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RESUMO 

Esse trabalho monográfico tem por objetivo apresentar os fatores mais relevantes a serem levantados 
para realização do apoio de suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando em 
consideração as atividades realizadas na Operação Acolhida, missão com a finalidade de assistir aos 
refugiados venezuelanos acolhidos pela Força-Tarefa Humanitária do Exército Brasileiro e demais 
forças. O levantamento desses dados busca criar um alicerce para que se obtenha êxito em 
operações de ajuda humanitária futuras ao apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades 
encontradas no suprimento, planejamentos que foram executados especificamente no suprimento de 
artigos Cl I à Operação Acolhida. A presente pesquisa contemplou a leitura analítica e estudo 
bibliográfico pertinente a definição de logística, em particular logística para fins de ajuda humanitária 
e os fatores de maior influência no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Por meio 
destas análises propomos um planejamento e aperfeiçoamento de processos à doutrina adaptada as 
necessidades e demandas que a realidade prática exige para promover o suporte do fator logístico 
suprimento em missões de ajuda humanitária com agilidade, a fim de mitigar os efeitos do desastre e 
salvar o maior número de vidas humanas. A fim de seguir o novo pensamento da “logística na medida 
certa”, é necessário dinamismo e flexibilidade para aprimorar procedimentos a fim de fornecer os 
artigos com a quantidade exata, no tempo certo e em local adequado, buscando dados de operações 
bem-sucedidas.  

PALAVRAS-CHAVE: Ajuda Humanitária, fatores, logística, suprimento Cl I.  

ABSTRACT 

This monographic work aims to present the most relevant factors to be raised for the accomplishment 
of Cl I supply support in humanitarian aid missions, taking into account the activities carried out in the 
Operação Acolhida, mission with the purpose of assisting Venezuelan refugees hosted by the Force -
The Humanitarian Task Force of the Brazilian Army and other forces. The collection of these data 
seeks to create a foundation for future humanitarian relief operations by presenting the constraints, 
possibilities, difficulties encountered in the supply, and those plans that have been specifically 
executed in the supply of Articles I to the Operação Acolhida. The present research contemplated the 
analytical reading and bibliographic study pertinent to the definition of logistics, in particular logistics 
for humanitarian aid purposes and the factors of greater influence in the care of people in situations of 
vulnerability. Through these analyzes we propose a planning and improvement of processes to the 
Army doctrine adapted to the needs and demands that the practical reality demands to promote the 
support of the logistics factor supply in humanitarian aid missions with agility, in order to mitigate the 
effects of the disaster and to save the greater number of human lives. In order to follow the new "right 
logistics" thinking, it takes dynamism and flexibility to improve procedures to provide the right quantity, 
timely, and in the right quantity items for data from successful operations. 
  
KEYWORDS: Humanitarian Aid, main factors, logistics, supply Cl I.

 
1 Capitão do Serviço de Intendência. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2009. 

2 Major do Serviço de Intendência. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2005. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(ESAO) em 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme previsto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, as 

Forças Armadas têm por atribuição a defesa da Pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e da lei e da ordem. Como atribuição subsidiária geral, deve cooperar 

com o desenvolvimento nacional e defesa civil (BRASIL, 1999).  

Previsto no livro branco da defesa nacional, cabe especificamente ainda ao 

Exército Brasileiro, apoiar a política externa do país e participar de operações 

internacionais de paz e de ajuda humanitária, como órgão integrante do Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), em ações de socorro às vítimas de 

desastres naturais, seja nas fases de pronta resposta ou de recuperação e 

reconstrução. (grifo nosso). 

 Desta forma o Exército Brasileiro é empregado em situações emergenciais, 

assistindo vítimas de catástrofes, desastres que ameacem a vida da população civil, 

inclusive de estrangeiros em situação de vulnerabilidade que porventura migrem 

para o país, devido à crise política, socioeconômica e institucional em seus países 

de origem.  

 Em 15 de fevereiro de 2018, por meio do Decreto nº 9.285, o Presidente da 

República Federativa do Brasil, considerando o aumento populacional temporário, 

desordenado e imprevisível observado no Estado de Roraima em decorrência do 

fluxo migratório de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela devido 

a falência do Estado, desabastecimento de produtos básicos, falta de medicamentos, 

fome e desemprego que assola o país, reconhece a necessidade de acolhimento 

humanitário no território nacional dessas pessoas que se viram obrigadas a deixar o 

país em busca de melhores condições de vida. 

De acordo com a doutrina do Estado Maior do Exército embasada na NCD nº 

01/2014, uma operação de ajuda humanitária tem por finalidade aliviar o sofrimento 

humano, salvar vidas e limitar os danos decorrentes de desastres naturais ou crises 

causadas pelo homem, que representem séria ameaça à vida ou resultem em 

extenso dano, bem como para prestar assistência cívico-social. Esse tipo de 

operação destina-se a complementar, com a utilização de meios militares, o esforço 

de resposta a desastre do governo e de organizações não governamentais. 

Por meio da Diretriz Ministerial no 03/2018, o Ministro da Defesa autorizou o 

início da Operação Acolhida, com vistas ao desenvolvimento de uma operação de 
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ajuda humanitária no Estado de Roraima com o objetivo de realizar assistência 

emergencial para acolhimento humanitário de imigrantes venezuelanos. 

O Exército Brasileiro realiza o apoio à referida operação com apoio logístico 

em transporte, alimentação, saúde e suporte no processo de interiorização. Além de 

do trabalho de imunização, identificação, triagem, construção e ampliação de 

abrigos. 

A logística militar, geralmente conhecida como serviço de apoio ao combate, 

está normalmente dirigida a condições desconhecidas, como as previsões incertas. 

Esta pode reduzir a incerteza sobre os fornecimentos e serviços que serão 

necessários, onde e quando serão necessários ou mesmo a melhor maneira de os 

fornecer. A logística militar compreende o tempo e espaço em guerra: equipando, 

fornecendo, movimentando e mantendo os exércitos (Huston, 1988, p. 7). 

Thomas e Mizushima (2011) definem a logística humanitária (LH) como o 

processo de planejamento, implementação e controle eficiente e custo efetivo do 

fluxo de estoque de bens e materiais, como de informações, do ponto de origem até 

seu ponto de consumo, no intuito de atender às necessidades dos beneficiários.  

Wassenhove (2006) afirma algo similar quando escreve que a LH, 

diferentemente da concepção militar e da administração, consiste nos processos e 

sistemas que mobilizam pessoas, recursos, habilidades e conhecimentos a fim de 

ajudar as vítimas de um desastre. 

Na Logística Humanitária é necessário a aplicação de um procedimento 

eficiente para planejar, implantar e controlar estoques de suprimentos, bem como 

acompanhar o fluxo de informações, desde a origem até o consumo, com o propósito 

de atender aos requisitos do beneficiário final (Thomas & Mizushima, 2005; Thomas 

& Kopczak, 2007). 

Em se tratando de ações humanitárias, a cadeia de suprimentos precisa ser 

flexível e capaz de responder rapidamente a eventos imprevisíveis, de forma efetiva 

e eficiente sob fortes restrições orçamentárias. Portanto, cadeias de suprimento 

humanitárias precisam ser múltiplas, globais, dinâmicas e temporárias (Van 

Wassenhove, 2006). 

A função logística suprimento é responsável pela previsão e provisão de todas 

as classes. No referido trabalho será abordado especificamente o suprimento classe 

I, quais sejam os artigos de subsistência e água, suas respectivas atividades de 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Combate
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcitos
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levantamento das necessidades, obtenção e distribuição, as capacidades de 

armazenagem e disponibilidade de meios e controle dos estoques, assim como o 

estabelecimento de medidas de segurança para evitar perdas ou desperdícios, de 

forma a manter o fluxo logístico de maneira ininterrupta. 

Do exposto, verifica-se que a logística tem primordial importância para o êxito 

em missões de apoio humanitário, exigindo-se pleno controle sobre os recursos, 

materiais e pessoal empregados nas operações de ajuda humanitária sob o risco de 

comprometer o atendimento aos vitimados. 

 

1.1 PR OBLEMA 

Boa Vista e Pacaraima, localizadas na região Norte, vem apresentando sérias 

dificuldades para o recebimento dos suprimentos necessários. Com um percurso terrestre 

de 800 km, atravessando o estado do Amazonas a Roraima, tornando-se um desafio 

logístico para apoio de suprimento a essas localidades.  

Com a crise humanitária da República Bolivariana da Venezuela, estima-se que 180 

mil venezuelanos migraram passando por Pacaraima, desse total mais de 75 mil se 

refugiaram especificamente em Roraima, e mais de 6 mil são assistidos pelos abrigos da 

Operação Acolhida o que exige maior demanda de suprimento para a região.  

A Operação Acolhida tem sido uma experiência inédita para as Forças 

Armadas brasileiras, constituindo um grande campo de estudo com respeito à 

migração de refugiados. Com o objetivo de compartilhar ensinamentos, melhores 

práticas e oportunidades de melhoria, o presente artigo se propõe a realizar um breve 

levantamento de fatores relevantes para atuação do componente militar brasileiro no 

fornecimento de suprimento Classe I nas ações governamentais em resposta à crise 

migratória venezuelana.  

Neste sentido, algumas questões nortearam o trabalho ora apresentado para 

orientar a pesquisa, com a finalidade de desenvolver a logística do Exército Brasileiro em 

missões de ajuda humanitária: 

Quais os fatores preponderantes a serem levantados para a eficiente realização do 

fornecimento de suprimento classe I às pessoas em situação de vulnerabilidade em 

operações de ajuda humanitária, levando-se em consideração as práticas realizadas na 

Operação Acolhida? 
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Quais as principais fontes utilizadas para balizar o planejamento de apoio de 

suprimento classe I na missão de ajuda humanitária aos refugiados na referida operação. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 A fim de servir de alicerce para o planejamento do apoio logístico de suprimento 

classe I de demais operações de ajuda humanitária a serem realizadas pelo Exército 

Brasileiro no futuro, esse estudo pretende levantar as boas práticas realizadas e 

dificuldades encontradas na Operação Acolhida para melhor eficiência do suprimento aos 

refugiados venezuelanos. 

 A fim de alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) definir o que é logística e, principalmente a definição de logística humanitária; 

b) identificar o amparo que permite o emprego do Exército Brasileiro de forma 

subsidiária em missões de ajuda humanitária; e 

c) verificar os fatores preponderantes para planejamento de suprimento Cl I nas 

operações de ajuda humanitária tendo por base as fontes e práticas utilizadas na 

Operação Acolhida, a fim de desenvolver a doutrina militar vigente. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Dentre as capacidades necessárias pelas funções de combate em caso de 

um desastre ou catástrofe estão as capacidades relacionadas à função logística 

suprimento como: planejamento logístico; gerenciamento de contratos e estoques; 

triagem de doações; purificação de água; distribuição de alimentos, água e outros 

itens; transporte e outros. (NCD Nr 01/2014, BRASIL, 2014). 

O início da Operação humanitária procura garantir o máximo de eficiência, 

eficácia e efetividade, sem perdas de velocidade da resposta inicial, uma vez que 

em desastres humanitários “a resposta rápida é mais importante que a eficiência” 

(BRASIL, 2014). 

Do exposto, se faz necessário buscar aprendizado e aprimorar procedimentos 

de operações de ajuda humanitária que obtiveram sucesso após diversas ações 

bem-sucedidas e outras que exigiram correção até alcançar plena eficiência da 
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logística para atuação das Forças Armadas no suprimento básico para sobrevivência 

dos vitimados. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca promover o aperfeiçoamento da 

logística por meio do levantamento de ações realizadas na Operação Acolhida em 

seu planejamento e efetiva execução que possam contribuir para a doutrina militar 

terrestre.  

2. METODOLOGIA 

Visando buscar a solução ao problema aqui exposto, a pesquisa se baseou em 

leituras sistemáticas e analíticas na literatura para definir o que é logística, seus 

desdobramentos na logística no campo humanitário, bem como leituras em livros, teses, 

artigos, sites e jornais.  

Para o objetivo geral, foi realizada a pesquisa de doutrinas e medidas empregadas 

em operações de ajuda humanitária já realizadas mundialmente, a fim de identificar os 

fatores preponderantes para a eficiente realização do suprimento Cl I a contento em 

decorrência da demanda de pessoas a serem assistidas.  

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a leitura dos manuais EB20-MC-

10.204 – LOGÍSTICA, da NCD Nr 01/2015 – DECEx – A LOGÍSTICA NAS 

OPERAÇÕES, a fim de viabilizar a solução para o problema demonstrado na 

pesquisa.  

 Para a delimitação do problema da pesquisa se fez necessário identificar 

como a logística é definida nos manuais do Exército Brasileiro, para nortear os 

princípios mais adequados para suprir a demanda de assistidos na ajuda 

humanitária.  

 Com a finalidade de levantar os fatores preponderantes para planejamento e 

execução do apoio logístico de suprimento classe I em operações de ajuda 

humanitária, será realizado entrevista com 1 (um) Oficial Intermediário Chefe da 

Seção de Suprimento Classe I nos anos de 2017 e 2018 do 12º B Sup de Manaus; 

1 (um) Oficial Intermediário e 2 (dois) Oficiais Subalternos do 1º B Log Sl unidades 

empregadas no contexto da Operação Acolhida. 
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 Serão entrevistados, 2 (dois) Oficiais Intermediários da BaApLogEx, sendo um 

responsável pelo planejamento do Suprimento Cl I e outro na aquisição dos gêneros 

para apoio aos militares empregados na Operação Acolhida. 

 Além disso, serão entrevistados 1 (um) Oficial Intermediário, Chefe do Centro 

de Apoio Logístico (COAL) no ano de 2018 do 1º B Log Sl e 1 (um) Oficial Subalterno, 

Comandante do Pelotão de Suprimento no ano de 2018 do 1º B Log Sl, unidade 

empregada no contexto da Operação Acolhida. 

Por fim, serão entrevistados 2 (dois) Oficiais Intermediários chefes do Serviço 

de Aprovisionamento do Cmdo da 1ª Bda Inf Sl nos anos de 2017 e 2018, unidade 

empregada no contexto da Operação Acolhida. 

 A busca de orientação bibliográfica foi complementada pelos manuais de 

campanha do Exército Brasileiro que tratam do tema de logística, bem como o 

parecer da ONU sobre Campos de Refugiados. As palavras-chaves Ajuda 

Humanitária, fatores, logística, suprimento Cl I, foram usadas como norte da 

pesquisa em manuais de logística militar terrestre, autores de livros especialistas em 

logística humanitária, sites de busca na internet e na biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

a. Critério de inclusão 

- Estudos publicados em português, espanhol e inglês, relacionados ao 

suprimento da demanda a refugiados em situação de vulnerabilidade em 

decorrência de ditaduras ou fuga política. 

- Matérias jornalísticas relacionadas a acolhida de refugiados e suprimentos 

demandados. 

 

b. Critério de exclusão  

- Estudos e matérias jornalísticas que abordam suprimento de outras classes 

ou acolhida de refugiados por questões de catástrofes da natureza ou em 

razão dela.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Por meio do estudo dos diversos manuais do Exército Brasileiro (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2018) identificamos vários fatores condicionantes para a eficiência do 

planejamento do apoio logístico na nova concepção da “logística na medida certa”: o 

levantamento das necessidades, determinação das capacidades e os meios existentes, os 

prazos para mobilização e disponibilidade de recursos financeiros, assim como define sua 

organização. 

 De acordo com o manual de Logística Militar Terrestre sobre a organização da 

logística e sua concepção temos: 

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. (...). Assim, a concepção da 

logística militar terrestre deve ter como premissas: a gestão das informações, 

distribuição, precisão e presteza do ciclo logístico e a capacitação continuada 

dos recursos humanos. 

Acrescenta-se a definição acima, os princípios estabelecidos pela Logística Militar 

Terrestre, incorporada a seus fundamentos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018) destacando 

os preceitos da antecipação, integração, resiliência, responsividade e visibilidade. 

Ao particularizarmos a logística em ajuda humanitária, deve-se buscar agilidade na 

resposta de forma a minimizar o sofrimento humano. Nesse panorama, torna-se primordial, 

por meio da Logística Humanitária a busca por um procedimento eficiente, para planejar, 

implantar e controlar estoques de suprimento, assim como acompanhar o fluxo de 

informações, desde a origem até o consumo do beneficiário final. (Thomas & Mizushima, 

2005; Thomas & Kopczak, 2007). Segundo Apte (2009), a logística humanitária é o 

ramo especial da logística que gerencia respostas da cadeia de fornecimento de 

materiais e serviços críticos com desafios, tais como picos de demanda, suprimentos 

incertos, janelas de tempo críticos e vasto escopo de suas operações. 
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3.1 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SUPRIMENTO CLASSE I NA 

OPERAÇÃO ACOLHIDA 

 Por meio de entrevistas realizadas com militares especialistas que 

participaram do planejamento e execução do suprimento classe I na Operação 

Acolhida e de posse diversas apresentações disponibilizadas pelos mesmos 

militares, resume-se o panorama de cumprimento da missão da seguinte forma: 

 Em março de 2018 foi iniciada a Operação Acolhida, sob coordenação da 

Base de Apoio Logístico do Exército (BaApLogEx), foi realizada a aquisição de 

Quantitativo de Subsistência (QS) pela 12ª Região Militar (12º RM) e os gêneros 

armazenados no 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup) – Manaus (AM), com a 

finalidade de distribuir os gêneros para o P Distr Cl I do 1º Batalhão Logístico de 

Selva (1º B Log Sl) – Boa Vista (RR), responsável por realizar o transporte do 

suprimento Cl I para os abrigos localizados na própria cidade e na cidade de 

Pacaraima-RR a 213 km de Boa Vista, divisa com a Venezuela, seja na forma de 

gêneros in natura recebidos do 12º B Sup, ou pelas doações de organizações não-

governamentais. Além disso, o 1º BLog Sl foi responsável pelo transporte das 

marmitas confeccionadas pelo Setor de Aprovisionamento do Comando da 1ª 

Brigada de Infantaria de Selva (Cmdo 1ª Bda Inf Sl) – Roraima (RR) e da Base Aérea 

de Boa Vista (BABV) a ALA 7 aos abrigos de venezuelanos em Boa Vista. 

Devido aos fatores como surpresa e incerteza da demanda presente em 

operações de Ajuda Humanitária em apoio a desastres, foi impossibilitado o uso de 

créditos específicos da Operação Acolhida no início da missão, sendo necessário o 

uso e gestão dos recursos da própria Força Terrestre e racionamento do estoque 

ordinário do 12º B Sup para atender os imigrantes, o que demonstra a flexibilidade e 

a capacidade de resposta a eventos imprevisíveis na cadeia de suprimentos em 

ações humanitárias realizadas pelo Exército Brasileiro, mesmo sob fortes restrições 

orçamentárias (Van Wassenhove, 2006). É importante, a celeridade na 

descentralização dos créditos voltados para a operação de ajuda humanitária, além 

de coordenação cerrada entre o órgão provedor (OP) e as unidades do local a ser 

apoiado, no caso entre o 12º B Sup e as unidades: 1ª Bda Inf Sl, 7º BIS e 1º BLog Sl 

com a finalidade de manter atualizado o OP pertinente ao quantitativo de imigrantes 

a ser apoiado. No início da operação, devido ao efetivo sofrer diversas variações 

todos os dias, foi estabelecido um calendário de obrigações com as OM de Boa 

Vista-RR, que tinham por missão remeter ao OP semanalmente um Quadro 
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demonstrativo de Atividade de Aprovisionamento (QDAA) com as informações do 

efetivo a ser apoiado e consumo dos venezuelanos, a fim de manter um rígido 

controle do efetivo de imigrantes e adequar o apoio de alimentação o mais próximo 

possível do existente.  

Pertinente a aquisição de gêneros para apoio aos venezuelanos realizada 

pela 12º RM no início da operação, foi necessário, além do levantamento do efetivo 

a ser apoiado, a identificação dos hábitos alimentares da população, a fim de não 

ensejar na compra de gêneros não consumidos pelos venezuelanos, como farinha e 

feijão, gerando a permanência de estoques ociosos no 12º B Sup. Na ocorrência 

desses casos, os gêneros ociosos foram remanejados para as Organizações 

Militares de responsabilidade do 12º B Sup, a fim de não desperdiçar os gêneros. 

Tal atitude, demonstra a capacidade de evolução da logística pautada pela 

flexibilidade e adaptabilidade, conforme prescrito no principal documento doutrinário 

pertinente a logística no âmbito do Exército Brasileiro, o Manual de Logística Militar 

Terrestre (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018).  

Com a Operação Acolhida a demanda de gêneros aumentou drasticamente, 

exigindo uma maior capacidade dos depósitos de armazenamento de todas as 

unidades envolvidas na ação humanitária principalmente do 12º B Sup, e as OM de 

Boa Vista-RR, o 1º B Log e o Cmdo 1ª Bda Inf Sl. Para ampliar a capacidade do 

estoque, foi realizado a verticalização dos depósitos de Sup Cl I seco e aprimorado 

as estruturas de armazenamento de Sup Cl I frigorificado, por meio do emprego de 

contêineres frigoríficos.  Outro aspecto de extrema importância foi a necessidade de 

otimizar o controle patrimonial dos gêneros dos depósitos, de forma a separar o 

suprimento da Operação Acolhida e das OM do Comando Militar da Amazônia. Para 

isso, foi realizado adaptações nos depósitos e no SISCOFIS, a fim de aumentar o 

controle e impedir qualquer divergência patrimonial. Tais medidas buscam 

proporcionar maior suporte as operações humanitárias, conforme previsto no Manual 

de Logística Militar Terrestre (2018): 

A dinâmica do espaço de batalha exige a constante avaliação das 

capacidades necessárias para que a Força Terrestre possa atuar nas 

Operações no Amplo Espectro. Tal consideração traz implícito o desafio de 

conceber uma logística capaz de ajustar-se à multiplicidade de situações de 

emprego, com suas nuances e especificidades. Essa “logística na medida 

certa” deve ser capaz de prever e prover o apoio em materiais e serviços 
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necessários para assegurar a essa força liberdade de ação, amplitude do 

alcance operativo e capacidade de durar na ação. 

Por um extenso período da operação os imigrantes eram atendidos com 

refeições (café, almoço e jantar) na forma de “marmitas” que eram confeccionadas 

e embaladas pelo Serviço de Aprovisionamento do Cmdo 1ª Bda Inf Sl e a ALA 7 e 

posteriormente distribuídas nos abrigos localizados em Boa Vista-RR pelo 1º BLog 

Sl. Tal tarefa, exigiu um maior número de militares em toda cadeia logística, desde 

o transporte, controle de depósito, cocção, distribuição e recolhimento dos resíduos, 

além da utilização expressiva dos itens da Ata de Registro de Preços para aquisição 

de Quantitativo de Rancho (QR) daquelas unidades. A fim de aumentar a eficiência 

no serviço de alimentação e diminuir o efetivo de militares empregados nessa 

atividade, foi verificado em quais abrigos os venezuelanos confeccionavam sua 

própria alimentação, dessa forma eram distribuídos os gêneros in natura sem a 

necessidade de confecção dos alimentos. Outra medida foi a aquisição de gêneros 

perecíveis para confecção da alimentação, na forma de dispensa de licitação, 

enquadrada no Art. 24, inc XII da Lei 8.666/93 no tempo necessário para realização 

dos processos licitatórios correspondentes. Por fim a melhor medida realizada, foi a 

homologação no dia 04 de dezembro de 2018 do pregão eletrônico 42/2018 da 1ª 

Bda Inf Sl, que tem como objeto a prestação de serviço de alimentação para 

comensais oriundos da Venezuela e comensais empregados no apoio à atividade, 

ambos localizados no município de Boa Vista-RR, Pacaraíma-RR e adjacências, 

englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 

COCÇÃO, FORNECIMENTO e DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, incluindo ainda 

todo FORNECIMENTO de INSUMOS e DESCARTÁVEIS”, descrito no Portal de 

Compras Governamentais do Governo Federal. Tal medida de terceirização da 

atividade de alimentação por meio de contratação de pessoa jurídica, somada a 

contínua interiorização dos imigrantes por todo o Brasil realizada pela Casa Civil e 

as Forças Armadas, desonerou os militares, permitindo o Exército Brasileiro atuar 

em melhores condições nas atividades de controle e segurança da fronteira, 

buscando como base os preceitos da Logística Nacional prevista na doutrina de 

Logística Militar Terrestre que descreve o seguinte: 

2.2.4.2 O estabelecimento de convênios, contratação e terceirização são 

opções para a obtenção de capacidades logísticas, devendo-se avaliar, 

em cada caso, os eventuais riscos para a prontidão logística da força 

operativa a ser desdobrada.  

2.2.4.3 A contratação e/ou terceirização de determinadas tarefas 
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logísticas permite à F Ter concentrar suas capacidades militares nas 

atividades finalísticas e, ao mesmo tempo, possibilita que empresas 

especializadas busquem ampliar sua eficiência e eficácia na prestação do 

apoio. Todavia, há que se adotar um planejamento suficientemente flexível 

que possibilite adotar soluções alternativas para fazer frente a uma eventual 

degradação ou interrupção do fluxo do apoio, além de medidas para garantir 

a segurança física e jurídica dos recursos humanos empregados. 

 Por fim é importante ressaltar as capacidades, limitações e medidas tomadas 

pertinente ao transporte dos gêneros realizados pelo 12º B Sup até as OM de Boa 

Vista-RR, e o transporte executado pelo 1º Blog Sl aos abrigos de imigrantes. Houve 

limitações devido a falta de meios de transporte e motoristas para execução do apoio 

do 12º B Sup - AM as OM de Boa Vista-RR, por meio de viagens, no trecho de 1600 

km, ida e volta, havendo então um aumento expressivo de viagens durante a 

Operação Acolhida, dificuldade de realização do rodízio de motoristas pelo Pelotão 

de Transportes e desgaste expressivo das viaturas utilizadas o que exige 

intensificação da manutenção preventiva e corretiva das viaturas e recursos para 

atender a demanda de combustível exigida. Para melhor adequação e atendimento 

das demandas das operações de ajuda humanitária é necessário a mobilização de 

pessoal, principalmente motoristas e viaturas dos demais estados do país as OM 

diretamente envolvidas nas ações de logística humanitária, como previsto na 

Doutrina Militar Terrestre, 2002: 

Pela sua destacada e importante atuação na solução de complexos 

problemas de apoio às forças militares, a Logística adquiriu posição de relevo 

no quadro das operações, passando a ser considerada como um dos 

fundamentos da arte da guerra. Todavia, diante de uma situação em que os 

meios alocados pela Logística sejam insuficientes, a Mobilização irá 

completar e suplementar as necessidades; daí a exigência de um perfeito 

entrosamento entre a Logística e a Mobilização. 

 A Logística Militar Terrestre também define a responsabilidade pela ligação 

entre a logística no nível estratégico e a Mobilização Nacional: 

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) é o 

responsável pela ligação entre a logística no nível estratégico e a 

Mobilização Nacional, tendo por objetivo prover a sustentabilidade, bem 

como complementar e expandir as infraestruturas necessárias para as 

operações militares. Cabe ao Comandante do EB estruturar o sistema de 

mobilização no âmbito da F Ter. 
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Fonte: palestra Chefe do COAL do 1º B Log Sl 2018 

 O 1º B Log, cuja missão é de recebimento, estoque e transporte do Sup Cl I 

até os abrigos de imigrantes, realizou reconhecimentos e estudos em imagens de 

satélite dos itinerários até os abrigos a serem supridos, a fim de dimensionar os eixos 

de suprimento, evitando a passagem de viaturas no mesmo itinerário ou realizar 

qualquer apoio para a retaguarda, além de adequar o emprego das turmas de 

suprimento e evitar desperdício de combustível. Segue a figura retratando os eixos 

de suprimento aos abrigos realizados pelo 1º B Log Sl: 

 

 

  

 

  

 

 

Destaca-se que para cada Eixo há uma Turma de Suprimento, cuja 

composição é a seguinte: 1 (um) Sgt (Ch), 1 (um) Cb/Sd (motorista), 2/3 (dois ou 

três) Sd (Mnp Sup). O meio empregado para o Trnp é 1 (uma) Vtr 5 Ton para cada 

eixo (total de 3). 

O Manual EB20-MC- 10.204 – LOGÍSTICA, da NCD Nr 01/2015 – DECEx – A 

LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES prevê em sua doutrina as atividades de 

planejamento do Grupo Funcional Transporte executado em sua plenitude pelo 1º B 

Log Sl: 

5.8.3.3.1.2 Abrange as seguintes etapas:  

a) Determinação das necessidades – etapa inicial do planejamento. Constitui 
a consolidação de demandas apresentadas pelos usuários para atendimento 
das ações e operações previstas.  

b) Determinação das capacidades – visa a identificar os meios e as unidades 
de transporte existentes e disponíveis para a execução das tarefas previstas.  

c) Seleção dos modais e meios – considera as capacidades, as prioridades, 
as distâncias de apoio, os prazos, as especificidades das cargas e as 
possibilidades de contratação ou mobilização de meios civis.  

d) Roteirização – consiste na otimização do uso das rotas de transporte, 
considerando as condições de tráfego, a segurança do fluxo, a necessidade 
de pontos de apoio ou transbordo intermediários, assim como outros fatores 
levantados no planejamento.  

Figura: Eixos de Suprimento até os abrigos de São Vicente, Tancredo Neves, Nova Canaã, Jardim Floresta, Santa Tereza, Latife 

Salomão e Rondon 1,2 e 3. 
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e) Elaboração de planos e ordens – visa a transmitir as ordens aos 
subordinados e/ou outros elementos interessados, bem como coordenar e 
controlar a execução das ações planejadas. 

Outro fator considerado para o planejamento eficiente do transporte realizado 

foi o aspecto otimização dos transportes, também previsto na NCD Nr 01/2015 – 

DECEx: 

Aspecto otimização dos transportes - trata-se de evitar o transporte para a 

retaguarda, situação que ocorre quando o suprimento percorre mais de uma 

vez um mesmo trecho de estrada. Constitui aspecto desvantajoso, mas não 

impeditivo, uma vez que traduz o subaproveitamento da via e dos meios de 

transporte. 

 No que tange a distribuição do suprimento a Logística Militar Terrestre destaca 

os seguintes fatores: 

3.2.8.3.1 A distribuição envolve pessoas, equipamentos, instalações, 

técnicas e procedimentos destinados ao transporte, à entrega, ao 

recebimento, à armazenagem ou à aplicação final dos itens. Engloba as 

tarefas de planejamento e coordenação do fluxo de material, desde o ponto 

de recebimento de cada escalão até o local de consumo das forças apoiadas. 

3.2.8.3.2 A distribuição contribui para a capacidade de durar na ação, 

sincronizando todos os elementos da cadeia de suprimento, de modo a fazer 

chegar às organizações ou força operativa os recursos certos, na quantidade, 

momento e local em que sejam necessários, utilizando os meios de transporte 

adequados. 

Por fim, verifica-se por meio da doutrina militar terrestre e as experiências 

colhidas dos especialistas que atuaram ativamente na Operação Acolhida que a 

doutrina militar terrestre está atualizada e possui orientações para pleno emprego na 

prática em ações de ajuda humanitária, somado a alta capacidade de planejamento, 

execução e solução de problemas dos militares do Exército Brasileiro. Tais fatores 

impactaram sobremaneira na eficiência e bom cumprimento da Operação Logística 

Humanitária, servindo de modelo na aplicação de outras ações que porventura 

ocorram em território nacional e em missões internacionais que o Exército for 

empregado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pertinente aos objetivos e levantamentos abordados no início deste artigo, 

conclui-se na viabilidade de empregar as Unidades Militares Logísticas em 

operações de ajuda humanitária atendendo aos preceitos e princípios da logística 
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Militar Terrestre, em busca da evolução e constante atualização da doutrina do 

Exército Brasileiro aproximando cada vez mais a prática da logística e seu 

aprimoramento. 

 A logística humanitária assim como a comercial, exige constante 

aprimoramento das técnicas do fluxo logístico e seu aperfeiçoamento já que é 

essencial a mobilização rápida e eficiência da cadeia de suprimento para 

atendimento as vítimas afetadas por ocasião de desastres, calamidades e 

catástrofes. 

 Como proposta de planejamento logístico do suprimento Cl I, pode-se citar a 

definição do efetivo a apoiar; identificação dos hábitos alimentares da população a 

ser apoiada; execução de licitações para aquisição dos gêneros e serviços 

terceirizados em apoio ás vítimas; mobilização de materiais e serviços necessários 

as unidades diretamente empregadas na ação de ajuda humanitária, seja por 

terceirização ou cooperação interna da Força, principalmente no que tange ao 

armazenamento de gêneros, apoio de pessoal, apoio de meios de transporte e 

créditos para aquisição de combustível e manutenção das viaturas empregadas;  

levantamento do prazo de duração do apoio e estimativa orçamentária; execução de 

pregões eletrônicos que busquem atender a demanda das vítimas e terceirizar as 

atividades de suprimento necessárias; tomar medidas de controle de gêneros da 

operação e expansão patrimonial dos depósitos de suprimento; descentralização 

célere dos recursos para apoiar a operação; e reconhecimento e estudos dos 

itinerários de apoio que são fundamentais para estabelecimento dos eixos de 

suprimento a serem utilizados. A eficiência do apoio logístico será potencializada 

com o suporte das demais atividades realizadas na ação, como pôr exemplo, a 

interiorização das vítimas em caso de imigração de país amigo. 

 Do exposto, esse trabalho buscou compilar os dados práticos realizados na 

cadeia de suprimento classe I de uma operação de ajuda humanitária, comparar com 

as técnicas previstas na doutrina militar terrestre, destacando as capacidades e 

limitações encontradas na operação, de forma a dar continuidade no aprimoramento 

da doutrina e na execução das futuras operações logísticas humanitárias, a fim de 

tornar o apoio logístico cada vez mais flexível, modular, resiliente aumentando a 

capacidade da tropa de durar na ação, capaz de prever e prover a logística na 

medida certa. 
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APÊNDICE A – Entrevista com especialistas executores do Suprimento 
Classe I na Operação Acolhida 

A seguir estão as 09 (nove) perguntas realizadas no questionário, cuja as 
respostas dos militares participantes da Operação Acolhida, nas mais diversas fases, 
trarão informações essenciais referentes a pratica do suprimento classe I na 
respectiva operação de ajuda humanitária. 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
________________________________________________________________ 

 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

mailto:sampaioint86@gmail.com
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QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 
_______________________________________________________________ 
 
3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 

suprimento Classe I aos imigrantes? 
_______________________________________________________________ 
 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 
_______________________________________________________________ 
 
5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 

suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

________________________________________________________________ 

6. Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 
_______________________________________________________________ 
 
7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 

de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

________________________________________________________________ 

 
8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 

fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 
_______________________________________________________________ 
 
9.O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 
estudo? 
_______________________________________________________________ 

     

     Obrigado pela participação. 

Fonte: o Autor 
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 ANEXO I – Questionário 1: Resposta dos especialistas executores do 
Suprimento Classe I na Operação Acolhida 

A seguir estão as respostas do questionário, realizados com 07 (sete) 
especialistas executores do Suprimento Classe I na Operação Acolhida nas mais 
diversas fases. 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
Cap Bertoleti 

 
 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 
Levantamento de necessidades (por meio de simulação, já que não havia até 

então histórico) e acondicionamento (armazenamento) do material. 
 

3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 
suprimento Classe I aos imigrantes? 

Forma de aquisição de gêneros (QR), limitação de quantitativos das ARP 
existentes, assim como a capacidade de fornecimento dos contratados. 

 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 
Criação de uma unidade especializada ou responsável pela missão que se 

prepare e já tenha em condições meios e procedimentos para esse tipo de missão. 
 

5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 
suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

Controle do patrimônio como todo e a constante atualização das informações 
 

6. Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 

O tipo de alimentação do refugiado que era diferente da nossa, exigindo a 
aplicação de um cardápio diferenciado da tropa sem que houvesse perda calórica. 

 
7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 

de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

Levantamento de necessidade por meio de estimativa (simulação ou histórica), 
transporte adequado, instalações adequadas, controle permanente de pessoal e 
material empregado. 

 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 
fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 

Não há. 
 

9. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 
Não possuo. 
 
 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO I: Questionário 2 
 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
Cap Grifo. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr    

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 
Armazenagem e distribuição de gêneros. 
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3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 
suprimento Classe I aos imigrantes? 

Meios, em relação aos depósitos disponíveis para a armazenagem do 
suprimento, que eram planejados para acondicionar os gêneros para certo número 
de militares e com a operação acolhida a necessidade de espaço no depósito 
aumentou muito; e também necessidade de mais viaturas para a distribuição dos 
gêneros aos abrigos. 

 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 
A possibilidade de terceirizar a atividade de alimentação aos refugiados com a 

contratação de pessoa jurídica para este fim. 
 
5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 

suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

Foi realizado um rígido controle do efetivo de refugiados e acompanhamento de 
suas mudanças a fim de adequar a produção da alimentação o mais próximo 
possível do existente. 
 

6. Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 

O maior problema encontrado foi quanto à alimentação dos refugiados, que 
exigiu um número muito maior de militares envolvidos em toda cadeia logística, 
desde o transporte dos gêneros, passando pelo depósito, cocção, distribuição e 
recolhimento dos resíduos. 

 
7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 

de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações 
de ajuda humanitária? 

O Sup Cl I é transportado do 12º Batalhão de Suprimento em Manaus-AM até o 
1º Batalhão Logístico de Selva em Boa Vista-RR, local onde os gêneros são 
armazenados e distribuídos as abrigos de refugiados localizados na própria cidade 
e na cidade de Pacaraima-RR, divisa com a Venezuela. 

 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 
fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 
Em 04/12/2018 foi homologado pela 1ª Bda Inf Sl o Pregão Eletrônico 42/2018 

que tem como objeto a Prestação de Serviço de alimentação para comensais 
oriundos da Venezuela e comensais empregados no apoio à atividade, ambos 
localizados no município de Boa Vista-RR, Pacaraíma-RR e adjacências, 
englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de 
COCÇÃO, FORNECIMENTO e DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES, incluindo ainda 
todo FORNECIMENTO de INSUMOS e DESCARTÁVEIS. Esta medida desonerará 
os militares atualmente empregados nestas atividades, permitindo ao Exército 
Brasileiro atuar em melhores condições nas demais atividades relacionadas ao 
controle da fronteira e segurança. 

 
9.O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 

Não possuo. 
 

Obrigado pela participação. 



26 

 

ANEXO I: Questionário 3 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
Cap Leonardo. Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Intendência (2007). 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (2017). Encontro-me realizando o Curso 
Avançado para Oficiais de Intendência (Exército do Chile). Como experiência 
profissional no tocante ao Sup Cl I, cito o Comando da Companhia Logística de 
Suprimento (25° B Log Es) e a Chefia do Centro de Operações de Apoio Logístico 
(1° B Log Sl), sendo esta durante a Operação Acolhida. 
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QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 

O recebimento, armazenagem, transporte e distribuição do Sup Cl I recebido por 
meio dos Comboios de Suprimento do 12° B Sup, em sua maioria, e também por 
meio de doações recebidas por exemplo por meio do modal aéreo na ALA 7. Para o 
recebimento e distribuição foi estruturado o depósito de Sup Cl I seco do 1° B Log 
Sl, sendo verticalizado para ampliar sua capacidade de estoque; foram aprimoradas 
as estruturas de armazenamento de Sup Cl I frigorificado, por meio do recebimento 
de contêineres frigoríficos. Para o Trnp foram estabelecidos eixos de suprimento e 
turmas de suprimento embarcadas em Vtr para a distribuição nos abrigos em Boa 
Vista, no 3° PEF (em Pacaraima-RR, fronteira com a Venezuela) e outros locais 
conforme a necessidade. 

 
3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 

suprimento Classe I aos imigrantes? 
Uma dificuldade observada foi a grande variação nas informações recebidas em 

virtude da operação, como o efetivo a ser alimentado, o que impacta no planejamento 
do transporte uma vez que esta informação do efetivo se relaciona à quantidade de 
gêneros e por conseguinte no dimensionamento da quantidade de Vtr e pessoal. 
Outro aspecto que foi dificultador foi a predominância da distribuição do Sup Cl I já 
confeccionado e acondicionado em quentinhas (alimentação preparada pelos Set 
Aprv do Cmdo 1ª Bda Inf Sl, do Cmdo Fron RR/7° BIS e da ALA 7). Nos abrigos em 
que o Sup Cl I distribuido gêneros o apoio logístico era facilitado. 

 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 
No caso em pauta da Op Acolhida, distribuir o Sup Cl I na forma de gêneros 

organizados em fardos. 
 
5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 

suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

No tocante ao 1° B Log Sl cuja missão é a de recebimento, estoque e transporte 
do Sup Cl I, buscou-se dimensionar os eixos de suprimento de forma a atender a 
localização dos abrigos, para assim haver um emprego de pessoal e meios da 
maneira mais efetiva. Assim, por exemplo, não ocorreria de duas Vtr passarem no 
mesmo itinerário. De acordo com o efetivo dos abrigos daquele eixo, e 
consequentemente quantidade a ser transportada, eram dimensionadas as turmas 
de suprimento. 

 

6.  Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 
Às vezes era necessário alterar o rancho que confeccionaria a refeição para 

determinado abrigo. Isso impactava diretamente na estrutura dos eixos de 
suprimento. Nesse caso, redimensionavam-se os eixos de forma a não aumentar a 
quantidade de meios e pessoal empregados no transporte, bem como se ter um 
melhor aproveitamento do itinerário para os abrigos. 
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7. O Sr.poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 
de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

Em minha área de atuação, participei da coordenação das atividades de 
recebimento, estoque e transporte do Sup Cl I. Para as duas primeiras, havia um 
contato estreito junto ao COS/12° B Sup, OP que distribui os gêneros ao 1° B Log Sl 
para a Operação Acolhida. No tocante ao transporte para os abrigos, o contato era 
realizado com o Fisc Adm/1ª Bda Inf Sl, que foi encarregado da gestão dessa 
atividade em coordenação com os Set Aprv envolvidos e o B Log para o transporte. 
Para a execução da missão de transporte de Sup Cl I atribuída ao batalhão, foram 
realizados reconhecimentos e estudos em imagens de satélite dos itinerários abrigos 
a serem supridos, com a finalidade de estabelecer os eixos de suprimento na cidade 
de Boa Vista, além de reconhecimentos na faixa de fronteira para o transporte de 
suprimento Cl I que ocorre semanalmente ao 3° PEF em Pacaraima-RR, para apoio 
à Op Acolhida naquela região. Portanto, planejar adequadamente as atividades de 
recebimento, estoque e distribuição é fundamental para a execução da missão de 
Ap Log em Sup Cl I. 

 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 
fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 

Apesar de o foco da presente pesquisa ser o Sup Cl I, acrescento que no 
planejamento outros fatores devem ser levados em consideração, como por exemplo 
as estimativas de consumo de combustível (Sup Cl III) e a necessidade de 
manutenção das Vtr empregadas, ou seja, consumo de Sup Cl IX. Como mencionei 
anteriormente, houve recebimento de Sup Cl I transportado por via aérea, logo foi 
necessário planejar o desembarque desse material. Deve-se atentar para a 
quantidade de Vtr para transporte, de pessoal e também de outros meios, como por 
exemplo empilhadeiras, para auxiliar o desembarque na aeronave e embarque nas 
Vtr. 

 
9. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 

estudo? 
TC Eduardo (Ch COS/12° B Sup), Ten Aragão (Cmt Pel Sup/Cia Log/1° B Log 

Sl em 2018) e Ten Oliveira Jr (Cmt Pel Sup/Cia Log/1° B Log Sl em 2019). Indico 
também os aprovisionadores do Cmdo 1ª Bda Inf Sl, do Cmdo Fron RR/7° BIS e da 
ALA 7. 

 
 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO I: Questionário 4 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
Cap Matarotti. Chefe da Seção de Suprimento Classe I do 12º B Sup nos anos 

de 2017 e 2018. 
 

QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 



30 

 

Definição do efetivo a apoiar; identificação dos hábitos alimentares da população 
apoiada; execução de licitações para aquisição dos gêneros, materiais e serviços 
necessários; estimativa de prazo de duração do apoio; estimativa orçamentária para 
o apoio; descentralização de recursos para apoiar a operação; mobilização dos 
PRODE necessários ao apoio logístico, seja por terceirização, seja por cooperação 
interna na Força. 

 
3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 

suprimento Classe I aos imigrantes? 
Falta de recursos para aquisição dos gêneros para a operação, causando 

defasagem no estoque ordinário do 12º B Sup; 2. Falta de meios de transporte e de 
apoio com esses meios por parte do Escalão Superior, impedindo a execução da 
logística na medida certa e sobrecarregando os meios existentes; 3. Capacidade de 
armazenagem limitada no 12º B Sup e nas OM de Boa Vista - RR. 

 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 
Descentralização mais célere de recursos específicos para a operação, a fim de 

evitar o uso dos recursos da Força para tal; 2. Identificação dos hábitos alimentares 
da população apoiada. Isso não foi feito de início, ensejando a compra, pela 12ª RM, 
de gêneros não consumidos pelos venezuelanos e a permanência de estoques 
ociosos, que acabaram sendo remanejados para as OM, a fim de não desperdiçar 
os gêneros; 3. Aporte de recursos para incremento das capacidades logísticas das 
OM apoiadoras, adquirindo viaturas e aumentando as estruturas de armazenagem. 

 
5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 

suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

Não foi possível tomar medidas consistentes, mas apenas paliativas. Houve um 
desperdício muito grande de combustível e um grande desgaste dos meios de 
transporte. Devido à falta de meios, eram realizadas pelo menos 2 viagens por mês 
de Manaus para Boa Vista, a fim de levar o Sup Cl I. Considerando ida e volta, o 
trecho possui 1600 km, uma viagem longa e cansativa. O Pel Trnp não conseguia 
promover um rodízio adequado entre os motoristas, que acabavam passando mais 
tempo em viagem que no Btl, gerando até mesmo problemas junto a suas famílias. 
Enfim, faltou uma melhor coordenação e uma maior atenção para com as OM 
apoiadoras da operação para minimizar seus efeitos sobre os recursos humanos e 
materiais da Força. 

6.  Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 

Os problemas foram os relatados no item 3. 
 

7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 
de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

Não houve planejamento. A missão simplesmente foi determinada e teve de ser 
cumprida, ainda que não de maneira eficiente. O apoio começou no mês de abril de 
2018, com o envio de uma carga de gêneros frigorificados. Nesse momento, não se 
tinha nem ideia do efetivo a apoiar. O quantitativo a ser enviado chegou definido pela 
12ª RM. O apoio foi prestado e, após isso, iniciaram-se as coordenações mais 
cerradas entre o 12º B Sup e as Unidades de Boa Vista que apoiavam os refugiados 
diretamente na cidade (1ª Bda Inf Sl e 7º BIS). Foi estabelecido um calendário de 



31 

 

obrigações com essas OM, de forma que elas remetiam semanalmente um QDAA 
com as informações de efetivo apoiado e consumo dos venezuelanos. Nos primeiros 
2 meses, o efetivo sofria muitas variações. Por vezes, um provimento era planejado 
para durar 15 dias e, com a oscilação do efetivo, acabava em 10 dias, demandando 
um novo comboio antes do esperado. Após isso, o efetivo se estabilizou em cerca 
de 4.500 venezuelanos, possibilitando uma previsibilidade maior ao trabalho do 12º 
B Sup. O provimento das OM do CMA teve que ser revisto. Em vez de supri-las por 
3 meses, como era de praxe, passou-se a suprir as OM para 1 mês ou menos, a fim 
de manter um estoque que atendesse a todos, só que por menos tempo, até que os 
fornecedores entregassem novas remessas, e o estoque fosse reposto. O 12º B Sup 
teve que se adaptar a, simultaneamente, estar promovendo comboios para Boa 
Vista, balsas do CECMA e suprimento aéreo para as brigadas de fronteira e o 
provimento das OM da sede em Manaus. Os meios e o pessoal permaneceram 
trabalhando no limite e racionando estoques até, pelo menos, o mês de agosto de 
2018, quando começaram a chegar os gêneros adquiridos com recursos específicos 
da operação. Com a reposição dos estoques, o provimento da Guarnição de Boa 
Vista continuou intenso pela falta de meios de transporte, mas as outras brigadas, 
que não dependiam de viaturas do B Sup, mas de balsas ou aeronaves, passaram 
a receber suprimentos para um período maior, desafogando o trabalho do 12º B Sup. 
Daí por diante, o trabalho do 12º B Sup padronizou-se basicamente desta forma: 
comboios para Boa Vista a cada 15 dias; provimento das OM de Manaus na 
instalação de suprimento; e provimento das brigadas de fronteira por 3 meses cada, 
de forma intercalada, ou menos tempo, dependendo do estoque. Outro aspecto 
importante foi a necessidade de otimizar o controle patrimonial sobre o que era, 
dentro dos depósitos, da Operação Acolhida e o que era do CMA. Foi necessário 
realizar adaptações nos depósitos e no SISCOFIS, a fim de que o controle não fosse 
perdido e viesse a ocorrer alguma divergência patrimonial. 

 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que fora 
da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 

Não há. 
 

9.O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 
1º Sgt Vaqueiro, meu auxiliar na Seç Sup Cl I. 
 

 
Obrigado pela participação. 
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ANEXO I: Questionário 5 
 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
Cap Pazette Aprov da Op Acolhida. 
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QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 

Distribuição e armazenamento de gêneros. 

 
3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 

suprimento Classe I aos imigrantes? 
Trabalho sem planejamento prévio na questão da interiorização. 
 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 
Definição de um catanho de apoio padronizado, participação dos órgãos de 

apoio no planejamento das atividades. 
 
5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 

suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

Diminuição do itens de acordo com a tabela alimentar, retirada do cardápio de 
gêneros que os imigrantes, por sua cultura, não comem. 

 

6. Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 

Demora de recebimento de gêneros e créditos para aplicar na operação em 
tempo hábil. Solução: gestão de recursos. 

 
7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 

de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

Recebimento dos géneros armazenamento, Confecção da alimentação, 
confecção das marmitas, entrega na área de apoio. 

 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 
fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 
Foi verificado que a partir do momento que os próprios estrangeiros 
confeccionavam suas refeições, a quantidade de gêneros necessário diminuiu , 
facilitando as demandas no setor de aprovisionamento, e não onerando a 
instituição na confecção das etapas no tocante a segurança alimentar. 
 
9.O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 
estudo? 
Cap Caio Vitor, trabalhou na função ano passado. 
 

 
Obrigado pela participação. 
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ANEXO I: Questionário 6 
 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 
Capitão Rigueira. Atuação em setores de aquisições, licitações e contratos no 

apoio a grandes eventos, tais como: V Jogos Mundiais Militares, Operação Arcanjo 
( pacificação Complexo do Alemão), JOP 2016, Operação Acolhida. 
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QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 
O levantamento correto das necessidades e a execução da despesa em 

conformidade com as legislações vigentes. 
 

3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 
suprimento Classe I aos imigrantes? 

Dificuldade em saber o efetivo exato de refugiados a ser apoiado. 
 

4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 
melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 

Deveria haver um maior tempo entre o planejamento e a execução. 
 

5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 
suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

Acredito que não existiu esse risco, pois a demanda era muito grande. O problema 
maior era a falta e não o desperdício. 

 

6. Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 
Eu trabalhei na parte das aquisições (confecção das Notas de Empenho), o 

problema maior era o grande volume de recurso que deveria ser empenhado em 
pouco tempo. A solução foi reforçar o efetivo com mais militares. 

 
7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 

de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

O oficial responsável pelo aprovisionamento na Operação Acolhida fazia o 
levantamento das necessidades e entregava para a seção de aquisições sua 
requisição. Com essa requisição, era feita a nota de empenho em favor de alguma 
empresa. Essa nota de empenho era entregue ao responsável pela requisição e o 
mesmo fazia contato com a empresa para acertar a entrega do material. 

 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 
fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 
Essa Operação de Ajuda humanitária internacional foi inédita para o Exército 

Brasileiro, por isso muitas dificuldades foram encontradas. Acredito que com a 
experiência adquirida e a realização de estudos como estas outras operações dessa 
natureza serão repletas de êxito. 

 
9. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 

estudo? 
Tenente Coronel Stefano - Ba Ap Log Ex. 
 

 
Obrigado pela participação. 
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ANEXO I: Questionário 7 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do artigo em Ciências Militares do 
Cap Int Thiago Sampaio Costa, cujo tema é Logística de Suprimento Classe I em 
apoio às operações humanitárias: Operação Acolhida, uma proposta de 
planejamento à doutrina com base na realidade prática. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso para que se obtenha êxito em operações de ajuda humanitária futuras ao 
apresentar as limitações, possibilidades, dificuldades encontradas no suprimento, 
oportunidades de melhoria e planejamentos que foram executados especificamente 
no suprimento de artigos Cl I na Operação Acolhida. 

A fim de conhecer os fatores mais importantes a serem levantados para a 
perfeita execução do suprimento Cl I em missões de ajuda humanitária, levando-se 
em consideração o pensamento da “Logística na Medida Certa”, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao aprimoramento da logística de 
suprimento Cl I em operações de ajuda humanitária aumentando a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro, sua credibilidade e reputação. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Thiago Sampaio Costa (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 

Celular: (91) 98082-0444 

E-mail: sampaioint86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes ao objeto de estudo. 

Ten Oliveira Jr. 
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QUESTIONAMENTOS 

 
2. Quais atividades de planejamento e execução relacionadas ao Sup Cl I o Sr 

aponta como essenciais para o emprego da sua Unidade na Op Acolhida? 

Transporte de classe I. 

 
3. Quais as limitações encontradas que dificultaram um melhor apoio de 

suprimento Classe I aos imigrantes? 
Instalações físicas e meios de transporte adequados. 
 
4. Quais as oportunidades de melhoria podem ser levantadas a fim de promover 

melhor eficiência no apoio do suprimento classe I? 

Item anterior. 

5. Quais medidas foram tomadas para mitigar desperdícios sejam de 
suprimentos, meios, ou emprego excessivo de pessoal e outros? 

Planejamento junto aos órgãos de fornecimento de gêneros e distribuição para 
melhor rota de transporte evitando deslocamentos desnecessário. 
 

6. Quais foram os problemas mais relevantes encontrados e quais as soluções 
aplicadas? 

Os problemas encontrados são relevantes às instalações e nesse aspecto o que 
foi feito eu não tenho capacidade de dizer com propriedade porque estive ligado 
apenas ao transporte do gênero. No que tange ao transporte, foi verificado 
dificuldade na escala de motoristas e mudança nas rotas de distribuição, o que 
foi feito para melhorar isso, foi escalar um motorista por semana para essa 
distribuição e o militar ficaria o dia apenas nessa missão. 
 
7. O Sr. poderia sistematizar de forma sucinta as etapas realizadas para o apoio 

de suprimento classe I em sua área de atuação, a fim de balizar novas operações de 
ajuda humanitária? 

- Etapa de aquisição a cargo do 12º B Sup;  
- Etapa de recebimento a cargo do 1º B Log Sl; e 
- Etapa de distribuição a cargo do 1º B Log. 
 

8. O Sr. poderia acrescentar alguma outra informação relevante, mesmo que 
fora da sua área de atuação que contribua para o referido estudo? 

Não há. 
 

9. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 
Ten Aragão Cmt Pel Sup, Cap Leonardo Chefe do COAL e Ten Humberto Cmt Cia 
Log, todos do 1º B Log Sl em Boa Vista – RR.  
 
 

Obrigado pela participação. 

 

 


