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  A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS NAS MISSÕES DE AJUDA

HUMANITÁRIA, POSSIBILIDADES E RESTRIÇÕES. 

Victor Angelici Ferreira dos Santos 1

Leonardo Silva Lima 2

RESUMO

O  presente  estudo  tem  por  finalidade  apresentar  uma  análise  sobre  as

possibilidades de terceirização de atividades logísticas por ocasião de missões de

ajuda humanitária, principalmente nas funções logísticas suprimento,transporte e

saúde.  Esse  tipo  de operação  deve  atender,  na  medida  do possível,  todas as

necessidades causadas por desastres ou calamidades de grande vulto. Os agentes

responsáveis  por  esta  missão  (Exército  Brasileiro  e  Órgãos  Governamentais)

deveriam possuir capacidades logísticas para atender as demandas oriundas do

evento, porém nem sempre é o que podemos observar. O artigo analisará essas

demandas,  concluindo  sobre  as  possibilidades  e  restrições  de  uma  possível

terceirização,  visando  facilitar  a  atuação  do  Exército  Brasileiro  neste  tipo  de

atividade.

Palavras-chave: Ajuda Humanitária, terceirização, logística.

ABSTRACT

The  present  study  aims  to  present  an  analysis  of  the  possibilities  of

outsourcing logistical activities during humanitarian aiid missions, mainly in logistics

functions supply, transportation and health. This type of operation must meet, as far

as possible, all the needs caused by major disasters. The agents responsible for

this  mission  (Brazilian  Army  and  Governmental  Organs)  should  have  logistic

capabilities to meet the demands of the event, but this is not always what we can

observe. The article will analyze these demands, concluding on the possibilities and

restrictions  of  a  possible  outsourcing,  in  order  to  facilitate  the  Brazilian  Army’s

performance in this type of  activity.

Keywords: Humanitarian Aid, outsourcing, Logistics.

1  Capitão de Intendência formado na AMAN em 2010 como Bacharel em Ciências Militares.

2  Capitão de Intendência formado na AMAN em 2008, como Bacharel em Ciências Militares e
Especializado em 2017.



1. INTRODUÇÃO

Atualmente,  podem-se  observar  diversas  transformações  ocorrendo  cada

vez mais aceleradamente, o que altera substancialmente procedimentos, táticas e

técnicas em diversas áreas do conhecimento. No campo militar, não é diferente,

principalmente  quando é  possível  observar  os  modos  de  atuação que  a  Força

Terrestre  poderá  desempenhar.  Por  exemplo,  apoio  em  Operações  de  Ajuda

Humanitária  e  em  conflitos  armados.  Com  isso,  tornam-se  necessários  novos

estudos de caso e possíveis atualizações nas formas de emprego.

A Logística tem papel fundamental para o sucesso das missões em que o

Exército será empenhado,  devendo ser planejada e executada desde os tempos

de paz, assegurando que os recursos sejam disponibilizados em todos os níveis

apoiados, em situações de guerra e não-guerra. Para tanto, sua organização será

pautada  pela  flexibilidade,  adaptabilidade,  modularidade,  elasticidade  e

sustentabilidade. (BRASIL, 2018, p. 1-1)

O  Exército  Brasileiro  constantemente  passa  por  mudanças  em  sua

organização, emprego e treinamento, logo, formam-se necessárias adaptações nas

atividades logísticas para que a Força continue desempenhando suas missões da

melhor maneira possível. Caso não ocorra este ajuste às novas demandas, serão

reais  as  possibilidades  da  Força  Terrestre  se  tornar  um  exército  obsoleto.

Comprometendo de forma decisiva o sucesso das operações.

Dentro desse contexto, é fácil perceber que a terceirização de determinadas

atividades  logísticas  poderia  auxiliar  o  Exército  Brasileiro  no  contexto  de  uma

Operação  de  Ajuda  Humanitária,  tendo  em  vista  que  nosso  país  possui

diversificada e ampla estrutura industrial e de serviços.

Dessa forma, este artigo terá como foco as operações que estão ocorrendo

na cidade de Pacaraima, norte de Estado de Roraima. Onde, devido a uma grave

crise social e econômica, há um grande aumento do fluxo imigratório vindo do país

vizinho,  Venezuela,  fazendo com que venezuelanos abandonem seus lares em

busca  de  uma  vida  com  melhores  condições  no  Brasil.  Iremos  analisar  as

possibilidades e restrições de contratação e terceirização de serviços para auxiliar

o Exército na organização deste acolhimento. 

1.1 PROBLEMA



Este trabalho busca elencar soluções para o seguinte problema de pesquisa:

quais  seriam  as  possibilidades  e  restrições  da  contratação  de  empresas  para

desempenhar funções logísticas no contexto de emprego do Exército Brasileiro em

Operações de Ajuda Humanitária, auxiliando o comandante logístico no processo

de tomada de decisão?

   

1.2 OBJETIVO

Nos próximos tópicos, apresentam-se os objetivos, geral e específicos, os

quais o presente artigo propõe a atingir. Visando chegar a um melhor entendimento

do problema em questão.

1.2.1 Objetivo Geral

O presente artigo tem como objetivo geral  verificar as possibilidades das

aplicações  logísticas  do  Exército  Brasileiro  e  fazer  uma  relação  com  demais

Órgãos Governamentais e as Operações de Ajuda Humanitária, visando possibilitar

a  contratação de  empresas para  terceirizar  determinadas  funções logísticas  no

contexto dessas operações.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para viabilizar a realização do objetivo geral deste artigo, foram destacados

objetivos específicos, relacionados abaixo, que permitirá um entendimento lógico

da ideia central apresentada neste artigo:

- Identificar as fases de uma Operação de Ajuda Humanitária;

- Caracterizar as Funções Logísticas Suprimento, Transporte e Saúde;

- Identificar as capacidades da Defesa Civil; e

-  Mostrar  como as Forças Armadas dos EUA utilizam a terceirização de

empresas civis como fornecedores logísticos.

1.3 JUSTIFICATIVA

Na  doutrina  brasileira,  pode-se  identificar  a  obrigatoriedade  de

contratação/mobilização  de  pessoal,  material  e  serviços  para  complementar  os

meios  necessários  para  apoiar  as  operações.  Por  isso,  torna-se  necessária  a

preparação e planejamento da contratação/ mobilização a todo momento, seja na

paz ou na guerra. 

Nesse sentido, o presente trabalho se justifica por tentar chamar a atenção a

novas possibilidades, bem como suas dificuldades e desafios, para uma possível



normatização de processos para terceirização das funções logísticas suprimento,

transporte e saúde, visando aumentar a flexibilidade, adaptabilidade, elasticidade e

sustentabilidade, para diversos tipos de operações.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

Este trabalho é baseado em uma forma de abordagem qualitativa. Na busca

por  estudos  sobre  o  tema  do  trabalho,  encontram-se  manuais  doutrinários  e

artigos,  dos  quais  foram feitas  outras  pesquisas  bibliográficas,  realizando  uma

leitura sucinta e crítica da mesma, finalizando com levantamento de informações

relevantes e elaboração de texto dissertativo sobre a questão estudada.

2.2 REVISÃO DA LITERATURA

Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a leitura dos manuais  EB70-

MC10.234 – LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE, da NCD Nr 01/2015 – DECEx – A

LOGÍSTICA  NAS  OPERAÇÕES  e  da  NCD  Nr  01/2014  -  C  Dout/  EME  -

OPERAÇÕES  DE  AJUDA  HUMANITÁRIA,  bem  como  a  leitura  de  revistas

especializadas  e  outros  trabalhos  científicos  envolvendo  terceirização  e  Ajuda

Humanitária, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa.

A delimitação do tema baseou-se na necessidade de entender  as novas

demandas  que  o  Exército  Brasileiro  recebeu  por  ocasião  do  acionamento  da

Operação Acolhida, na cidade de Pacaraima, localizada no norte  do estado de

Roraima, onde podemos observar um grande fluxo de imigrantes, vindos do país

vizinho  Venezuela,  em  busca  de  melhores  condições  de  vida.  Entender  os

conceitos  e  a  cronologia  de  uma  Operação  de  Ajuda  Humanitária  e  como

poderemos encontrar  alternativas  logísticas  (terceirização)  que possam exercer,

sem comprometer a missão, as funções suprimento, transporte e saúde, de forma

que  o  Exército  Brasileiro  não  desloque  100%  dos  meios  necessários  ao

cumprimento da missão.

a, Critério de inclusão:



-  estudos  publicados  em  português  ou  inglês  relacionados  as  funções

logísticas suprimento, transporte e saúde; e

- Publicações jornalísticas que abordam as atividades de Ajuda Humanitária

na Operação Acolhida.

b. Critério de exclusão:

-  Publicações  jornalísticas  que  abordam  outras  atividades  de  Ajuda

Humanitárias que não estejam ocorrendo na Operação Acolhida.

 

2.3 COLETA DE DADOS

Visando um aprofundamento teórico a respeito do assunto em questão, foi

realizada uma coleta  de  dados pelo  seguinte  meio:  entrevista  exploratória  com

militar  que  participou  na  Operação  Acolhida,  tanto  na  fase  de  planejamento  e

preparação, quanto na fase de execução propriamente dita.

NOME FUNÇÃO

Cap Int DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL Adjunto da SALC/ 1ª Bda Inf Sl

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 AJUDA HUMANITÁRIA

As  pesquisas  iniciais  em  documentações  sobre  Operações  de  Ajuda

Humanitária podemos encontrar a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/ 2014:

Operações de Ajuda Humanitária, que estabelece a concepção doutrinária para o

emprego de tropas do Exército  Brasileiro  em Operações de Ajuda Humanitária,

tanto em território Nacional como no exterior.

Existem alguns conceitos ligados à Ajuda Humanitária que estão ocorrendo

no contexto da Operação Acolhida, tais como: 

Operação  de  Ajuda  Humanitária:  Operação  concebida
especificamente para aliviar o sofrimento humano, decorrente
de  desastres,  que  representem  séria  ameaça  à  vida  ou
resultem  em  extenso  dano  ou  perda  de  propriedade,  bem
como  para  prestar  assistência  cívico-social.  Destina-se  a
complementar, com a utilização de meios militares, o esforço
de resposta a  desastre  do governo e de organizações não
governamentais.

Espaço Humanitário: Ambiente no qual são desenvolvidos o
planejamento  e  a  execução  de  ações  que  visam  a,
primordialmente, reduzir  o sofrimento humano e a perda de



vidas humanas ante situações adversas (provocadas ou não
pelo homem).

Refugiados: Pessoas que tiveram de deixar ou permanecer
fora do seu país ou cruzar uma fronteira reconhecida, como
consequência  de  um conflito  armado  que  ameaçavam sua
vida e sua liberdade (BRASIL, 2014, p. 5)

- 1ª Fase:  Avaliação da Situação e Preparação 

A Operação de Ajuda Humanitária inicia-se procurando garantir o máximo de

presteza, efetividade e eficácia, procurando ter uma velocidade de resposta inicial o

mais rápido possível, tendo em vista que em situações como a que está ocorrendo

em Pacaraima, “a resposta rápida é mais importante que a eficiência” (BRASIL,

2014, p. 13).

Nesta fase serão identificadas as capacidades necessárias para atender as

demandas impostas pela situação, com isso o Comandante responsável deverá ter

capacidade para realizar uma rápida e oportuna avaliação inicial. 

Em casos como o acima exposto, podemos identificar como capacidades

normalmente  necessárias  para  a  Função  de  Combate  Logística  as  seguintes:

planejamento logístico, gerenciamento de contratos, gerenciamento de estoques,

triagem de doações, purificação de água, apoio de saúde, distribuição de água,

alimentos e outros itens (medicamentos, kit  higiene, etc),  transportes, reparos e

construções,  evacuação,  serviços  mortuários  e  montagem  e  operação  de

acampamentos e abrigos (BRASIL, 2014, p. 12 )



FIGURA 1: Planejamento Inicial da Operação Acolhida

Fonte: o autor

- 2ª Fase: Desdobramento da Força de Ajuda Humanitária

Nesta  fase  será  desdobrado  no  local  escolhido  todos  os  módulos

necessários para apoio  a missão.  Deverão ser  aproveitados os meios militares

existentes  próximos  a  região  da  operação,  caso  seja  necessário  deverá  ser

complementados com meios provenientes de outras regiões (BRASIL, 2014, p. 13).

FIGURA 2: Montagem de acampamento para refugiados em Pacaraima- RO

Fonte: o autor

- 3ª Fase:  Execução da Operação de Ajuda Humanitária

Essa fase será iniciada logo após o término do desdobramento (2ª Fase) e

não  possuirá  prazo  para  ser  finalizada,  pois  o  principal  objetivo  será  atingir  o

Estado Final Desejado, que nada mais é que o retorno a situação normalizada. A

demanda da operação irá determinar os tipos de atividades que serão executadas,

que  no  caso  da  Operação  Acolhida  são  assistência  imediata  aos  refugiados,

alimentação,  montagem  e  operação  de  acampamentos,  interiorização  e  saúde

(BRASIL, 2014, p. 13).



FIGURA 3: Recebimento e alocação dos refugiados

Fonte: o autor

- 4ª Fase: Transição para Outras Agências

Toda Operação de Ajuda Humanitária é provisória, a Operação Acolhida não

é  diferente.  Portanto,  tão  logo  o  governo  local  e  outras  instituições  tenham

condições de assumir o controle da situação, as Forças Armadas deverão passar

suas atribuições, retirando-se da região da missão (BRASIL, 2014, p. 13).

- 5ª Fase:  Retraimento da Força de Ajuda Humanitária

Uma vez terminada a missão, as Forças Armadas deverão retrair da missão

para que as autoridades assumam por completo o controle da atividade (BRASIL,

2014, p. 13).

3.2 FUNÇÕES LOGÍSTICAS

Em situações de guerra e não guerra, a Logística deve ser pensada para

atender todas as demandas e estar em condições de atuar em qualquer operação

de amplo espectro. Para isso deve conter uma “estrutura capaz de evoluir de uma

situação de paz para a de guerra/conflito armado”. (BRASIL, 2018) 

- Função Logística Suprimento

Refere-se sobre as atividades que vão tratar da previsão e provisão das dez

classes  de  suprimento,  necessários  às  atividades  e  necessidades  das



organizações e forças apoiadas. Seguindo as etapas de levantamento, obtenção e

distribuição.

Como  falado  anteriormente,  o  Exército  Brasileiro  adota  dez  classes  de

suprimento, tudo em conformidade com o Ministério da Defesa, conforme tabela

abaixo:  

CLASSE DESCRIÇÃO

I Subsistência, incluindo ração animal e água. 

II

Material  de  intendência,  englobando  fardamento,  equipamento,  móveis,

utensílios,  material  de  acampamento,  material  de  expediente,  material  de

escritório  e  publicações.  Inclui  vestuário  específco  para  Defesa  Química,

Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN). 

III Combustveis, óleos e lubrifcantes (sólidos e a granel). 

IV Construção, incluindo equipamentos e materiais de fortfcação. 

V
Armamento  e  munição  (inclusive  DQBRN),  incluindo  foguetes,  mísseis,

explosivos, articios pirotécnicos e outros produtos relacionados. 

VI Material de engenharia e cartografa.

VII
Tecnologia  da  informação,  comunicações,  eletrônica  e  informátca.  Inclui

equipamentos de imageamento e de transmissão de dados e voz. 

VIII Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue.

IX Motomecanização, aviação e naval. Inclui viaturas para DQBRN.

X
Materiais  não incluídos nas demais classes, itens para o bemestar do pessoal,

artgos reembolsáveis e equipamentos (detecção e descontaminação) DQBRN. 

QUADRO 1- Classes de Suprimento

Fonte: EB 70 - MC 10.238 (Logística Militar Terrestre) 

- Função Logística Transporte

Esta  função  logística  é  fundamental  para  a  perfeita  realização  do  ciclo

logístico, tendo em vista que está prevista em todas as fases, principalmente na

distribuição. Envolvendo conceitos de movimento, que nada mais são que a ação



de deslocar recursos (material,  pessoal, estoques e outros) de uma região para

qualquer  outra.  Região  esta,  onde  ocorrerá  o  apoio,  englobando  meios

especializados necessários para movimentar os recursos, incluindo, também, os

equipamentos para manipulação dos materiais.

Podem ser  contratados  meios  civis  (terceirização)  para  complementar  as

capacidades da Força Terrestre, tanto nas situação de paz como em crise. Tudo

isso, estando de acordo com legislações vigentes.

Em território nacional poderemos encontrar quatro tipos de modalidades de

transporte, de acordo com a via utilizada. São eles: aquaviário, terrestre, aéreo e

dutoviário.  É  de  extrema importância  buscar  a  intermodalidade  para  dar  maior

flexibilidade e garantir um fluxo ininterrupto.

- Função Logística Saúde

Esta função logística abrange um conjunto de atividades relacionadas as

condições  psíquicas  e  físicas  do  pessoal  empregado  nas  Operações  de  Ajuda

Humanitária,   sejam eles  componentes  da  Força  Terrestre  ou  a  população  da

região afetada. Dentre as principais tarefas desempenhadas podemos destacar as

medidas sanitárias de prevenção e recuperação, controle sanitário,  inspeção de

alimentos, segurança alimentar, defesa biológica e apoio com material de Classe

VIII (Saúde). Este último, sendo o foco deste artigo. (BRASIL, 2014)

3.3 CAPACIDADES DA DEFESA CIVIL

A Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, em seu

Manual de Planejamento de Defesa Civil, Volume III, destaca:

O  planejamento  do  apoio  logístico  interage  com  o
planejamento operacional e com a mobilização dos recursos e
deve considerar a necessidade de:
-  adquirir  e  estocar  itens  críticos  e  de  consumo  imediato,
indispensáveis  ao  desencadeamento  das  operações  de
resposta aos desastres;

- garantir o apoio logístico às equipes técnicas e dos trens de
socorro empenhadas nas ações de resposta aos desastres,
para que os mesmos não sobrecarreguem as comunidades
afetadas e as administrações locais. (BRASIL, 1999, p. 79)

De acordo com as atividades administrativas, a Logística fica responsável

pelo planejamento e gerenciamento dos serviços de apoio e pela dministração dos



recursos materiais,  tudo isso sem deixar de apoiar  atividade principal  da Ajuda

Humanitária (BRASIL, 1999).

Das capacidades demandadas, o Ministério da Integração Nacional destaca

as  mais  importantes  sendo:  suprimento  de  recursos  materiais,  manutenção  de

materiais e equipamentos, transporte de recursos humanos, sepultamento, apoio

de  saúde,  serviços  de  banho  lavanderia  e  limpeza,  saneamento  emergencial,

descontaminação,  desinfecção  e  desinfestação.  Todos  estes  voltados  ao  fator

humano (BRASIL, 1999).

Tendo como ponto de partida todas essas informações, fica mais acertado a

organização do apoio logístico da Ajuda Humanitária,  de maneira mais eficaz a

cada tipo de operação,  empregando as capacidades corretas de acordo com a

demanda. 

3.4 TERCEIRIZAÇÃO NAS FORÇAS ARMADAS NORTE-AMERICANAS

As Forças Armadas Norte-Americanas fazem, há bastante tempo, emprego

de empresas contratadas para apoiar qualquer tipo de operação, seja na guerra ou

nos tempos de paz. Tudo isso em qualquer parte do globo, tendo em vista o longo

alcance do braço armado norte-americano.   

Através dessa larga experiência em terceirização de empresas como forma

de  organizar  seus  apoios  logísticos,  as  Forças  Armadas  Norte-Americanas

desenvolveram  uma  grande  doutrina  sobre  o  tema,  gerando  alguns  manuais

doutrinários. Como exemplo, o Manual Conjunto ATP 4-10 (MCRP 4-11H, NTTP 4-

09.1,  AF 10-409-O)  -  Táticas,  Técnicas  e  Procedimentos  Multi-Serviços  para  o

Apoio Operacional Contratado (Multi-Service Tactics, Technics and Procedures for

Operational  Contract  Support),  o  qual  apresenta  as  políticas  e  doutrinas

necessárias  para  contratação  de  suprimentos,  serviços  e  construção  de

infraestruturas as Forças Armadas Norte-Americanas.

A  fim  de  evitar  o  desperdício,  a  fraude  e  uso  incorreto  dos  recursos

financeiros, o manual acima citado estabelece que os militares responsáveis pelas

contratações e compras devem agir de maneira adequada garantindo a integridade

das aquisições evitando o conflito de interesses, de forma a mitigar qualquer indício

de violação ética.

Alguns princípios éticos devem ser observados neste tipo de contratação e



terceirização de empresas civis, e deverão ser seguidos por militares e funcionários

civis. Sendo destacados os principais:

- Não usar cargos  ou bens públicos para ganhos privados;

-  Denunciar  o  abuso  e  qualquer  tipo  de  corrupção  às  autoridades

competentes;

- Devem proteger e conservar os bens e propriedades públicos; e

- Não utilizar-se de informações públicas privilegiadas em prol de interesses

particulares.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

Após análise de alguns manuais, artigos científicos e a entrevista, podemos

destacar alguns desafios e riscos que uma terceirização de bens e serviços poderia

desenvolver. 

Dentre os riscos, pode-se destacar:

- Falta de comprometimento e espírito de cumprimento de missão do público

civil que será contratado;

- Não cumprimento dos contratos devido à falta de segurança e proteção,

dependendo de determinadas situações;

-  De acordo com o local  da  missão,  a  questão do idioma e  cultura  dos

habitantes locais pode desencadear situações de riscos; e

- Possibilidade de serem empregados militares para realização de segurança

e proteção de comboios, bem como a segurança de determinado local onde estaria

sendo prestados serviços, fazendo com que um grande efetivo seja desviado da

atividade fim da Operação de Ajuda Humanitária.

Dentre os desafios, podem-se elencar:

- Elevado controle e fiscalização dos contratos;

-  Assessoria  Jurídica  para  balizar  processos  licitatórios  com  empresas

estrangeiras;

- Falta de conhecimento do público civil contratado em relação as operações

militares; e

- Ausência de uma hierarquia entre os militares e público civil contratado.



É verificado  que  a  terceirização  é  usada  em larga  escala  por  empresas

privadas,  visando  redução  de  custos  e  tempo  despendido  em  determinadas

atividades e processos cotidianos.

No serviço público, tem aumentado a demanda por este tipo de atividade,

por  isso  torna-se  extremamente  necessário  um  aumento  nas  atividades  de

auditoria e controle sobre os gastos públicos e gestão desses contratos. De forma

que militares e funcionários civis estejam alinhados com os objetivos e deveres da

Nação a qual pertencem.

Em consequência a esta análise, identifica-se que as Forças Armadas dos

Estados Unidos da América, nação mais desenvolvida economicamente, faz largo

emprego  da  terceirização  em  apoio  às  Operações  Militares.  Mostrando,  dessa

forma,  que  o  emprego  de  empresas  civis  são  fundamentais  para  uma  melhor

atuação no cenário mundial, tanto na logística quanto em outras áreas. Segurança

privada, por exemplo.

Como pode-se notar,  nos EUA existe um manual  contendo uma doutrina

para  respaldar  o  emprego  de  meios  e  empresas  civis,  porém,  tão  importante

quanto essa doutrina é a possibilidade das necessidades serem analisadas durante

as fases iniciais do planejamento de um possível emprego da Tropa.

Em casos que o Exército Brasileiro fosse empregado em regiões fora do

território  nacional,  sendo  necessário  importações,  a  Comissão  do  Exército

Brasileiro em Washington (CEBW) executaria os processos de compras através de

licitações internacionais. Entre outras missões da CEBW, podem ser destacadas

duas que se relacionam com o tema:

-  Adquirir,  no  exterior,  e  enviar  para  o  Brasil  os  Materiais  de  Defesa,

Sistemas  de  Defesa  ou  Serviços,  de  acordo  com  as  solicitações  dos  Órgãos

Importadores; e

-  Executar,  no  exterior,  o  registro,  gestão  e  controle  da  execução

orçamentária, financeira e patrimonial do EB.

Conforme  os  materiais  e  equipamentos  que  forem adquiridos  via  CEBW

forem  chegando  em  território  nacional,  torna-se  necessário  o  desembaraço

alfandegário. No Exército Brasileiro, o setor responsável por esta tarefa é a Divisão

de Importação e Exportação de Material  (DIEM), que se encontra localizada na

Base de Apoio Logístico do Exército, na cidade do Rio de Janeiro. 



Por envolver outros órgãos da Administração Pública Federal, torna-se uma

atividade  de  alta  responsabilidade  e  complexidade,  que,  não  sendo  bem

executadas poderão interferir diretamente no ritmo das operações que o Exército

Brasileiro tiver sendo empregado.

Dentro  desse  contexto,  podemos  destacar  na  Base  Industrial  de  Defesa

(BID) que “é um conjunto de indústrias e empresas organizadas em conformidade

com a legislação brasileira, que participam de uma ou mais etapas da pesquisa,

desenvolvimento,  produção,  distribuição  e  manutenção  de  produtos  de  defesa”

(BRASIL, 2016a, p. 210).

Porém, este setor da Defesa possui como características o alto custo em

pesquisas, produção em largas escalas, projetos com longos prazos de maturação,

entre  outros.  Devido  estas  características,  equipamentos  idealizados  para  uma

operação provavelmente não será utilizado na mesma. 

Um exemplo mais recente deste setor é o projeto da Embraer em parceria

com a Força Aérea Brasileira (FAB), Aeronave KC-390, cujo esboço foi idealizado

no início desta década e a primeira aeronave sendo entregue no mês de setembro

de 2019. Este projeto está sendo importante por dois motivos, o primeiro deles é a

modernização da frota da FAB substituindo o C-130 Hércules. Já o segundo, é

disputar um espaço neste segmento, projetando, ainda mais, nossa indústria para o

mundo.



FIGURA 4: Iceberg Científico-Técnológico de Defesa

Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional (2016, p. 211)

Logo, uma previsão e preparação antecipadas, juntamente com os diversos

contratos pré-existentes, permitirão um pronto emprego de empresas privadas no

apoio às operações com mínima perda de tempo, caracterizando a flexibilidade e a

elasticidade necessárias à nossa Logística Militar. Dessa maneira, nossas Forças

Armadas  poderiam  preservar  nossos  insuficientes  meios  militares,  para  serem

empregados unicamente em locais onde o “parceria” terceirizada não alcançasse.

Seja por motivos logísticos, de custos, segurança da atividade, entre outros. 

      

4 CONCLUSÃO

Da análise dos dados obtidos, a presente pesquisa se mostrou relevante

para  levantar  possibilidades  nas quais  o  Exército  Brasileiro  enfrentará  algumas

dificuldades e desafios para implementar uma sistemática de terceirização com a

tempestividade  e  desenvolturas  necessárias  aos  agentes  da  Administração,

desencadeando no bom andamento da missão,  sem esquecer  da finalidade da



operação que estiver sendo empregado. A Logística Militar brasileira está baseada

no processo de mobilização dos meios e pessoal para atender às situações de

crise, com isso à elasticidade e flexibilidade ficam prejudicadas, pois cada vez mais

veloz e imprevisível ocorrem as demandas. 

Outro ponto, é a situação econômica em que o País se encontra, que torna

praticamente impossível  imaginar que o Exército Brasileiro receberá meios para

cumprir  todas  as  demandas.  Pois,  além  do  material  de  emprego  militar  ser

extremamente  custoso,  ainda  seriam  necessários  grandes  verbas  para  manter

esses materiais nas melhores condições de uso e a capacitação de pessoal.

A utilização de empresas particulares  para  apoiar  essas missões deverá

considerar  muitos  fatores,  que  deverão  estar  claros  nos  processos  licitatórios.

Sejam estes fatores doutrinários, legais, operacionais e financeiros, para se tornar

um  ponto  diferencial  que  realmente  vá  multiplicar  as  capacidades  da  Força

Terrestre.

Dessa  forma,  podemos  concluir  que  o  Exército  Brasileiro  já  vem

experimentando  esse  processo  de  terceirização  em  determinados  processos

(Pacaraima-RO, por exemplo), evitando aumentar ainda mais as atribuições do seu

pessoal e buscando a excelência no cumprimento de sua missão. 
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