130 recrutas que
diariamente saía uma Vtr do 26º escoltada com um efetivo de 30, deixava
15 em uma base, 15 na outra, faziam a manutenção de tudo. Então o
soldado antigo que estava operando ele ia para rua, voltava e ia descansar,
preocupado só com a operação. Então a manutenção de tudo era feita pelo
recruta. Foi uma medida que eu implementei para desonerar a tropa que
estava operando. Eu tinha essa condição, era recruta, estava aqui dentro do
Batalhão, não foi para operação, então eu levava para fazer isso. Eu acho
que os benefícios, se eu tiver no local onde eu possa contratar alguém para
fazer. Eu preciso limpar, eu preciso preparar a área. Se eu tiver condições
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de contratar uma empresa para isso, estabelecidas as medidas de
segurança, eu acho que só tem a ganhar. É positivo. (grifo do autor)

Um soldado com seu aspecto moral elevado torna-se uma solução indireta
para a liderança militar. Na Operação São Francisco, foi possível avaliar os aspectos
psicossociais da tropa quando era assistida por ferramentas logísticas civis. Com
uma estrutura provisória ou semipermanente oriunda de terceirização, o militar se
sentia valorizado por terem colocado a sua disposição meios superiores ao que
existia no ambiente. Sentindo-se valorado por seus superiores o desempenho e
suas capacidades de durar na ação eram incrementados pelo efeito benéfico do
espectro psicológico e pela indireta melhora pela menor facilidade de sofrerem
qualquer tipo de moléstia, ou de serem afetados pelo ambiente hostil vivenciados no
dia a dia, durante, aproximadamente, dois meses em que o contingente da Brigada
de Infantaria Paraquedista esteve operando.
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5 CONCLUSÃO

Para a conclusão deste trabalho é de vital importância rememorar a
metodologia que amparou a pesquisa que foi calcada na revisão de literatura,
questionários e entrevistas. As conexões realizadas com tais instrumentos permitiu
que este pesquisador chegasse a um resultado sistematizado que possibilitou
emanar uma resposta sintática acerca do problema de pesquisa, configurando novos
pontos de vista e revelando outros problemas suscitados durante as análises
logísticas da Operação São Francisco.
O estudo teve como pauta o seguinte problema: quais os reflexos que a
utilização de recursos civis influenciou na prestação do apoio logístico à Brigada de
Infantaria Paraquedista, durante a Operação São Francisco, na Função Logística
Suprimento (Classe I) e Recursos Humanos? Além da resolução advinda do exame
dos indicadores propostos no trabalho, foi possível perceber o resultado nas
dimensões elencadas no quadro de variáveis, sendo elas: a Função Logística
Suprimento (Classe I); a Função Logística Recursos Humanos; os reflexos em
material e equipamentos; e quanto à operacionalidade da tropa.
Com a intenção de incrementar novas atuações em Operações no Amplo
Espectro, com desdobramentos de base em áreas urbanas e humanizadas, definiuse o objetivo geral com o plano de estabelecer normas e condutas reunidas em um
Caderno de Instrução para que os gestores logísticos possam planejar o suporte
necessário a uma Brigada, aumentando seu poder de combate, durante uma
Operação de Cooperação e Coordenação com Agências.
De forma literal, a problemática pode ser esmiuçada e contribuiu com o
entendimento do cenário complexo que a logística desempenhada nesse espectro
de atuações trabalhou. O resultado da pesquisa prediz que, de forma geral, o
suporte logístico privado é condição indispensável para o sucesso de qualquer
operação militar. Ou seja, o emprego de operadores logísticos civis no Complexo da
Maré corroborou com o aumento do poder operativo da tropa.
Um óbice encontrado na exploração do problema de pesquisa foi a busca de
trabalhos brasileiros com amplo detalhamento das tarefas logísticas no nível tático.
É notório afirmar que a quantidade de artigos e publicações que abordam a temática
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de suporte a operações militares é vultosa e abrangem diversos aspectos,
entretanto, grande parte deles discorrem sobre os graus estratégicos e até políticos.
O desenvolvimento da Operação São Francisco esteve inserido dentro do
conceito tácito de Conflito Assimétrico e das Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências, tendo o emprego de Operações de Garantia da Lei e
da Ordem. Ocorreu em área difusa, não linear, com trabalho de variadas agências,
num contexto completamente urbano, humanizado, com o Exército Brasileiro e o
Corpo de Fuzileiros Navais tendo que atuar de forma precisa, diuturnamente. A
constante fiscalização e cobrança da mídia direcionaram diversas operações para a
manutenção da opinião pública favorável aos militares.
Apesar da complexidade estratégica de atuação que a Força esteve imersa, a
intenção do Comandante da Brigada Paraquedista de atuar, ininterruptamente, com
a população local como parte da solução do problema militar, fez com que as
coordenações e operações transcendessem a esfera bélica e abarcassem outros
espectros, como o social, psicológico e até cultural. Resultado disso foram as
atividades coletivas em que se observava pessoas de comunidades tidas como
rivais convivendo e interagindo pacificamente.
O pedido de apoio solicitado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para
o Governo Federal na área de comunidades do Complexo da Maré foi conquistada
com êxito, exigindo um planejamento com características de flexibilidade,
adaptabilidade, coesão, praticidade e simplicidade. Tais condicionantes permearam
a logística da Operação que se moldou a todo o contexto para o suporte geral dos
militares que operavam pelas 15 comunidades que constituíam a Maré.
A consciência situacional momentânea e pontual ganhou lugar de destaque
nos

planejamentos

de

Estado-Maior,

uma

vez

que

cada

subárea

de

responsabilidade apresentava níveis de periculosidade e credibilidade distintas. Seja
por meio do grau de influência dos APOP sobre o povoado local, seja pelo nível de
satisfação e empatia dos moradores com a Força que permaneceu presente por
todas as vias que permeavam a região.
Tais variáveis conduziram o planejamento e execução logística nas três fases
da São Francisco: prontidão, investimento e manutenção. A pesquisa por meio dos
instrumentos, como citado anteriormente, almejou analisar as linhas de ação
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logísticas adotadas, de forma a incrementar o suporte operativo nesse tipo de
Operação. O estudo indicou que, diferentemente, do que foi adotado no Complexo
da Maré, para a fase de manutenção da Operação, o resultado dos indicadores
rejeitam a solução que foi adotada, e elegem a terceirização da alimentação para a
fase de manutenção como a melhor resposta. Pois transcende diversas variáveis
desenvolvidas pelos indicadores de maneira positiva, como: segurança da tropa,
conforto, adequabilidade, o aspecto salubridade e interfere, decisivamente, nos
meios militares empregados. Ou seja, a inserção do vetor civil nesta fase torna-se
solução estratégico-operacional para as atuações militares.
A análise das demais fases ratificaram pontos de inflexão logística, pois são
extremamente variáveis, principalmente na fase de investimento. As respostas
indicaram que não existe a melhor linha de ação neste quesito, pois ela é
completamente mutável em função do local, tempo e demais condições do ambiente
operacional. Em contrapartida, para a fase de prontidão, é unânime e ratificável o
que aconteceu na Operação São Francisco com a tropa sendo suprida pela Ração
R1 confeccionada pelos sistemas orgânicos da própria Brigada.
Em um compêndio de opiniões sobre o setor privado operando em
consonância com a logística militar a pesquisa suscitou uma visão difusa quanto ao
emprego de civis na zona de ação. Ao mesmo tempo em que as respostas indicam a
premência deste suporte, uma corrente aponta para os cuidados que devem
acompanhar esta linha de ação operacional. Por vezes, dependendo da tarefa
logística, as respostas conduziam para um modal adjudicado pelo militar. Com a
tarefa sendo desempenhada pelo civil, com emprego parcial dos militares,
principalmente no indicador segurança do servidor civil.
Com a finalidade de aumentar a consciência situacional logística em
Operações no amplo espectro e possibilitar a melhoria constante dos modais de
apoio, foi criado um Caderno de Instrução (Proposta) com linhas de ação e condutas
para as tarefas desenvolvidas em desdobramentos logísticos em áreas urbanas e
humanizadas em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências
(APÊNDICE E). Vale ressaltar, que as ideias consideradas nesta fase, não esgotam
as concepções acerca das variáveis que transcendem a Operação São Francisco.
Servem para angariar novas ferramentas visando futuros planejamentos logísticos,
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tendo, constantemente, o aumento da capacidade operativa da tropa e o elemento
humano que atua na operação, como alicerces do emprego.
No Apêndice F do Caderno de Instrução consta uma proposta de itens a
serem alocados em um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o Serviço de
Alimentação

em

Ambientes

Improvisado.

Eles

contemplam

possibilidades

transversais à intervenção do veterinário em apoio específico ao Dst Log e as
terceirizações promulgadas para esse tipo de Operação, com desdobramentos
improvisados em ambiente urbano e humanizado.

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

A intenção constante desta pesquisa visa incrementar o suporte logístico
prestado aos militares engajados em Operação Militar e propõe, por meio de
observações, conscientizar através do aprofundamento sistemático das variáveis e
das colocações dos gestores logísticos que contribuíram com a ampliação da visão
das condicionantes que compõem todo o ambiente operacional.
Destarte, a logística possuir diversas vertentes de pensamento e execução,
cabe ressaltar que, além de todas as condicionantes que interferem em uma
operação, uma variável cabalística que deve ser dissecada em estudos posteriores,
está na questão cultural dos militares em relação à terceirização de algumas
funções. Exemplificado na revisão de literatura deste estudo, a utilização do vetor
civil para o cumprimento de diversas tarefas logísticas, ainda é percebida,
comumente, de maneira intangível para o militar brasileiro em algumas funções
logísticas, cabendo um parecer esteriotipado ou culturalmente negativo dentro da
Força. Para que isso se altere, é necessária uma conscientização geral, amparado
por critérios técnicos de formulação de editais condizentes com os detalhamentos e
peculiaridades que uma missão militar exige.
O detalhamento acerca de operações com suscetibilidade de emprego por
tempo superior a seis meses é recomendável aprofundamento de estudos, sobre a
terceirização de módulos semipermanentes de cozinhas. Tais estruturas favorecem
a logística de confecção de alimentos, respondendo positivamente a diversos
indicadores elencados no estudo para averiguação. Cabe salientar a necessidade de
criação de uma Lista de Boas Práticas ou Procedimentos Operacionais Padrão para
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desdobramento de cozinhas improvisadas, com normatizações que visem o
cumprimento da missão em locais adaptados e fora das estruturas físicas ideais.
Na esfera administrativa o trabalho sugere estudos com aprofundamento nos
ditames gerenciais que envolvem as contratações de empresas para desempenho
logístico em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, com diversos
nichos de investigação, como: a formação de unidades gestoras temporárias para o
desembaraço administrativo, a reunião (listagem) constante de empresas com
capacidade técnica e capilarização que as habilite atuar dentro do território nacional
com expertise para isso; incremento de mais tarefas logísticas com permeabilidade
para desempenho pelo meio civil; constante atualização e incremento das tarefas
logísticas tidas como resoluções de sucesso e indispensáveis em operações dessa
natureza, como as sanitárias e as de Classe I (água).
Ao concluir o estudo é mister afirmar que as variáveis que permeiam a
logística são mutáveis, complexas e evolutivas. Há de se convir que a Doutrina
Militar Terrestre deve buscar incessantemente o amadurecimento e aprimoramento à
medida que as Operações acontecem. Destarte ao que foi auferido, os estudos de
caso favorecem a ampliação do conhecimento e permitem que óbices sejam
dissecados e que as soluções possam ser detalhadas e perpassadas para futuros
chefes e gestores logísticos em atuações vindouras.
A interoperabilidade logística civil-militar carreia dois pontos de fundamental
análise: ratificar que os meios de suporte foram preponderantes para o incremento
das condições de apoio da tropa e indelével para o aumento da capacidade
operacional da Brigada de Infantaria Paraquedista, auferindo reflexos efetivos e
acendrados com os objetivos da Força de Terrestre; além de permitir que modais de
sucesso executados pelos vetores privados sirvam de exemplo de expertise a serem
adaptadas para a esfera bélica.
A euforia de resultados logísticos melhores, modulares e eficazes deve ser
uma constante fonte de premoção para evolução dos sistemas de apoio , seja ele
por meio da terceirização ou militares, em qualquer atuação, seja em território
nacional ou internacional, seja em operações convencionais ou não convencionais.
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APÊNDICE A - ESQUEMA ESTRUTURAL DE PESQUISA

IDENTIFICAÇÃO

• Estudos apontados através da busca em banco de
dados (n= 1209)

• Estudos após refinamento (n= 170)
TRIAGEM

ELEGIBILIDADE

• Títulos repetidos nas diferentes bases/strings
(n= 99)

• Artigos incluídos para análise (n= 71)
FINALIZAÇÃO
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APÊNDICE B - ENTREVISTA Nr 01
Apresentação
Este instrumento compõe a dissertação de mestrado em Ciências Militares do
Cap MB Felipe de Oliveira Catucá, e possui como escopo de trabalho uma operação
em que o Exército Brasileiro foi empregado no Rio de Janeiro. O título do trabalho se
resume em: Operações de Cooperação e Coordenação com Agências: uma
análise logística dos sistemas de apoio da Operação São Francisco

Ambientação
O intuito desta entrevista é angariar dados e informações dos militares que
estavam em funções que abarcavam o vetor logístico e apreender as experiências
do senhor. Com base nisso, checar a plausibilidade do emprego do recurso civil no
ambiente situacional assimétrico e urbano. Visa estabelecer hiatos doutrinários ou
oportunidades de melhoria de forma a incrementar o emprego da tropa no que tange
a eficiência, eficácia e, consequente, operacionalidade da tropa paraquedista.
Ações assimétricas - ações que adotam medidas de terror e guerrilha em área
de conflito, geralmente, urbana, com a intenção de atingir objetivos políticos
(BRASIL, 2015, p. 71).
Operações de GLO - atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos
de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos
poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e temporário
(BRASIL, 2015, p.129).
Operações no amplo espectro - combinação de atitudes - ofensiva, defensiva,
de pacificação e de apoio a órgãos governamentais - empregada nas operações
militares, sucessiva ou simultaneamente, como parte de uma Força Terrestre ou
conjunta. As ações executadas - letais e não-letais - devem obedecer ao critério de
proporcionalidade com relação aos efeitos desejados e estarem sincronizadas entre
si e com os objetivos estabelecidos para cada operação (BRASIL, 2015, p. 196).
Tendo em vista a função desempenhada à época e a experiência profissional
do Senhor, sua contribuição em conceder esta entrevista será de grande valia para a
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pesquisa. Agradeço a contribuição de antemão e predisponho-me a qualquer
necessidade e esclarecimentos por meio dos seguintes contatos:
Felipe de Oliveira Catucá (Capitão de Material Bélico - AMAN 2009)
Cel: (51) 99335-5675
E-mail: felipecatuca@yahoo.com.br
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Senhor está sendo convidado para participar, como voluntário, da pesquisa
realizada pelo Cap FELIPE DE OLIVEIRA CATUCÁ, sob orientação do Cel ERALDO
FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, cujo tema é “Utilização de meios civis contratados

em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais: um estudo de caso da
Operação São Francisco (Complexo da Maré) no contingente da Brigada de
Infantaria Paraquedista em 2014”.
Declaro ter sido esclarecido dos seguintes pontos:
1.

A pesquisa tem como objetivo principal incrementar os planejamentos

de operações vindouras no que tange a função de combate logística, no contexto de
operações de amplo espectro em ambiente situacional assimétrico, com emprego de
outros órgão e agências.
2.

A participação do Senhor consistirá em fornecer opiniões acerca dos

assuntos atinentes a esta pesquisa, considerando a experiência e função
desempenhada nas decisões e assessoramentos logísticos tomados na Operação
São Francisco.
3.

Durante a realização desta pesquisa, em virtude de sua natureza

eminentemente bibliográfica/documental, não há risco à integridade física de
qualquer pessoa.
4.

Ao participar deste trabalho, o Senhor estará contribuindo para o

desenvolvimento da doutrina relacionada a Função Logística Suprimento e Recursos
Humanos em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais.
5.

A participação do Senhor nesta pesquisa perdurará apenas até o

término da mesma, prevista para outubro de 2019.
Estou de acordo com os termos acima descritos:
( ) Sim ( ) Não
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Questionamentos
1. Qual era o seu posto/graduação à época da Operação?
2. Qual a função que o Senhor desempenhava na Operação São Francisco?
3. Valendo-se da intenção do Comando da Bda Pqdt de atuar com saturação de
área e com o elemento surpresa em primeiro plano, em relação a linha de ação
logística no que tange a classe I (Ração operacional - R2, ração quente ou refeição
terceirizada em embalagem individual), que tipo de alimento o Sr avalia que seria
mais adequado na:
a) Prontidão?
b) Investimento?
c) Estabilização?
4. Devido às dificuldades de espaço e localização das bases das FT, em sua
opinião, o Sr ratificaria ou retificaria a linha de ação logística no que tange a Classe
I?
5. Tendo em vista que as áreas de trens das FT recebiam apoio logístico civil, o Sr
concorda ou discorda com o emprego de serviços civis dentro da zona de ação?
6. Estabelecendo algumas situações como referência, que medidas de segurança
foram adotadas tendo como foco o servidor civil no seguinte aspecto:
a) No fornecimento de Classe I e nas manutenções de instalações sanitárias, existia
alguma escolta ou protocolo segurança aproximada direcionada a esse funcionário?
b) Em sua opinião, o Senhor ratificaria ou retificaria algum aspecto no que tange a
segurança?
7. Em sua opinião, os posicionamentos das áreas de trens das FT favoreceram a
ação tática durante a operação?
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8. Em sua opinião, a atitude da população (amigável ou hostil) da Comunidade da
Maré pôde ser considerada uma ameaça ao recurso contratado no exercício da
função?
9. Em sua opinião, as medidas de fiscalização do Sup Cl I e da qualidade da
manutenção das instalações de apoio sanitário foram suficientes? Que aspectos o
Sr retificaria ou ratificaria?
10. Em sua opinião como o Senhor avalia o risco de interferência, positiva ou
negativa, em relação ao fluxo de apoio emanado pelo vetor logístico civil? Poderia
justificar?
Positiva ( )

Negativa ( )

Justificativa:

11. Houve intercorrência concreta ou ação inimiga do agente perturbador de ordem
pública (APOP) no suprimento fornecido ou no serviço de manutenção contratado
(sabotagem ou ações de guerrilha)?
12. Em sua opinião, quais os benefícios diretos e indiretos do emprego da mão de
obra civil no contexto logístico de toda a operação?
13. Passados, aproximadamente, 5 anos da Operação São Francisco no Complexo
da Maré com o contingente da Brigada de Infantaria Paraquedista, que conclusões o
Sr apreendeu acerca da interoperabilidade logística civil-militar no que tange a
operacionalidade e moral da tropa?
14. Pressupondo uma situação hipotética com emprego da tropa em operação de
GLO, qual sua opinião sobre o vetor civil complementando o apoio logístico e
trabalhando em consonância com o setor militar?
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15. Com a grande cobertura midiática focada nos ditames operacionais e
acontecimentos na conjuntura do Complexo da Maré, caso ocorresse um sinistro
(situação hipotética) motivado pela força oponente com algum servidor terceirizado,
que estivesse prestando serviço para o EB, qual a opinião do Sr sobre medidas que
poderiam ser adotadas a fim de evitar interferências nas seguintes atividades?
- Deslocamento para execução de serviços terceirizados em área hostil:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
-

distribuição

de

Sup

Cl

I

em

área

dominada

pela

F

Oponente:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
-

contaminação

de

Sup

Cl

I

(água

e

gelo):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16. O Sr gostaria de expor mais alguma visão ou complementar com alguma
consideração a referida entrevista?
Grato pela participação e disponibilidade dispensadas.
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APÊNDICE C - ENTREVISTA Nr 02
Apresentação
Este instrumento compõe a dissertação de mestrado em Ciências Militares do
Cap MB Felipe de Oliveira Catucá, e possui como escopo de trabalho uma operação
em que o Exército Brasileiro foi empregado no Rio de Janeiro. O título do trabalho se
resume em: Operações de Cooperação e Coordenação com Agências: uma
análise logística dos sistemas de apoio da Operação São Francisco

Ambientação
O intuito desta entrevista é angariar dados, experiências e a visão de
especialistas em análises bromatológicas e ensaios laboratoriais de alimentos e
água de uma unidade do Exército. A partir daí, verificar a plausibilidade do emprego
de um veterinário em apoio ao conjunto em Operações de Apoio a Órgãos
Governamentais no ambiente situacional assimétrico. Visa estabelecer hiatos
doutrinários ou oportunidades de melhoria de forma a incrementar o emprego da
tropa no que tange a eficiência, eficácia e, consequente, operacionalidade da tropa
paraquedista.
Ações assimétricas - ações que adotam medidas de terror e guerrilha em área
de conflito, geralmente, urbana, com a intenção de atingir objetivos políticos
(BRASIL, 2015, p. 71).
Operações de GLO - atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos
de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos
poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e temporário
(BRASIL, 2015, p.129).
Operações no amplo espectro - combinação de atitudes - ofensiva, defensiva,
de pacificação e de apoio a órgãos governamentais - empregada nas operações
militares, sucessiva ou simultaneamente, como parte de uma Força Terrestre ou
conjunta. As ações executadas - letais e não-letais - devem obedecer ao critério de
proporcionalidade com relação aos efeitos desejados e estarem sincronizadas entre
si e com os objetivos estabelecidos para cada operação (BRASIL, 2015, p. 196).
Tendo em vista a experiência profissional do Senhor, sua contribuição em
conceder esta entrevista será de grande valia para a pesquisa. Agradeço a
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contribuição

de

antemão

e

predisponho-me

a

qualquer

necessidade

e

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos:
Felipe de Oliveira Catucá (Capitão de Material Bélico - AMAN 2009)
Cel: (51) 99335-5675
E-mail: felipecatuca@yahoo.com.br
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Senhor(a) está sendo convidado para participar, como voluntário, da
pesquisa realizada pelo Cap FELIPE DE OLIVEIRA CATUCÁ, sob orientação do Cel
ERALDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, cujo tema é “Utilização de meios civis
contratados em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais: um estudo de caso
da Operação São Francisco (Complexo da Maré) no contingente da Brigada de
Infantaria Paraquedista em 2014”.
Declaro ter sido esclarecido dos seguintes pontos:
1.

A pesquisa tem como objetivo principal incrementar os planejamentos

de operações vindouras no que tange a função de combate logística, no contexto de
operações de amplo espectro em ambiente situacional assimétrico, com emprego de
outros órgão e agências.
2.

A participação do(a) Senhor(a) consistirá em fornecer opiniões acerca

dos assuntos atinentes a esta pesquisa, considerando a experiência e função
desempenhada nas inspeções de alimentos e controladoria sanitária em
Organização Militar do Exército.
3.

Durante a realização desta pesquisa, em virtude de sua natureza

eminentemente bibliográfica/documental, não há risco à integridade física de
qualquer pessoa.
4.

Ao participar deste trabalho, o Senhor(a) estará contribuindo para o

desenvolvimento da doutrina relacionada a Função Logística Suprimento e Recursos
Humanos em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais.
5.

A participação do(a) Senhor(a) nesta pesquisa perdurará apenas até o

término da mesma, prevista para outubro de 2019.
Estou de acordo com os termos acima descritos:
( ) Sim ( ) Não
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Questionamentos
1. Qual a função que o Senhor(a) desempenha?
2. Tendo em vista que na Operação São Francisco foi contratado o serviço de
entrega de gelo (ensacado em embalagem única) e o suprimento de classe I (água)
em garrafa PET, pode se afirmar que houve risco de contaminação da tropa?
3. Poderiam ser realizadas análises microbiológicas, principalmente, no gelo
fornecido?
4. A susceptibilidade de contaminação por coliformes fecais em gelo é comum?
5. Seria possível uma análise físico-química amostral da água fornecida em garrafas
PET?
6. O Exército dispõe de algum tipo de Kit de análise rápida, que seria condizente
com a celeridade, exequibilidade e modularidade necessárias a uma operação como
a São Francisco?
7. Na Operação São Francisco a ração fornecida a tropa foi a quente confeccionada
nas bases das FT. Caso o fornecimento fosse terceirizado, em sua opinião, os riscos
de contaminação seriam maiores ou menores?
8. Em sua opinião, alguma medida de segurança poderia incrementar a segurança
da tropa no que tange a Classe I?
9. Dentro da função logística recursos humanos o veterinário é responsável pela
verificação das condições sanitárias da tropa. Em sua opinião, a terceirização de
instalações sanitárias favorecem no que tange a salubridade e conforto da tropa?
Em que medida?
10. O Sr(a) gostaria de expor mais alguma visão ou complementar com alguma
consideração a referida entrevista?
Grato pela participação e disponibilidade dispensadas.
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO
QUESTIONÁRIO
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (PESQUISA DE CAMPO)
(Requisito para a obtenção do título de Mestre em Ciências Militares)

Título: Operações de Cooperação e Coordenação com Agências: uma
análise logística dos sistemas de apoio da Operação São Francisco

Autor: Cap MB Felipe de Oliveira CATUCÁ.

Este instrumento compõe a dissertação de mestrado em Ciências Militares e
possui como escopo de trabalho uma operação em que o Exército Brasileiro foi
empregado no Rio de Janeiro. O intuito deste questionário é coletar dados,
experiências e a visão dos coordenadores e gestores da missão no vetor logístico,
no que diz repeito ao Suprimento Cl I e com relação a Função Logística Recursos
Humanos.
O rol de perguntas está subdividido em três partes, totalizando 28 perguntas,
e constitui a ferramenta responsável por avaliar a logística civil na Operação. Elas
possuem lacunas a serem marcadas com “X”. Saliento que a última pergunta
oportuniza uma contribuição ou inserção de ideia que por ventura possa surgir.
Tendo em vista a função desempenhada à época e a experiência profissional
do Senhor, sua contribuição em responder os questionamentos será de grande valia
para a pesquisa.
Ambientação
.
O trabalho visa checar a plausibilidade do emprego do recurso civil no
ambiente situacional assimétrico e urbano. Visa estabelecer hiatos doutrinários ou
oportunidades de melhoria de forma a incrementar o emprego da tropa no que tange
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a eficiência, eficácia e, consequente, operacionalidade da tropa paraquedista. A
seguir, são explicados alguns conceitos doutrinários para facilitar
Ações assimétricas - ações que adotam medidas de terror e guerrilha em área
de conflito, geralmente, urbana, com a intenção de atingir objetivos políticos
(BRASIL, 2015, p. 71).
Operações de GLO - atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos
de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos
poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e temporário
(BRASIL, 2015, p.129).
Operações no amplo espectro - combinação de atitudes - ofensiva, defensiva,
de pacificação e de apoio a órgãos governamentais - empregada nas operações
militares, sucessiva ou simultaneamente, como parte de uma Força Terrestre ou
conjunta. As ações executadas letais e não-letais devem obedecer ao critério de
proporcionalidade com relação aos efeitos desejados e estarem sincronizadas entre
si e com os objetivos estabelecidos para cada operação (BRASIL, 2015, p. 196).
Agradeço a contribuição de antemão e predisponho-me a qualquer
necessidade e esclarecimentos por meio dos seguintes contatos:
Felipe de Oliveira Catucá (Capitão de Material Bélico - AMAN 2009)
Cel: (51) 99335-5675
E-mail: felipecatuca@yahoo.com.br

Questionamentos
Questões Gerais
1. Valendo-se da intenção do Comando da Bda Pqdt de atuar com saturação de
área e com o elemento surpresa em primeiro plano, em relação a linha de ação
logística no que tange a classe I, que tipo de alimento o Senhor avalia que seria
mais adequado:
Tipo /
Fase

Ração Operacional
- (R2)

Ração quente
(confecção nas
bases de FT)

Refeição
terceirizada em
embalagem
individual
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Prontidão
Investimento
Manutenção
2. Tendo em vista que as áreas de trens das FT Pqdt recebiam apoio logístico civil,
qual a sua opinião com relação ao emprego de serviços civis contratados dentro da
zona de ação em operações de apoio a órgãos governamentais?
( ) Viável

( ) Inviável ( ) Em parte

Questões Específicas
3. Na execução das entregas dos meios contratados, como o Sr avalia o transporte
pelo civil na Operação São Francisco, no aspecto segurança do fornecedor?
( ) Não deveria haver terceirização
(

) Deveriam ser entregues no Batalhão Logístico Paraquedista e transportados

pelos meios militares
( ) Deveriam ser entregues em veículos civis com segurança aproximada
( ) A segurança do fornecedor é de responsabilidade do empresário responsável
( ) Nenhuma das opções acima
4. O Complexo da Maré possui uma infraestrutura viária deficiente. Como o Sr avalia
o TIPO de interferência logística que a empresa terceirizada que utilizou o modal
rodoviário para realização do serviço contratado estava suscetível?
( ) Negativo ( ) Positivo
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5. Como Sr avalia o NÍVEL de interferência logística que a empresa terceirizada que
utilizou o modal rodoviário para realização do serviço contratado estava suscetível?

Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alto

5

Extremamente alto

( )

Muito alto

4

Muito alto

( )

Alto

3

Alto

( )

Baixo

2

Baixo

( )

Muito baixo

1

Muito baixo

6. Como o Sr avalia o nível de risco do servidor civil (segurança) que trafega no
interior da zona de ação para a entrega do suprimento e manutenção das
instalações sanitárias?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alto

5

Extremamente alto

( )

Muito alto

4

Muito alto

( )

Alto

3

Alto

( )

Baixo

2

Baixo

( )

Muito baixo

1

Muito baixo

7. No que tange ao modus operandi de entrega de Classe I (água) engarrafada e
fornecimento de gelo em ensacado, como o Sr avalia a suficiência destes itens nas
seguintes fases?
Fase

Escala de
avaliação

Prontidão

Manutenção

( )

Excelente

( )

Excelente

( )

Excelente

( )

Muito bom

( )

Muito bom

( )

Muito bom

( )

Bom

( )

Bom

( )

Bom

( )

Regular

( )

Regular

( )

Regular

( )

Insuficiente

( )

Insuficiente

( )

Insuficiente

Pontuação
5

Investimento

Excelente
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4

Muito bom

3

Bom

2

Regular

1

Insuficiente

8. Como o Sr avalia o nível de qualidade da água fornecida (PET)?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Excelente

5

Excelente

( )

Muito bom

4

Muito bom

( )

Bom

3

Bom

( )

Regular

2

Regular

( )

Insuficiente

1

Insuficiente

9. Como o Sr avalia o nível de qualidade do gelo fornecido, sob o aspecto de
envasamento e mobilidade de transporte?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Excelente

5

Excelente

( )

Muito bom

4

Muito bom

( )

Bom

3

Bom

( )

Regular

2

Regular

( )

Inadequado

1

Insuficiente

10. O Sr acha que houve risco potencial de interrupção do fluxo logístico civil
terceirizado ou sabotagem (água e gelo), por motivos intrínsecos à conjuntura
situacional daquele ambiente?
( ) Sim

( ) Não

11. Em que medida?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alto

5

Extremamente alto

( )

Muito alto

4

Muito alto

( )

Alto

3

Alto

( )

Baixo

2

Baixo
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( )

Muito baixo

1

Muito baixo

12. Em sua opinião, sobre a linha de ação logística adotada quanto ao fornecimento
de Classe I, o Sr acredita que favoreceu a ação tática da tropa?
(

) Sim

( ) Não

13. Em sua opinião, o fornecimento de Classe I engarrafado e gelado exerce que
nível de influência no conforto da tropa?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alta

5

Extremamente alta

( )

Muito alta

4

Muito alta

( )

Alta

3

Alta

( )

Baixa

2

Baixa

( )

Muito baixa

1

Muito baixa

14. Qual sua avaliação sobre o método de manutenção e entrega das instalações
sanitárias terceirizadas na Operação São Francisco?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Excelente

5

Excelente

( )

Muito bom

4

Muito bom

( )

Bom

3

Bom

( )

Regular

2

Regular

( )

Insuficiente

1

Insuficiente

15. Na dimensão adequabilidade, qual sua avaliação sob o uso de meios sanitários
terceirizados em Operações de GLO em áreas humanizadas urbanas?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Excelente

5

Excelente

( )

Muito bom

4

Muito bom

( )

Bom

3

Bom

( )

Regular

2

Regular

( )

Insuficiente

1

Insuficiente
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16. Tendo em vista que a função logística recursos humanos possui em seu cerne a
assistência ao militar, levando em consideração o número de homens sob sua
coordenação, o quantitativo de meios sanitários disponibilizados foi suficiente?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente suficiente

5

Extremamente suficiente

( )

Muito suficiente

4

Muito suficiente

( )

Suficiente

3

Suficiente

( )

Regular

2

Regular

( )

Insuficiente

1

Insuficiente

17. Sob aspecto de salubridade, como o Sr avalia os níveis de manutenção dos
meios sanitários?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Excelente

5

Excelente

( )

Muito bom

4

Muito bom

( )

Bom

3

Bom

( )

Regular

2

Regular

( )

Insuficiente

1

Insuficiente

18. Em sua opinião, existiam condições estruturais para dispensar a terceirização de
meios civis para o apoio na função logística recursos humanos?
( ) Sim

( ) Não ( ) Em parte

19. Em sua opinião, as localizações das bases logísticas das FT (posicionamento
em relação ao setor de atuação e com o escalão apoiador) corroboraram com o
favorecimento da ação tática?
( ) Sim

( ) Não

( ) em parte

Por que?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
_______________________________________________
20. Ainda sobre o posicionamento das bases e dos meios logísticos civis
adjudicados, como o Sr avalia a localização no aspecto segurança (cobertas e
abrigos)?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente seguro

5

Extremamente seguro

( )

Muito seguro

4

Muito seguro

( )

Inseguro

3

Inseguro

( )

Vulnerável

2

Vulnerável

( )

Extremamente vulnerável

1

Extremamente vulnerável

Questões Conclusivas
21. Em sua opinião, em que medida a quantidade de meios civis contratados para
apoiar o vetor militar podem influenciar no sigilo da operação, principalmente com
relação aos efetivos que compõem determinada FT?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alto

5

Extremamente alto

( )

Muito alto

4

Muito alto

( )

Alto

3

Alto

( )

Baixo

2

Baixo

( )

Muito baixo

1

Muito baixo

22. Levando-se em consideração as condicionantes que influem na confecção da
ração quente (R1) servida à tropa, como por exemplo as condições higiênicosanitárias. Em sua opinião, o Sr ratificaria a linha de ação logística adotada na
Operação São Francisco (confecção em locais improvisados com os meios
orgânicos)?
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( ) Sim ( ) Não
23. Caso a resposta anterior tenha sido não, adotaria que alternativa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
24. Tendo a Operação São Francisco como referência, caso fosse deflagrada uma
operação de conjuntura situacional similar (conflito assimétrico e irregular), sob a
ótica de meios logísticos militares empregados, o Sr ratificaria o emprego de meios
logísticos civis em suprimento Classe I e terceirização de serviços sanitários em
benefício da tropa?
( ) Sim

( ) Não

25. Como o Sr avalia a necessidade do emprego de meios logísticos civis como os
utilizados na Operação São Francisco?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alto

5

Extremamente alto

( )

Muito alto

4

Muito alto

( )

Alto

3

Alto

( )

Baixo

2

Baixo

( )

Muito baixo

1

Muito baixo

26. Esta pergunta visa explorar sua opinião sobre os meios militares (pessoal e
material) empregados, tendo a Operação São Francisco como referência, sob dois
aspectos: com terceirização e sem terceirização.

O Sr julga que deveria haver

terceirização? Que setores, por exemplo, deveriam ser repassados ao vetor civil,
também?
( ) Sim ( ) Não
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
27. Em que medida o Sr avaliaria o nível de influência que os meios logísticos civis
incorreram sob o desempenho operacional da tropa assistida?
Escala de avaliação

Pontuação

( )

Extremamente alto

5

Extremamente alto

( )

Muito alto

4

Muito alto

( )

Alto

3

Alto

( )

Baixo

2

Baixo

( )

Muito baixo

1

Muito baixo

28. Tendo como escopo a logística civil empregada na Operação São Francisco,
solicito que exponha mais alguma visão ou complementar com alguma consideração
o referido questionário, caso seja necessário
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Grato pela participação e disponibilidade dispensadas.
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PREFÁCIO

As atuações das Forças Armadas se configuram com complexidades crescentes.
Quando se propagam em áreas urbanas e humanizadas a Função de Combate
Logística - Suprimento e Recursos Humanos ganham importância no planejamento
situacional da atuação militar.
A conjuntura de emprego do Exército Brasileiro (EB) em variadas missões,
principalmente, Operações Básicas de não guerra do tipo cooperação e
coordenação com agências, têm sido uma constante nas cidades brasileiras. A
maioria com ênfase em garantia da lei e da ordem (GLO), podendo ser coordenada
com outros órgãos governamentais ou não, em benefício das esferas política,
econômica, social, entre outras. Elas se caracterizam por não ter um combate claro
e serem utilizadas, geralmente, em locais massivamente habitados.
O teatro de operações clássico foi substituído por um distinto, não linear,
configurado num amplo espectro de ações e, comumente, em ambiente urbano. Não
obstante a isso, o esteio logístico que acompanha essa configuração de atuação
militar, deve ofertar uma capacidade operacional congruente e devidamente
estabelecida. Os elementos de apoio podem ser entendidos como aqueles capazes
de proporcionar de forma contínua os recursos necessários para sustentar as forças
de combate no campo de batalha, nos lugares adequados e nos momentos
oportunos.
Este caderno de instrução visa apoiar futuros planejadores de um Destacamento
Logístico nas Funções Logísticas Suprimento (Classe I - água) e Recursos Humanos
no apoio a uma Brigada em Operações de Cooperação e Coordenação com
Agências.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE
1.1.1 Este caderno de instrução tem por finalidade apoiar
os gestores logísticos com orientações que transcendem

1.1 FINALIDADE
1.2 OBJETIVO

a fase de planejamento e execução das Funções
Logísticas Suprimento (Classe I - água) e Recursos Humanos no apoio a uma
Brigada em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências.
1.1.2 Apresentar tarefas logísticas a serem repassadas por meio de terceirização
ao vetor civil.
1.1.3 Discriminar dados técnicos e normatizações de condutas para a manutenção
do apoio logístico.
1.1.4 Definir as capacidades de um veterinário em Apoio Específico ao
Destacamento Logístico ativado de uma operação.
1.1.5 Estabelecer um Procedimento Operacional Padrão para o Serviço de
Alimentação em Ambientes Improvisados com orientações ao Serviço de
Aprovisionamento.

1.2

OBJETIVO

1.2.1 O objetivo deste caderno é descrever procedimentos para facilitar o
planejamento e execução nos variados escalões para a execução do apoio logístico.
1.2.2 Pode ainda ser aplicado como ferramenta com dados médios de planejamento
para montagem da estrutura logística para apoiar em Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências e outras operações com desdobramento em áreas
humanizadas e urbanas.
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CAPÍTULO 2
OPERAÇÃO DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS
(OCCA)

2.1 DEFINIÇÃO
2.1.1 As Operações de Cooperação e Coordenação com
Agências são Operações Básicas que ocorrem em
situação

de

não

guerra.

Porém,

podem

ocorrer,

concomitantemente, em situações de guerra em fases
defensivas ou ofensivas.

2.1 DEFINIÇÃO
2.2 OPERAÇÕES DE
COOPERAÇÃO E
COORDENAÇÃO COM
AGÊNCIAS

2.1.2 Elas podem dar-se apoiando órgãos civis ou
militares,

públicos

ou

privados,

nacionais

ou

COOPERAÇÃO

E

internacionais.

2.2

OPERAÇÕES

DE

2.3 CONSIDERAÇÕES
INICIAIS
2.4 OBJETIVOS

COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS

2.2.1 As Operações de cooperação e coordenação com agências podem ser
divididas em:
a) garantia dos poderes constitucionais;
b) garantia da lei e da ordem (GLO);
c) atribuições subsidiárias;
d) prevenção e combate ao terrorismo;
e) sob a égide de organismos internacionais;
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise;
g) outras operações em situação de não guerra.
2.2.2 As OCCA buscam conciliar os objetivos e centralizar as ações em propósitos
convergentes. Estas ações evitam a duplicidade de ações e a dispersão de
recursos.
2.2.3 A liberdade de ação do comandante da operação é limitada e normatizada por
instrumento legal próprio. Possui tempo e espaço com duração específica.
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2.2.4 É uma operação militar executada pelas Forças Armadas. Possui o escopo de
segurança integrada com participação de diversos setores e órgãos governamentais
ou não.

Fig 1 - Exemplos de agências

2.3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.3.1 A logística bem planejada em uma operação é fundamental para o êxito de
uma missão. Deve ter estrutura flexível e coesa, pautada no conceito de “logística na
medida certa”.
2.3.2 A atuação em situações de amplo espectro, com irregularidade da zona de
ação, execução de ações múltiplas e ameaças intangíveis exigem da logística
criteriosas medidas de planejamento, controle e execução.
2.3.3 Sua organização deve ser pautada na flexibilidade, adaptabilidade,
modularidade, elasticidade e sustentabilidade (BRASIL, 2018a, p - 15).
2.3.4 Deve-se empregar, sempre que possível, mão de obra terceirizada para
execução de tarefas complementares à logística da operação.
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2.4 OBJETIVOS

a)

Cooperar com o planejamento logístico em diversas esferas de atuação.

b)

Expor as condicionantes administrativas para facilitar a execução da logística

em OCCA.
c)

Identificar

as

áreas

que

são

pertinentes

à

terceirização

em

um

desdobramento logístico em área urbana.
d)

Contribuir com o detalhamento e posicionamento das áreas de trens das OM.

e)

Pontuar serviços com execução de operadores logísticos civis.

f)

Identificar as vulnerabilidades impostas pelo ambiente assimétrico.

g)

Mostrar dados médios de planejamento para itens a adquirir em Op GLO.

h)

Aumentar a eficiência e eficácia na Função Logística Suprimento e Recursos

Humanos
i)

Elencar as capacidades e alcances técnicos de um veterinário em apoio

especifico ao Dst Log.
j)

Prestar um suporte eficiente e coadunado com a operação.

k)

Aumentar a capacidade operativa da tropa apoiada.

08
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CAPÍTULO 3
PLANEJAMENTO DO APOIO LOGÍSTICO EM OCCA

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

3.1.1 O planejamento logístico de uma operação deve ser

3.1CONSIDERAÇÕES
iniciado com previsibilidade variada, visto que o Exército INICIAIS
Brasileiro possui Brigadas de Emprego Estratégico. O
Estado Maior destes Grandes Comandos devem manter 3.2 ESFERA
ADMINISTRATIVA
seu escalão logístico em condições de prontidão, com
pregões de itens, imprescindíveis, em condições de
3.3 SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS

empenho imediato.
3.1.2 O planejamento administrativo e orçamentário deve

ser pautado sob a égide de pronto emprego. Ou seja, deve sobrelevar-se o conceito
de operacionalidade, exequibilidade e modularidade.

3.2 ESFERA ADMINISTRATIVA

3.2.1 Para desdobramento de uma Operação de OCCA ou suas derivações, como
por exemplo, a GLO, a criação de uma Unidade Gestora (UG) temporária para
alocação de recursos facilita a gestão administrativa dos contratos e licitações.
3.2.2 É recomendável desonerar administrativamente o Grande Comando Ativado
ou OM que iniciam a operação, geralmente os encargos recaem sobre a que se
encontra na região de ativação da OCCA.
3.2.3 Em atuações com previsibilidade superior a seis meses, torna-se premente a
criação de uma Unidade Gestora temporária de forma a facilitar a troca de gestão,
juntamente, com a substituição de contingentes.
3.2.4 Deve-se manter pregões vigentes para serviços a serem terceirizados em
Operações para apoio à tropa.

09
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3.3 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

A disposição de meios terceirizados para uso da tropa, principalmente na fase
de manutenção das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências,
torna-se fator preponderante para o aumento da moral e higidez física dos militares.
A contratação de operadores logísticos civis desengaja os meios orgânicos militares.
A prevalência de atuação acontece em locais com estrutura incompatível com
a grande demanda de homens empregados, configurando um ambiente que
necessita de reforço de meios logísticos para desenvolvimento dos trabalhos de
forma efetiva.

3.3.1 Locação de estruturas sanitárias de apoio semipermanentes, para atuações
acima de um mês, e modulares individuais, tais como:
a) Contêiner banho;
b) Módulo sanitário individual;
c) Contêiner sanitário
3.3.2 Contratação de manutenção das estruturas sanitárias terceirizadas e de
instalações aproveitadas do local de desdobramento das bases e áreas de trens;
3.3.3 Locação de estrutura semipermanente de cozinha em contêiner para
desdobramento em ambientes improvisados por tempo superior a um mês.
3.3.4 Contratação de serviço de readequação de rede sanitária provisória, de
esgotos e de caixas de gordura para implementação de estruturas semipermanentes
de médio e grande volume de uso;
3.3.5 Contratação de serviço de readequação elétrica direcionado a alta e média
tensão para implantação de rede provisória nas áreas de trens das Forças Tarefas
e, especialmente, na área de desdobramento do Destacamento Logístico Ativado,
tendo em vista a grande quantidade de meios como: carregamento de baterias de
empilhadeiras elétricas, ligação de viaturas estacionárias frigoríficas, ligação de
fornos e sistemas de resfriamento de gênero.
3.3.6 Contratação do serviço de climatização de barracas alojamento e Postos de
Comando. Deve-se levar em consideração a posição geográfica de atuação e as
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condições meteorológicas da localidade. As temperaturas locais podem ser altas ou
demasiadamente baixas, influenciando, diretamente, nas condições de saúde da
tropa empregada.
3.3.7 Locação de contêiner para armazenagem de armamento e munição;
3.3.8 Caso o Destacamento Logístico ativado não possua Viatura Especializada
Frigorífica Estacionária, a locação de contêiner frigorífico para armazenagem de
gêneros frigorificados e resfriados torna-se necessária.
3.3.9 A tarefa logística que consiste no serviço de confecção da alimentação da
tropa é executada nas fases de prontidão, investimento e na primeira fase da
manutenção da Operação pelos meios orgânicos militares, fazendo uso das
cozinhas de campanha e aproveitamento de recursos locais. Durante a fase de
manutenção/estabilização é recomendável à terceirização da alimentação da tropa.
Tal condição é gerada pela prevalência de condições precárias do local ou da
inviabilidade de espaço para produção de alimentação em larga escala.
3.3.10 Manutenção de pregões vigentes para a aquisição de materiais de
construção [brita (diversas granulações) e areia] para uso nas áreas de manutenção
de viaturas (amenizar a degradação do solo e controle de óleos, respectivamente).
3.3.11 Contratação/locação de estruturas direcionadas a manutenção do preparo
físico da tropa (módulos para exercício contrarresistido e máquinas para exercício
cardiorrespiratório).
3.3.12 Contratação/locação de espaços de lazer (TV, sinuca, pebolim e afins).

11
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CAPÍTULO 4
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1.1 As medidas logísticas que abarcam o suporte geral

4.1CONSIDERAÇÕES
conferido a tropa exigem um planejamento cirúrgico. GERAIS
Instrumentos, meios e ferramentas simplórias de um
sistema influem sobremaneira em um contexto geral. Para 4.2 EFETIVOS
um

efetivo,

seguro

e

completo

apoio

tornam-se

necessárias algumas condutas pelos responsáveis da 4.3 AÇÕES A SEREM
ADOTADAS
cadeia logística da operação.

4.2 EFETIVOS

4.2.1 No planejamento da Operação o repasse de efetivos a apoiar é condição
indispensável para o planejamento e gestão dos processos no transcorrer das
atividades.
4.2.2 O mapa da força deve ser repassado pela cadeia logística do Comando da
Operação, juntamente com os pedidos de suprimento, visando a preparação das
cargas para futuro repasse. Tais informações devem ser diárias, fidedignas e
informadas no prazo determinado pelo escalão logístico apoiador.

4.3 AÇÕES A SEREM ADOTADAS

4.3.1 Disponibilização de centrais de fornecimento de energia em baixa tensão para
carregamento de implementos eletroeletrônicos, sistemas de refrigeração e
máquinas para manutenção que demandem energia elétrica.
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4.3.2 Aquisição de cases em tamanhos variados para condução de materiais de
fragilidade relativa.
4.3.3 Aquisição de quantidade variada de cadeados em tamanhos diversos (variável
em função da demanda de estruturas e efetivos)
4.3.4 Aquisição de correntes para trancamento de instalações logísticas com
vulnerabilidade relativa.
4.3.5 Condução de empilhadeiras a diesel e elétrica (caso o local de guarda de
gêneros tenha ventilação deficiente).
4.3.6 Condução de caixas térmicas de grandes volumes (200 a 500 litros) para
resfriamento de água visando o fornecimento para a tropa.
4.3.7 Condução e uso de reforçadores de solo para auxílio na armazenagem em
locais sem pavimentação.
4.3.8 Condução e uso de reforçadores de solo para transitabilidade no interior da
área do Dst Log.
4.3.9 Condução e uso de pallets de polímero.
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CAPÍTULO 5
FASES DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nesta fase da operação algumas tarefas logísticas

5.1CONSIDERAÇÕES
passam por um processo de adequação, tendo em vista GERAIS
que os meios orgânicos da tropa iniciam um processo de
substituição para as estruturas terceirizadas, bem como 5.2 GESTÃO DE
PROCESSOS
para operadores logísticos civis.
5.3 SEGURANÇA
5.2 GESTÃO DE PROCESSOS

5.2.1 Em climas quentes o fornecimento de água gelada para as bases torna-se
prioritário.
5.2.2.Na disposição dos meios terceirizados (instalações sanitárias), o responsável
pelo posicionamento dos mesmos deve ter preocupação em buscar locais cobertos
e abrigados, com objetivo de preservar o usuário, bem como buscar manter o sigilo
no que compete ao quantitativo de estruturas dispostas.
5.2.3 Uso de descartáveis para alimentação da tropa durante todas as fases da
operação.
5.2.4 Condução de caixas de transporte de alimento, caso seja necessário o manejo
da ração quente devido a pulverização das bases.
5.2.5 Condução de grande quantidade de líquidos sanitizantes para higienização de
caixas térmicas e locais de manejo.
5.2.6 Condução de bobina de fita pet (13 e 16 mm), esticador, tensionador e selador
para fita PET.
5.2.7 Condução de bobina de filme para estrechar pallets.
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5.3 SEGURANÇA

5.3.1 Durante as execuções de serviços terceirizados deve ser mantida guarnição
mínima em forma de escolta ao operador logístico civil (segurança). Caso o serviço
se mantenha perene à operação, cabe realização de estudo das fichas individuais
dos funcionários contratados.
5.3.2 Condução de sacos de areia cheios ou não (caso o local da operação tenha
fonte de material ou apoio da Engenharia) para confecção de barreiras em posições
onde estão situadas: estruturas sanitárias descobertas e desabrigadas e locais para
confecção e consumo de R2.
5.3.3 Para os serviços terceirizados com execução dentro da zona de ação, o
protocolo de segurança passa a ser regulado de forma aproximada, por meio de
escolta.
5.3.4 Disponibilização de colete e capacete para o operador logístico civil no
exercício da função dentro da zona de ação. Tal condição é executada para níveis
de periculosidade alta.
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CAPÍTULO 6
DADOS MÉDIOS PARA PLANEJAMENTO EM GLO

Este capítulo tem como finalidade auxiliar no
processo

de

estimativas

logísticas

6.1CONSIDERAÇÕES
visando, ESPECÍFICAS

especificamente, itens para estruturação de uma rede
adequada de suporte a uma Operação de Cooperação e Coordenação com
Agências.

6.1 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

6.1.1 Para o cálculo de módulos sanitários utiliza-se como base 20 a 25 homens por
cabine.
6.1.2 Previsão de distribuição/confecção nas fases de prontidão e investimento de
uma pré-refeição e de contratação da mesma para a fase de manutenção da
operação, com foco em suprir o desgaste físico oriundo do aumento do gasto
energético das ações continuadas.
6.1.3 Aquisição de garrafas do tipo PET com água de 1,5 l (quantitativo de 2
garrafas por homem) para fornecimento individualizado.
6.1.4 Aquisição de garrafas do tipo 10 l direcionada ao serviço de aprovisionamento
para confecção de bebidas e da alimentação.
6.1.5 Aquisição de gelo filtrado (800 g por homem por dia) em embalagem primária e
secundária em sacos de 10 Kg.
6.1.6 Para contratação de estruturas visando lazer da tropa, considerar módulos de
treinamento e ludicidade, planejar um módulo para cada 30 militares.
6.1.7 Um contêiner armamento por Força Tarefa valor subunidade.
6.1.8 Um contêiner cozinha por Força Tarefa valor Batalhão
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CAPÍTULO 7
SERVIÇO DE VETERINÁRIA EM APOIO ESPECÍFICO

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O conjunto de ações que o militar com formação

7.1 CONSIDERAÇÕES
em Medicina Veterinária pode apoiar um Comando GERAIS
Logístico ou um Destacamento Logístico ativado
corroboram para o êxito e incremento dos níveis de 7.2 APOIO A ESFERA
confiabilidade dos processos. O Médico Veterinário atua ADMINSITRATIVA
na gestão de tarefas logísticas e no apoio técnico do
7.3 APOIO TÉCNICO

suporte operativo em operações.

7.4 PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
7.2 APOIO À ESFERA ADMINSITRATIVA
PADRÃO PARA
DESDOBRAMENTO DE
COZINHAS EM
7.2.1 Deve se considerado o apoio técnico de um AMBIENTES
IMPROVISADOS
Veterinário Militar para indicação de normativas a serem
prescritas nos editais que serão destinados ao apoio da tropa em operações, para
executar os seguintes serviços:
- Discriminação de modelos de embalagens para água, critérios específicos para
embalamento primário e secundário para água e gelo;
- Regulação para terceirização da manutenção de estruturas sanitárias e dos pontos
de confecção de ração.
- Padronização de critérios de qualidade para terceirização da alimentação.

7.3 APOIO TÉCNICO

Passagem de um veterinário militar em apoio específico ao Destacamento
Logístico ativado com atribuições concernentes à fiscalização e apoio técnico às
17
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bases e áreas de trens das Forças Tarefa. A disponibilização deste elemento possui
a finalidade de apoiar os gestores logísticos na gestão da cadeia de suporte de uma
operação.

7.3.1 Apoio técnico às Bases e Áreas de Trens
7.3.1.1 O veterinário assessora o escalão logístico determinado quanto a pertinência
para alocação de estruturas sanitárias, considerando:
a)

Disposição: viabilidade sanitária do setor;

b)

Menores riscos com influência de animais sinantrópicos;

c)

Menor probabilidade de surtos endêmicos.

7.3.2 Apoio técnico ao serviço de aprovisionamento:
7.3.2.1

O

veterinário

possui

capacidade

de

assessoramento

para

tecer

considerações acerca do posicionamento de cozinhas improvisadas.
7.3.2.2 Viabilidade sanitária do local é estudada e chancelada pelo veterinário que
está adjudicado na Operação com tais demandas, podendo avaliar:
a)

Riscos de animais sinantrópicos;

b)

Capacidade de escoamento de rejeitos;

c)

Condições de salubridade do local;

d)

Conhecimento técnico de protocolos de higiene dos operadores;

e)

Consultoria de condutas de segurança para manipulação e confecção;

7.3.3 Operacionalização e fiscalização

O emprego do Veterinário Militar em Apoio específico ao Destacamento
Logístico se dá por meio do desdobramento de um módulo de Laboratório de
Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) para Operações, desenvolvendo
medidas passivas e ativas, como descritas a seguir:
- Medidas de fiscalização sanitária por amostragem do Suprimento Classe I - água e
gelo, recebidos.
18
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- Utilização dos kits de análise de água para plotagem físico-química e
microbiológica.
- Fiscalização de contratos por parte das terceirizadas no desempenho das
manutenções diárias, com a chancela do veterinário para liberação de instalações
sanitárias para o uso da tropa, visando à segurança e uniformidade de padrão
higiênico-sanitária.
- Fiscalização da alimentação terceirizada (controle de qualidade amostral)

7.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA DESDOBRAMENTO DE
COZINHAS EM AMBIENTES IMPROVISADOS

Elaborado com base na Lista de Verificação de Boas Práticas para o Serviço
de Alimentação em Organização Militar (BRASIL, 2015a, p - 61) consta um
Procedimento Operacional Padrão com uma relação de itens que um Veterinário
Militar repassado em Apoio Específico a um Destacamento Logístico pode
assessorar e contribuir na fiscalização visando o alcance de um alto padrão de apoio
logístico e segurança da tropa (ver Apêndice F).
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APÊNDICE F - Itens a serem alocados em um Procedimento Operacional
Padrão (POP) para o Serviço de Alimentação em Ambientes Improvisados
Militares do Serviço de Aprovisionamento

Sim

1

Possuem instrução básica de higiene, boas práticas
e asseio corporal?

2

Os militares apresentam sintomas de doença?

3

Existem graduados na fiscalização das rotinas?
Recebimento de suprimento

4

No recebimento dos gêneros é avaliada a qualidade
do transporte?

5

No recebimento é realizada a análise sensorial dos
gêneros?

6

No recebimento dos gêneros é avaliado estado de
embalamento e validades?

7

O veículo de transporte apresentava condições
favoráveis de salubridade e segurança?

8

Suprimento está paletizado?
Armazenagem

9

A região é livre de animais sinantrópicos?

10

Existe local para guarda de amostras por prazo de
72h?

11

As instalações frigoríficas estão limpas e em boas
condições de higiene (Vtr frigorífica, freezers, caixas
térmicas com gelo filtrado)?

12

Existem paletes sobressalentes?

13

Os
utensílios
após
processo
higienização/sanitização
possuem
local
armazenagem próprio?

14

Os paletes são de polímero?

21
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Instalações e estruturas

15

A área externa possui distância de segurança de
focos de insalubridade (animais, depósitos de lixo,
local de despejo de entulho, água parada)?

16

Local de depósito possui piso de alvenaria (caso
não tenha, prioritariamente reforçador de solo ou
brita)?

17

Local de confecção possui piso de alvenaria (caso
não tenha, prioritariamente reforçador de solo ou
brita)?

18

Local de armazenagem possui inclinação para
escoamento de líquidos?

19

O local foi dedetizado?

20

As superfícies de contato com os alimentos são de
fácil manutenção (preferencialmente lisas, íntegras
e de material não contaminante)?

21

O sistema de dispersão dos líquidos residuais é
compatível com a demanda de produção.
(Preferencialmente terceirizados)?

22

A instalação dispõe de líquidos para higienização de
mãos e métodos de secagem?

23

A instalação possui portas, janelas ou obstáculos
que permitam bloquear, impedir ou minimizar o
acesso
de
visitantes,
pragas e
animais
sinantrópicos?

24

As caixas de gordura e resíduos devem estar fora
do ambiente de manipulação e devem ser
compatíveis com o nível de produção?

25

As instalações sanitárias para uso pela equipe de
aprovisionamento não devem se comunicar
diretamente com os locais de confecção de ração?

26

O lixo produzido é separado para coleta seletiva e
acondicionado em local distante da área de preparo
22
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e armazenagem (evitando pragas e vetores urbanos
e atendendo riscos ao meio ambiente)?
27

O lixo é retirado com periodicidade controlada?

28

Existe a terceirização de coleta de lixo na área de
desdobramento?

29

Os recipientes para descarte de resíduos e óleos
são íntegros e identificáveis?

30

Os locais de descanso e alojamentos do pessoal do
aprovisionamento são distintos das áreas de serviço
e confecção de ração?
Higienização, equipamentos, móveis e utensílios

31

As instalações, utensílios e móveis são mantidos
em boas condições higiênico-sanitárias?

32

As manutenções de instalações, utensílios e móveis
são executadas dentro de rotina pré-estabelecida e
fiscalizadas?

33

Os fluidos saneantes são identificáveis e estão em
local distinto?

34

As instalações, utensílios são de material não
contaminante e de fácil manutenção?

35

A higienização dos utensílios de limpeza são feitas
fora do local de preparo (vassouras, rastelos, rodos
e panos)?
Água

36

A
água
utilizada
para
manipulação
é
comprovadamente potável e foi atestada pelo
veterinário da Operação?

37

O reservatório de água é higienizado e possui
condições de guarda do suprimento de maneira
adequada?

38

O local de recepção possui água potável em
abundância para pré-higienização dos alimentos e
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bancada (improvisada ou aproveitada)?
39

O gelo de água potável é manuseado de forma
racional?

40

Os invólucros com água estão lacrados e no prazo
de validade?

41

Os invólucros com gelo estão lacrados e com seu
embalamento preservado?
Fases de preparo, transporte e fornecimento

42

O acesso ao local de confecção é controlado?

43

A higienização de hortifrutícolas se dá por meio de
produtos apropriados?

44

Os alimentos são transportados de maneira segura,
em caixas térmicas hermeticamente fechadas, ou
em
invólucros
apropriados
para
refeições
individualizadas?

45

A vtr que transporta as etapas não transporta outras
cargas que comprometas as condições higiênicosanitárias do alimento?
Terceirização

46

Caso seja possível, terceirizar serviços de
adequação para efluentes, líquidos residuais, óleos
e caixa de gordura.

-

47

Caso seja possível, devem-se terceirizar serviços
de controle de pragas e vetores urbanos.

-
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ANEXO A – SOLICITAÇÃO GOVERNAMENTAL DE APOIO DAS FORÇAS
ARMADAS
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Fonte: Cabral (2014).
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ANEXO B - LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS PARA O SERVIÇO
DE ALIMENTAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR
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Fonte: BRASIL (2015a, p. 61 a 66)

