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A GESTÃO DA LOGÍSTICA NA COMPANHIA DE FUZILEIROS EM 
OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 
Mauri Kirchmaier Júnior1 

Arthur Nunes e Silva2 
 

RESUMO 

O presente artigo analisa a célula logística da Companhia de Fuzileiros atuando em Operações 
de Garantia da Lei e da Ordem – a Seção de Comando. No decorrer do trabalho verifica-se se 
o efetivo orgânico da subunidade de infantaria vocacionado à logística, é suficiente para prever 
e prover as demandas inerentes à Operação, principalmente quando a fração está atuando 
isolada de seu braço logístico. Neste escopo, o artigo identifica as principais dificuldades e 
entraves logísticos encontrados no desenrolar das ações. Abarca a importância do 
subcomandante de companhia como coordenador deste sistema, concluindo com a proposta 
de um novo organograma para Companhia de Fuzileiros em Operações de Garantia da Lei e 
da Ordem, alinhado com os conceitos de modularidade, flexibilidade e adaptabilidade.     
 
 
Palavras-chave: Logística. Operação da Garantia da Lei e da Ordem. Companhia de 

Fuzileiros. Seção de Comando. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes the logistics structure of the Infantry Rifle Company operating in Law and 
Order Warranty Operations - the Command Section. The scientific article checks if organic 
effective of the infantry subunit, designed to logistics, it is sufficient to predict and provide the 
demands of the operation, especially when the troop is isolated from its operating logistics arm. 
In this scope, the article identifies the main difficulties and logistical obstacles encountered in 
the course of the actions. It embraces the importance of the company subcommander as 
coordinator of this system, concluding with the proposal of a new organization chart for Infantry 
Rifle Company in Law and Order Warranty Operations, aligned with the concepts of modularity, 
flexibility and adaptability. 
 
 
Keywords: Logistics. Law and Order Warranty Operation. Infantry Rifle Company. Command 
Section. 
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1 INTRODUÇÃO 

O emprego do Exército Brasileiro (EB) em Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem, nas últimas duas décadas, particularmente, a partir de 2006, 

ganhou frequência e importância, sendo usado como alternativa à crise de 

segurança pública existente no Brasil. Para que tal operação seja 

desencadeada de forma legítima, é necessário recorrer ao dispositivo 

constitucional, no qual em seu Art. 142, caput, lê-se o seguinte: 

Art 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército 
e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988, p 89). 

Tal emprego está condicionado, ainda, à expedição de um Decreto 

Presidencial, conforme previsto no parágrafo 1º do Art. 15 da Lei 

Complementar (LC) Nr 97/99. 

§ 1º Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das 
Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido 
manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por 
intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado 
Federal ou da Câmara dos Deputados (BRASIL, 1997). 

A mesma lei traz ainda, em seus parágrafos segundo e terceiro, outras 

condicionantes indispensáveis para o preenchimento do arcabouço jurídico 

necessário ao emprego das Forças Armadas em Operações GLO. 

§ 2
o
 A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, 

por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de 
acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da 
República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
relacionados no Art 144 da Constituição Federal (BRASIL, 1997). 

§ 3
o
 Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 

144 da Constituição Federal quando, em determinado momento, 
forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder 
Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou 
insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional 
(BRASIL, 1997). 

Ações extremamente descentralizadas são características das 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). Neste contexto, as 

unidades operativas, muitas vezes, são pulverizadas na área de operações. 

Por conseguinte, estão geograficamente distantes das unidades/subunidades 

orgânicas vocacionadas ao apoio logístico.  
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Logo, estas ações descentralizadas se traduzem em unidades e 

subunidades distantes de suas estruturas de apoio logístico orgânicas 

[Batalhões Logísticos (B Log) e Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap), 

respectivamente]. Pode-se constatar, então, que neste tipo de operação, as 

Companhias de Fuzileiros (Cia Fuz), impositivamente, exercem com 

protagonismo o planejamento e a execução de sua logística. 

 A despeito do sucesso alcançado pelo Exército Brasileiro (EB) neste 

tipo de operação, pode-se verificar a ocorrência de diversos entraves logísticos, 

seja no nível unidade / grande unidade, seja no nível Subunidade (SU), os 

quais despenderam grande carga de trabalho, atenção, e até mesmo 

improviso, por parte dos comandantes nos diversos níveis. Tais dificuldades 

foram superadas graças à flexibilidade e de adaptabilidade dos diversos 

militares envolvidos, seja na previsão ou provisão de materiais, seja na 

estocagem, controle ou distribuição dos mesmos. 

Durante a Operação Arcanjo, ocorrida nos anos de 2011 e 2012, nas 

comunidades dos Complexos do Alemão e da Penha, pôde-se levantar o 

seguinte: 

Logística – O sistema logístico encontrou algumas dificuldades em 
virtude da necessidade de adaptação de apoiar uma operação de 
vulto com características específicas e de difícil desdobramento, em 
virtude da conformação urbana aglomerada, com pouco tempo de 
preparação e nas condicionantes vigentes foram necessárias às 
improvisações. Com o conhecimento adquirido e as mudanças 
sucessivas das bases foi sendo acumuladas experiências que seriam 
de grande importância para que as posteriores operações se 
desenvolvessem com as “engrenagens mais justas” (COSTA, 2012, 
p. 112, grifo do autor). 

1.1 PROBLEMA  

Do cenário acima exposto é que surge a problemática da pesquisa: o 

efetivo vocacionado para a logística, em SU atuando de forma isolada em Op 

GLO, é suficiente para suprir suas demandas logísticas? Qual é o papel do 

subcomandante de subunidade (S Cmt SU) na gestão dos processos logísticos 

na Cia Fuz em Op GLO? 

Sabe-se que a responsabilidade da logística de uma SU, bem como dos 

elementos em apoio, recai sobre o seu comandante, o qual tem como principal 

assessor o seu subcomandante. Conforme o Manual da Campanha Companhia 
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de Fuzileiros – C7-10, o subcomandante é o coordenador da logística da 

subunidade, devendo trabalhar de forma a articular e coordenar as ações de 

apoio logístico com as ações de cunho operacional, mantendo o comandante 

da SU em condições de focar seus esforços nas questões operativas da Cia 

Fuz (BRASIL, 2005). 

Conforme descrito no Manual de Campanha EB70-MC-10.242 – 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem: 

2.2.1. As Operações de Garantia da Lei e da Ordem possuem as 
seguintes características: 

a) ações descentralizadas - em virtude da assimetria das ameaças 

e da frequente necessidade de assumir as funções básicas do 
Estado, as forças militares devem estar presentes na maior parte da 
área de responsabilidade (AR). A descentralização das ações ocorre 
em virtude da necessidade de presença da tropa em toda a área de 
garantia da lei e da ordem (A GLO), atendendo ao princípio da 
dissuasão (BRASIL, 2018, p. 2.1). 

 Quando atuando centralizada ao batalhão, a SU contará com o apoio 

cerrado dos elementos da Cia C Ap, a qual tem a função de prover os 

suprimentos e os materiais necessários à manutenção da capacidade operativa 

da Cia Fuz. Por outro lado, na hipótese de emprego descentralizada, caberá à 

própria SU atuar de forma proativa a fim de suprir suas necessidades 

logísticas. 

No entanto, a estrutura logística da SU é extremamente simples. O 

efetivo vocacionado para a logística resume-se a parte dos elementos da 

Seção de Comando (Seç Cmdo). Este hiato logístico é mais potencializado na 

medida em que os militares da Seç Cmdo passam a cumprir tarefas de cunho 

operacional, a fim de suprir demandas de segurança geradas, por exemplo, 

pelos deslocamentos do Comandante (Cmt) da Cia Fuz na Área de Operações 

(A Op). 

No manual para Instrução de Apoio Logístico nos Grupamentos 

Operativos de Fuzileiros Navais do Brasil (CGCFN) pode-se encontrar a 

seguinte definição para problema logístico: 

No caso das operações militares, o problema logístico pode ser 
enunciado da seguinte forma: proporcionar os meios ou os recursos, 
de toda a natureza, necessários às Forças, na quantidade, qualidade, 
momento e lugar adequados, e nas circunstâncias impostas por um 
plano de operação. Para resolver um problema logístico é preciso 
realizar um esforço, inicialmente para definir a sua solução, e, em 
seguida, executá-la (BRASIL, 2003, p. 1 -10). 
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1.2 OBJETIVOS  

A fim de buscar alternativas para ampliar as capacidades logísticas de 

uma Cia Fuz atuando em Op GLO, no contexto de emprego descentralizado, o 

artigo visa propor um novo organograma para a Seção de Comando (Seç 

Cmdo) da Cia Fuz, visando dotá-la de uma estrutura logística flexível e 

modular, a qual seria coordenada pelo S Cmt SU. 

Os objetivos específicos abaixo elencados serão utilizados para facilitar 

o encadeamento lógico das ideias a serem apresentadas, a fim de viabilizar a 

consecução do objetivo geral de estudo: 

a) Apresentar o Quadro de Claros Previstos (QCP), da Seção de 

Comando da Cia Fuz; 

b) Examinar as principais dificuldades logísticas, elencadas por militares 

das Cia Fuz, durante as Op GLO (questionário); e 

c) Formular uma proposta de organograma para a Seção de Comando 

da SU, a fim de potencializar suas capacidades logísticas. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUÍÇÕES 

Não resta dúvida que a capacidade de provisão logística é fator 

preponderante para o sucesso nas Operações Militares. Há 2500 anos, o 

General Sun Tzu, estrategista chinês, já demonstrava a preocupação com a 

provisão e previsão dos víveres, do transporte, das munições, das armas, entre 

outros, elencando-os como fator primordial para se obter sucesso no ataque. 

"Suponho que comeces tua campanha com um exército de cem mil 
homens, que dispões de dois mil carros, mil destinados à marcha, e 
os outros reservados para o transporte de suprimentos. Ademais, 
transportas com cuidado tudo o que pode servir para o reparo de 
armas e carros. Suponho que tens víveres e munições suficientes, 
que à tua volta haja, em toda a parte, provisões para a manutenção 
do exército. Suponho ainda que os artesãos e outros homens que 
não pertencem ao corpo dos soldados já o precederam ou marcham 
em teu séquito. Suponho também que os diferentes suprimentos, 
tanto para uso bélico quanto pessoal, estejam permanentemente ao 
abrigo da intempérie e de acidentes imprevistos. Suponho que tens 
mil onças de prata para distribuir diariamente às tropas, cujo soldo é 
sempre pago em dia e na mais rigorosa exatidão. Nesse caso, podes 
avançar direto contra o inimigo. Atacá-lo e vencê-lo será para ti a 
mesma coisa." (Tzu, 2006, p. 16). 

Segundo Baullou (1993), a gestão de forma organizada da logística 

militar antecedeu, e foi o embrião, do interesse logístico no campo do 
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empreendedorismo civil. De tal forma que, no meio militar, uma frase que é 

atribuída a vários autores é constantemente citada: “Amadores discutem tática 

e estratégica, profissionais discutem logística”. 

Atualmente, o Exército Brasileiro confere à logística grande valor, como 

se pode verificar no prefácio do atual Manual de Campanha Logística nas 

Operações Terrestre – EB 70–MC 10.238:  

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 que seja 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 necessários para 
assegurar a essa força liberdade de ação, amplitude do alcance 
operativo e capacidade de durar na ação (BRASIL, 2018, prefácio). 

Assim, a capacidade de manter o adequado fluxo logístico, seja nos 

grandes escalões, seja em níveis mais baixos, é imperativa para a conquista 

dos objetivos almejados, sejam estes de curto, médio ou de longo prazo. 

Desta forma, esta pesquisa será de grande valia para levantar se os 

principais problemas que impactam na eficiência logística das SU, em 

operações de GLO, estão relacionados com a ausência de uma estrutura 

organizacional mais bem elaborada, e dotada de elementos vocacionados para 

a previsão e a provisão de insumos essenciais para garantir a operacionalidade 

da tropa. 

O trabalho pretende ainda, alertar militares nos diversos níveis 

hierárquicos, acerca da carência de estudos e de manuais que tratem sobre a 

logística na SU em operações atuais, voltadas para as “operações no amplo 

espectro3”.  

  

2 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos da pesquisa será realizada uma vasta consulta 

bibliográfica a manuais militares, trabalhos científicos, artigos veiculados na 

                                                 
3
 Operações no Amplo Espectro - enfatiza que os conflitos atuais envolvem não somente o combate entre 

oponentes armados. As operações constituem-se, também, na aplicação dos meios de combate, de forma 
simultânea ou sucessiva, combinando atitudes ofensiva, defensiva, de pacificação, de Garantia da Lei e 
da Ordem, de apoio às instituições governamentais e internacionais e de assistência humanitária, em 
ambiente interagências (DO NASCIMENTO, 2013). 
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internet e demais documentos escritos. O desenvolvimento do estudo estará 

baseado, portanto, em pesquisa bibliográfica e documental. 

Os manuais doutrinários desenvolvidos pelo Exército Brasileiro serão as 

principais fontes que balizarão a pesquisa. No entanto, será realizada também, 

uma busca a literaturas doutrinárias de Forças Armadas de outras nações, a 

fim de observar o tema sob uma perspectiva extranacional.  

Além disto, será realizada uma pesquisa de campo, tendo como 

instrumento um questionário composto por perguntas abertas, fechadas e 

mistas. Tal questionário será encaminhado, prioritariamente, para militares que 

exerceram as funções de Cmt, S Cmt SU e Comandante de Pelotão (Cmt Pel) 

na Operação Arcanjo (Complexos do Alemão e da Penha), na Operação São 

Francisco (Complexo da Maré), na Operação Capixaba (Grande Vitória – ES), 

na Operação Furacão (Op GLO na cidade do Rio de Janeiro) e na Intervenção 

Federal no Estado do Rio de Janeiro. Em uma segunda prioridade, o 

questionário será encaminhado para militares que exerceram as funções de 

Encarregado de Material (Enc Mat), Furriel (Furr), Sargenteante (Sgte) e 

Comandantes de Grupo de Combate (Cmt GC) nestas operações.  

Os resultados estarão baseados na análise qualitativa das questões 

realizadas, os quais serão confrontados com as bases teóricas que sustentam 

o tema, concluindo com uma proposta de organograma para a Cia Fuz atuando 

em Op GLO. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Como já foi parcialmente referenciada na introdução deste projeto, a 

competência para autorização do emprego do EB em Op GLO é prerrogativa 

do Presidente da República, o qual deve lançar mão do arcabouço jurídico e 

legal contido no Art. 142 e no Art. 144 da Constituição Federal de 1988, da Lei 

Complementar Nr 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela LC Nº 117, de 2 de 

setembro de 2004; LC Nº 136, de 25 de agosto de 2010 (dispõe sobre as 

normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das FA); e o Decreto 

nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das 

Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem). 
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As Op GLO são operações militares de coordenação e cooperação 
de agências (CCA), realizadas no contexto específico da missão 
constitucional da garantia da lei e da ordem, conforme o artigo 142 da 
Constituição Federal de 1988 (CF/88), podendo ser desenvolvidas em 
ambiente rural ou urbano. O acionamento das FA, para cumprirem 
missões desta natureza, é realizado por intermédio de decreto 
presidencial. (BRASIL, 2018a, p. 1-1). 

Verifica-se também que o Exército Brasileiro entende que a capacidade 

de prover e prever as necessidades da tropa e dos meios a serem empregados 

é imprescindível para o sucesso de suas missões, seja em operações de 

guerra, seja em operações de não guerra.   

Logística deve ser concebida para atender às operações de amplo 
espectro, em situações de guerra e não guerra, com uma estrutura 
capaz de evoluir de uma situação de paz para a de guerra/conflito 
armado. Para tanto, sua organização será pautada pela flexibilidade, 
adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 
(BRASIL, 2018b, p. 1-1, grifo nosso). 

Conforme descrito no Manual de Campanha Planejamento e Emprego 

da Inteligência Militar “as Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), 

enquadradas no escopo das Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, 

caracterizam-se como operações de não guerra” (BRASIL, 2016, p.10-6). 

As Op GLO têm como característica ações altamente descentralizadas, 

nas quais os batalhões podem atuar geograficamente distantes do braço 

logístico da brigada. Da mesma forma, as SU podem estar afastadas de seus 

batalhões enquadrantes, não havendo condições propícias para que a Cia C 

Ap provenha, de forma contínua e ideal, o apoio logístico necessário à 

manutenção dos níveis de suprimento da SU. Caberá então, a Cia Fuz gerir, 

com seu próprio pessoal, as demandas logísticas advindas do desenrolar da 

operação. 

Neste cenário de emprego percebe-se que a presença do S Cmt SU é 

essencial para o sucesso da missão. 

Para a execução de suas funções logísticas, o comandante da 
companhia tem como principal auxiliar o subcomandante, que é o 
coordenador da logística da companhia, integrando e sincronizando 
os planejamentos da logística do pessoal e do material à manobra e 
ao apoio ao combate. Ele deve antecipar-se às necessidades de 
apoio logístico, encaminhar os pedidos de apoio ao S4 com 
oportunidade e fiscalizar a distribuição de suprimentos e todo o apoio 
que é prestado à companhia (BRASIL, 2005, p.4-1). 

O Exército dos Estados Unidos da América, também entende que o S 

Cmt da Cia Fuz deve estar intimamente ligado ao apoio logístico da SU. O 
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General George C. Marshall, afirma o seguinte a respeito das atribuições do 

Subcomandante da Companhia de Fuzileiros:  

Subcomandante da Companhia de Fuzileiros: É normalmente um 
Primeiro Tenente como vasta experiência [...]. Possui um cabedal de 
missões extenso, que inclui:[...] 

- Cuidar das atividades, à retaguarda das ações principais, para que o 
comandante possa liderar as ações operativas. 

- Junto como o “Company First Sergeant” desenvolve os planos 
logísticos das missões (Baillergeon; Sutherland, 2014, tradução 
nossa). 

A estrutura logística da SU é bastante elementar, e visa prover o bem 

estar do homem e a manutenção e operacionalidade do material. “O 

gerenciamento das atividades logísticas é orientado para os objetos e objetivos 

básicos da logística - o MATERIAL e o HOMEM.” (BRASIL, 2005, p 4-2, grifo 

nosso). 

O mesmo pode-se constatar a respeito da Seção de Comando da 

Companhia de Fuzileiros no manual doutrinário do Exército Espanhol: 

“Companía Infantería Ligera”4: 

A Equipe de Comando é composta do pessoal e dos meios mínimos 
necessários para materializar as comunicações e a observação. E 
ainda, uma Equipe de Apoio Logístico que possui os meios 
indispensáveis para a substituição e distribuição de munição, 
alimentos e equipamentos, coleta de bagagens, primeiros socorros e 
evacuação próxima de vítimas. Ela também realiza tarefas 
elementares de Pessoal e Administração. Sua finalidade é manter o 
poder de combate da Companhia dentro de suas possibilidades. 
(ESPANHA, p 1-3, tradução do autor). 

A Seção de Comando é a fração responsável pela logística da Cia Fuz. 

A qual poderá ser apoiada por elementos da Cia C Ap, passados em apoio 

direto, para trabalhar em determinada demanda. No entanto, conforme 

observado nos últimos empregos em GLO, este tipo de apoio ou não foi 

implementado ou foi adotado parcialmente, restando à SU atuar de forma 

proativa, com seu próprio pessoal e com seus meios orgânicos, a fim de prover 

suas demandas. 

Vê-se, a seguir, um extrato do Quadro de Claros Previstos (QCP) da 

Seção de Comando de uma Cia Fuz: 

 

 

                                                 
4
 A Companhia de Infantaria Ligeira (tradução nossa). 
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TABELA Nr 1 – Extrato do QCP de uma Cia Fuz de um Batalhão de Infantaria. Efetivo                           
da Seção de Comando 

Fração Posto/Grad Função Efetivo 

Encarregado de Material S Ten Encarregado de Material 1 

Grupo de Comando 

1º Sgt Sargenteante 1 

Cb Operador de Micro 1 

Sd Auxiliar 1 

Grupo de Comunicações 

Sgt Chefe 1 

Cb Rádio Operador 1 

Cb Rádio Operador 1 

Sd Construtor de Linhas 1 

Sd Construtor de Linhas 1 

Grupo de Logística 

Sgt Furriel 1 

Cb 
Aux Mecânica 

Armamento Leve 
1 

Sd Auxiliar 1 

Efetivo Total 12 

Fonte: QCP do 38º Batalhão de Infantaria – em vigor a partir de 15 de janeiro de 2018. 

Em pesquisa ao Manual do Exército Americano (ATP 3-21-10) - Infatary 

Rifle Company5, extrai-se o seguinte organograma: 

Figura 1 – Organograma do Batalhão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos 

 

Fonte: ATP 3-21.10 (FM 3-21.10) – Infantry Rifle Company 

                                                 
5
 Companhia de Fuzileiros de Infantaria (tradução nossa) 

_

_ 
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Deste manual constata-se o seguinte: “A Seção de Comando consiste 

do Comandante de Companhia, do Subcomandante, do Primeiro Sargento, um 

militar assistente de logística, dois rádio operadores e um Sargento de 

Comunicações” (ESTADOS UNIDOS, 2018, tradução nossa). 

As ideias-chaves a serem pesquisadas serão: Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, Subcomandante de Companhia de Fuzileiros, Seção de 

Comando e limitações logísticas da Cia Fuz. 

2.2  COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de um 

questionário. 

2.2.1 Questionário 

O questionário foi realizado, em caráter voluntário, pela amostragem 

abaixo delimitada, e estava composto por perguntas abertas, fechadas e 

mistas. As perguntas foram enviadas para Oficiais, Subtenentes e Sargentos 

que participaram das seguintes missões de GLO realizadas na última década 

na cidade do Rio de Janeiro – Operação Arcanjo, Operação São Francisco, Op 

Capixaba, Operação Furacão e na Intervenção Federal no Estado do Rio de 

Janeiro. Responderam ao questionário militares em função de Cmt SU, S Cmt 

SU, Cmt Pel, Enc Mat, Furr, Sgte e Cmt GC. 

O objetivo foi obter informações para comprovar a relação da estrutura 

extremamente elementar apresentada pela Seç Cmdo Cia Fuz e a falta de 

eficiência logística da SU, bem como, verificar se a presença do S Cmt SU 

coordenando as atividades logísticas existiu no transcurso da operação, e 

neste caso, quais foram os reflexos para o aumento da eficácia das ações de 

apoio. Espera-se, ainda, que as respostas das perguntas abertas contribuam 

com a presente pesquisa trazendo detalhamentos que a enriqueçam de 

informações úteis e que as perguntas fechadas permitam a realização das 

estatísticas necessárias à execução das análises e conclusões. 

 A variável independente (VI) do presente trabalho é o organograma da 

Seç Cmdo Cia Fuz, baseada no extrato do QCP do 38º BI, ora apresentado. A 
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variável dependente (VD) é a efetiva solução das demandas logísticas da 

tropa, a capacidade de gerar soluções logísticas pertinentes. Já as variáveis 

intervenientes se sustentam na capacidade de improvisação, motivação, 

espírito de cumprimento de missão e de flexibilidade demonstrado pelos 

militares durante o cumprimento das missões.  

2.2.1.1 Amostra 

O presente estudo abrange uma população de Oficiais, Subtenentes e 

Sargentos que trabalharam nas Op GLO ocorridas na última década. O total da 

amostra é de sessenta e seis militares, sendo 90% oficiais e 10% praças. 

2.2.1.2 Análise de dados 

Os dados serão analisados de forma pragmática, visando trilhar um 

caminho lógico e coerente que permita alcançar uma possível solução para o 

problema.  

Como o questionário se baseia nas diversas experiências profissionais 

vivenciadas pelos militares, a estratégia para sua análise estará calcada na 

moda estatística, ou seja, o pensamento concebido pela maioria, dependendo 

de sua expressividade, será tido como consenso. Buscar-se-á apresentar os 

dados compilados através de gráficos e tabelas, com fulcro de facilitar o 

entendimento do leitor e de balizar os resultados que serão apresentados na 

conclusão. 

Em resumo, os dados obtidos serão correlacionados com os conceitos 

levantados nas bibliografias ora estudados, buscando solucionar a 

problemática delimitada na pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre a forma de emprego da Cia Fuz durante as Op GLO, 

corroboraram com o conceito trazido no novo manual de Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (EB70-MC-10.242); “ações altamente 

descentralizadas”, como se percebe no gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores percentuais, no tocante a já ter ou não operado 
de forma descentralizada (isolada de sua OM) em Op GLO. 

 

Fonte: O autor 

Da pesquisa, infere-se que os diversos escalões que participam dos 

processos decisórios entendem que a presença de um S Cmt SU nos 

organogramas das Cia Fuz, em operações GLO, é importante para o bom 

cumprimento da missão, visto que mais de 72% da amostra afirmou ter 

trabalhado com/como S Cmt SU nas Operações. No entanto, apenas 36,4% 

afirmam que este militar se incumbiu da coordenação logística de sua SU. Os 

demais afirmaram que tal encargo coube ao Encarregado de Material da 

missão. 

GRÁFICO 2 – Presença ou não do cargo de S Cmt SU durante as Op GLO. 

 

Fonte: O autor 

 

 

 



16 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Desempenhou a função de coordenador da logística na SU. 

 

Fonte: O autor 

Outro aspecto importante que a pesquisa revelou foi que 60% da 

amostra consideraram insuficiente o efetivo existente na Seção de Comando 

da SU, sendo que, na média, este efetivo variou entre e 8 (oito) e 10 (dez) 

militares. 

Verifica-se, a partir do questionário, que os principais entraves logísticos 

apresentados estiveram relacionados à má qualidade da alimentação e às 

panes em viaturas sem possibilidade de realização de manutenção no curto 

prazo, seguidos da falta de material e de pessoal de saúde. 

TABELA 2 – Principais entraves e dificuldades logísticas encontradas nas Cia Fuz durante as 

Op GLO. 

Grupo 
 

Entrave/Dificuldade 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Alimentação em más condições 44 66,7% 
Pane em armamento / Impossibilidade de substituição 11 16,9% 
Pane em viatura / Impossibilidade de manutenção 35 53,9% 
Falta de combustível e/ou óleos lubrificantes 12 8,3% 
Falta de Material de saúde / Dificuldades no apoio sanitário 19 28,2% 
Não houve 8 12,3% 
Outros 6 9,1% 
TOTAL 65 100,0% 

Fonte: O autor 

No que diz respeito aos apoios prestados pelos escalões superiores à 

Companhia de Fuzileiros quando atuando de forma descentralizada, ou seja, 

apoio de elementos de Cia C Ap ou do Batalhão Logístico orgânico da Brigada, 
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questionou-se à amostra o seguinte: sua SU recebeu ou não algum tipo de 

apoio logístico em pessoal? Em qual ramo? Desta questão foi extraído o 

seguinte: 

GRÁFICO 4 – Apoios recebidos pela Cia Fuz em Op GLO. 

 

Fonte: O autor 

Analisando o Gráfico 4 e o comparando com a Tabela 2, pode-se 

perceber que é justamente nos aspectos que apresentam maior número de 

problemas e que geram os maiores entraves logísticos, onde se vê maior 

atenção por parte do escalão superior. Esta atenção se traduz pela quantidade 

de apoios recebidos pela Cia Fuz nestes setores. 

A pesquisa apontou ainda que 76,2% dos militares acreditam que o 

número reduzido de militares da Seção de Comando tem relação direta com as 

dificuldades logísticas apresentadas pela Cia Fuz em Op GLO. A alta 

expressividade da amostra que compartilha desta opinião ajuda a responder a 

pergunta delineada como problema deste artigo: o efetivo vocacionado para a 

logística, em uma SU atuando de forma isolada em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem (Op GLO), é suficiente para suprir suas demandas logísticas?  

Solicitou-se ainda, que os participantes do questionário indicassem qual 

a relevância que eles visualizam em ter o S Cmt SU, como o coordenador da 

logística da Cia. Em uma escala de 1 a 10, onde 1 era totalmente irrelevante e 

10 de extrema relevância, obteve-se o seguinte resultado: 
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GRÁFICO 5 – Importância do S Cmt SU como coordenador da logística da Cia Fuz. 

 

Fonte: O autor 

Conclui-se que cerca de 80% da amostra acredita ser de suma 

importância que o S Cmt SU seja o militar responsável pelo gerenciamento 

logístico da Cia Fuz. Tal fato encontra-se alinhado com o previsto em nossos 

manuais doutrinários, e ainda, se apoia no que vimos estar previsto na doutrina 

do Exército norte-americano e espanhol, conforme referenciado em na revisão 

bibliográfica. 

Novamente a alta expressividade de militares que visualiza o S Cmt SU 

como peça fundamental para o gerenciamento e a coordenação da logística da 

Cia Fuz, auxilia a responder a segunda pergunta que delineia o problema ora 

apresentado no artigo: Qual é o papel do S Cmt SU na gestão dos processos 

logísticos na Cia Fuz em operações GLO? 

Por fim, a pesquisa apontou um aspecto agravante. Além de termos um 

efetivo extremamente reduzido trabalhando em prol da logística da SU, os 

militares que integram a Seção de Comando, por diversas vezes, são 

empregados em missões de cunho operacional, como escolta do Cmt SU 

durante suas rondas na área de operações, escolta de comboios logísticos, 

patrulhamentos e check points, fato que onera, ainda mais, a capacidade de 

gerar eficiência logística à Cia Fuz. Em termos percentuais, a pesquisa revelou 

que aproximadamente 70% dos militares presenciaram a execução destes 

tipos de missões operacionais por parte dos membros da Seção de Comando 

da Cia e que estas missões se repetiam com considerável frequência. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A respeito das questões de estudo e dos objetivos enumerados neste 

trabalho pode-se afirmar que o presente artigo atendeu ao pretendido, 

mostrando que a estrutura logística da Cia Fuz – a Seção de Comando – 

possui estrutura extremamente simples e ineficiente para cumprir as diversas 

missões logísticas inerentes a uma subunidade de infantaria operando de 

forma isolada em Op GLO. 

Concomitante a isto, verificou-se que as principais dificuldades logísticas 

existentes neste cenário estão relacionadas à má qualidade da alimentação 

entregue à tropa, à dificuldade de realizar a manutenção das viaturas da SU, 

bem como a carência de materiais e estruturas para prestar o apoio de saúde 

aos militares. Além de outras que se mostraram menos constantes, das quais 

se pode citar as relacionadas ao ressuprimento de combustível e óleos 

lubrificantes e à reposição de peças para a manutenção de armamentos e 

equipamentos. 

Foi constatado também, através do questionário encaminhado aos 

militares que atuaram neste tipo de operação, que o fator efetivo da Seção de 

Comando tem grande impacto nos entraves logísticos enfrentados no 

desenrolar das missões.  

Assim, torna-se latente a necessidade de se propor um novo 

organograma para a Seção de Comando da Companhia de Fuzileiros, de forma 

a aumentar a sua capacidade de gerar eficiência logística e dotando-a de 

flexibilidade, adaptabilidade e modularidade, conceitos que estão alinhados 

com o mais recente produto doutrinário do Exército Brasileiro no que tange à 

logística – o Manual de Campanha (EB70-MC-10.238) – Logística Militar 

Terrestre: 

Logística deve ser concebida para atender às operações de amplo 
espectro, [...]. Para tanto, sua organização será pautada pela 
flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade. (BRASIL, 2018b, p. 1-1, grifo nosso). 
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A proposta do organograma para a Cia Fuz seria a seguinte: 

FIGURA Nr 1 – Proposta de Organograma da Cia Fuz em Op GLO. 

 
Fonte: O autor. 

Desta forma, a Cia Fuz ganharia uma Seção de Logística, a qual seria 

comandada pelo Enc Mat SU, no entanto, seria coordenada pelo o S Cmt Cia. 

Esta seção possuiria três equipes: equipe de pessoal – comandada pelo Sgte; 

equipe de suprimento – comandada pelo Furr; e a equipe de material – 

comandada pelo Enc Mat. 

Dentro de cada equipe, poderiam ser montadas pequenas células, 

compostas por militares orgânicos da SU, passados em reforço pela Cia C Ap, 

ou, até mesmo, pelo Batalhão Logístico, a fim de suprir a SU das funções 

logísticas essenciais ao cumprimento das missões. Tais células poderiam ou 

não ser ativadas, com efetivos maiores ou menores, tudo de acordo com as 

especificidades da operação, com os meios recebidos, com a proximidade ou 

não de Organizações Militares Logísticas, entre outros fatores julgados 

pertinentes. 

Nesta nova configuração, hipoteticamente, para uma missão específica, 

ver-se-ia a Seção de Logística assim: 
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TABELA 3 – Organograma hipotético da Seção de Logística da Cia Fuz em Op GLO. 

Seção de Logística 

Equipe Célula Efetivo Observação 

Equipe 
de 

Pessoal 

Chefe 1 (um) militar - Sgte 

Célula 1 
(Pessoal) 

2 (dois) 
militares 

- Operador de Micro 
- Auxiliar (Aux) do Sgte 

Equipe 
de 

Logística 

Chefe  1 (um) militar - Furriel 

Célula 2 
(Transporte) 

4 (quatro) 
militares 

- 4 (quatro) Cb motoristas em 
reforço da Cia C Ap 

Célula 3 
(Suprimento) 

2 (dois) 
militares 

- 1 (um) Cb Aux classe (Cl)  V 
(munição) 
- 1 (um) Sd Aux Cl III 

Equipe de 
Material 

Chefe  1 (um) militar - Encarregado de Material 

Célula 4 
(Manutenção) 

3 (três) 
militares 

- 2 (dois) mecânicos de viaturas 
em reforço da Cia C Ap 
- 1 (um) mecânico de armamento 
leve 

Célula 5 
(Material e 

Ração) 

4 (quatro) 
militares 

- Responsáveis pela distribuição 
das rações e pelo controle de 
material da SU 

Fonte: O autor. 

Como foi dito, a tabela apresentada representa um organograma para 

uma missão pontual, podendo as células ser suprimidas ou outras serem 

criadas, de acordo com as demandas impostas pela dinâmica da operação. Por 

exemplo, poderia se criar uma célula “Cozinha”, caso fosse necessária à 

confecção da alimentação para a tropa. 

A proposta de organograma vai ao encontro das características volátil e 

incerta das operações no amplo espectro, podendo os comandantes 

adaptarem suas estruturas logísticas com maior facilidade. 

As principais responsabilidades logísticas propostas às equipes da 

Seção de Logística da Cia Fuz seriam as seguintes: 

TABELA 4 – Principais responsabilidades logísticas das equipes da Seção de Logística da Cia 
Fuz. 

Seção de Logística 

Equipe Comandante 
Principais reponsabilidades 

logísticas 

Coordenador  
da 

Logística 

Equipe 
de 

Pessoal 

Sargenteante 
(Sgte) 

Controle dos recursos humanos. 

Subcomandante 
da Cia Fuz 

Controle sanitário do pessoal. 

Equipe de 
Suprimento 

Furriel 
(Furr) 

Controle e distribuição de 
suprimentos classe (Cl) III, Cl V 

(munição) e Cl IX.   

Execução e planejamento do 
transporte 
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Equipe Comandante 
Principais reponsabilidades 

logísticas 

Coordenador  
da 

Logística 

Equipe 
de  

Material 

Encarregado 
de Material 
(Enc Mat) 

Controle e distribuição de 
suprimentos Cl, Cl II, Cl V 

(armamento), Cl VI. 
Subcomandante 

da Cia Fuz 
Manutenção dos materiais de 

emprego militar da SU 
Fonte: O autor. 

  
A Seção de Comando, por sua vez, comandada pelo sargento de 

comunicações da Cia, ficaria diretamente subordinada ao Cmt SU, estando 

mobiliada com militares vocacionados para o comando e controle (C²) da Cia 

Fuz (rádio operadores e construtores de linhas). Esta também teria uma 

estrutura modular, podendo incorporar, se fosse necessário, pequenas células 

para operar os sistemas informatizados necessários à manutenção da 

consciência situacional, tal como “Sistema Pacificador 6” ou o “Programa C2 

em Combate7”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Sistema Pacificador - um software gerencial de Comando e Controle georreferenciado, que proporciona 

ao Comandante a percepção precisa e atualizada do ambiente operacional, permitindo o 
acompanhamento de todas as ações (WILTGEN, 2016). 
7
 O Programa C2 é um sistema informacional que possibilita a informatização e integração dos meios de 

C2 (comando e controle), dando suporte às diversas funções de combate (C2, Inteligência, Movimento e 
Manobra, Fogos, Proteção e Logística) do Exército e permitindo sua comunicação e troca de dados com 
outros programas das demais forças Singulares e do Ministério da Defesa (CORDEIRO, 2014). 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA A 
FIM DE COMPROVAR A RELAÇÃO DA ESTRUTURA EXTREMAMENTE 

ELEMENTAR APRESENTADA PELA SEÇÃO DE COMANDO DA CIA FUZ E A FALTA 
DE EFICIÊNCIA LOGÍSTICA DA SU. 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário é instrumento para coleta de dados do Artigo Científico do 

Cap Inf Mauri KIRCHMAIER Júnior, cujo tema é ”A Gestão da Logística na 
Companhia de Fuzileiros em Operações de Garantia da Lei e da Ordem”, a 
ser entregue à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), como subsídio 
para conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Infantaria. 

O objetivo geral do artigo é refletir sobre a eficiência logística da seção de 
comando de uma Companhia de Fuzileiros (Cia Fuz), atuando de forma 
descentralizada, em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) e 
apresentar uma proposta de organograma para Seção de Comando (Seç 
Cmdo), para este tipo de operação. 

Devido a sua experiência profissional neste tipo de operação, o senhor foi 
selecionado dentro de um amplo universo. Solicito a gentileza de respondê-lo o 
mais completamente possível. 

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

Mauri KIRCHMAIER Júnior (Capitão de Infantaria – AMAN 2009) 
Celular: (27) 99249-9797 
E-mail: mauri.kirchmaier@yahoo.com.br 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 
(   ) Cel   (   ) TC   (   ) Maj   (   ) Cap   (   ) 1º Ten   (   ) 2º Ten   (   ) S Ten/1º 
Sgt    (   ) 2º/3º Sgt 
 

 
2. Qual é a sua arma, quadro ou serviço?  
(   ) Infantaria 
(   ) Cavalaria 
(   ) Artilharia 
(   ) Engenharia 
(   ) Comunicações 
(   ) Intendência 
(   ) Material Bélico 
 
 
 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM OPERAÇÕES GLO 

 
3. O senhor já participou de Op GLO? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
4. Qual (is) da(s) Operação(ões) elencada(s) abaixo o senhor teve a 

oportunidade de trabalhar? 
(   ) Op Arcanjo 
(   ) Op São Francisco 
(   ) Op Capixaba 
(   ) Intervenção Federal 
(   ) Outra(s): __________________________________________________ 
 
 
5. Qual(is) função(ões) o Sr desempenhou?  
(   ) Cmt SU 
(   ) S Cmt SU 
(   ) Cmt Pel 
(   ) S Cmt Pel 
(   ) Enc Mat 
(   ) Sgte 
(   ) Furr 
(   ) Cmt GC 
 
 
6. Nesta(s) ocasião (ocasiões) sua SU já atuou de forma descentralizada 

(distante de sua OM enquadrante)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
7. Nas operações que o Sr participou existiu o cargo de S Cmt SU? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
 

 
 

  

ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 
Sabe-se que os organogramas são confeccionados tomando por base os 

Quadros de Claros Previstos (QCP) da OM. Normalmente os Batalhões de 
Infantaria preveem o efetivo da seção de comando de suas SU conforme a 
tabela abaixo. 

Extrato do QCP de uma Cia Fuz de um Batalhão de Infantaria. Efetivo da Seção de Comando 

Fração Posto/Grad Função Efetivo 

Encarregado de Material S Ten Encarregado de Material 1 

Grupo de Comando 

1º Sgt Sargenteante 1 

Cb Operador de Micro 1 

Sd Auxiliar 1 
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Fonte: QCP do 38º Batalhão de Infantaria – em vigor a partir de 15 de Janeiro de 2018 

 
 
8. Quem coordenava as atividades logísticas de sua SU durante a Op? 
(   ) Cmt SU 
(   ) S Cmt SU 
(   ) Enc Mat 
(   ) Outro(s):  ________________________________________________ 
 
 
9. Qual era o efetivo da Seç Cmdo da Cia Fuz na Op GLO que o senhor 

participou? 
(   ) de 5 a 7 militares 
(   ) de 8 a 10 militares 
(   ) de 11 a 13 militares 
(   ) de 13 a 16 militares 
(   ) de 17 a 20 militares 
(   ) mais de 20 militares 
 
 
10. O senhor considera que o efetivo previsto na Seç Cmdo, foi 

ideal/suficiente para o desencadeamento das atividades logísticas da SU? (Ex. 
Apanha e distribuição de alimentação/ Sup Cl I/ água, controle e manutenção 
de Sup Cl V, Cl XVIII e Cl IX...). 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
11. Sua SU recebeu algum tipo de reforço da Cia C Ap para gerenciar as 

questões logísticas durante a operação? Marque um ou mais. 
(   ) Mecânico de viaturas 
(   ) Mecânico de Armamento 
(   ) Padioleiro ou atendente 
(   ) Apoio do pessoal do rancho 
(   ) Não recebeu 
(   ) Outros: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Grupo de Comunicações 

Sgt Chefe 1 

Cb Rádio Operador 1 

Cb Rádio Operador 1 

Sd Construtor de Linhas 1 

Sd Construtor de Linhas 1 

Grupo de Logística 

Sgt Furriel 1 

Cb 
Aux Mecânica 

Armamento Leve 
1 

Sd Auxiliar 1 

Efetivo Total 12 
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12. O senhor vivenciou alguma dificuldade ou entrave logístico em alguma 
destas áreas? Citar um ou mais. 

(   ) Alimentação em más condições 
(   ) Pane em armamento / Impossibilidade de substituição 
(   ) Pane em viatura / Impossibilidade de manutenção 
(   ) Falta de material de saúde / dificuldades no apoio sanitário 
(   ) Falta de combustível e/ou óleos lubrificantes 
(   ) Não houve 
(   ) Outros: __________________________________________________ 
 
 
13. O senhor considera que tais entraves poderiam ser evitados e/ou 

atenuados se o efetivo da Seç Cmdo fosse maior, com ao menos um militar 
responsável por cada uma das classes Cl I, Cl III, Cl V, Cl VIII e Cl IX? 

(   ) Muito provavelmente 
(   ) Provavelmente 
(   ) Talvez 
(   ) Provavelmente não 
(   ) Muito provavelmente não 
 
 
14. Em uma escala de 1 a 10, onde 1 é irrelevante e 10 é essencial, qual o 

grau o senhor avalia a importância de ter o S Cmt SU como coordenador da 
logística da SU.  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4    (   ) 5    (   ) 6     (   ) 7     (   ) 8     (   ) 9    (   
) 10  

 
 
15. No curso das Operações de GLO não é incomum vermos militares da 

Seç Cmdo atuando no viés operacional (ex. escoltas do Cmt e/ou do S Cmt 
SU, Operações, Check Point, Patrulhas, etc), isto ocorreu durante a Op que o 
Sr participou? 

(   ) Sempre (diariamente) 
(   ) Frequentemente 
(   ) Esporadicamente 
(   ) Raramente 
(   ) Nunca 
 

 

FECHAMENTO 

 
16. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Obrigado por sua colaboração. 
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ANEXO B: Solução Prática 
 

A presente pesquisa concluiu que o efetivo previsto em QCP, de uma 

Companhia de Fuzileiros, operando em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, é extremamente reduzido. Tal fato é potencializado nas ocasiões em 

que a subunidade está atuando de forma descentralizada de sua Organização 

Militar enquadrante (Batalhão). 

Verificou-se durante a pesquisa que a falta de efetivo vocacionado para 

as atividades de apoio reflete diretamente na eficiência logística da fração e, 

por conseguinte, no bem estar da tropa.  

O trabalhou mostrou ainda, mediante pesquisa de campo, que o 

subcomandante da subunidade, por diversas vezes, não foi o responsável pelo 

gerenciamento das atividades de apoio necessárias para o bom cumprimento 

das missões. 

Desta forma, visando aumentar a efetividade dos processos e das 

atividades logísticas inerentes a uma Cia Fuz em Op GLO é de suma 

importância: 

- Modificar o quadro organizacional de subunidade, de forma a prover 

um aumento seletivo de efetivo, definido pelas peculiaridades de cada missão. 

- Desmembrar a seção de comando da Cia Fuz em 2 (duas) seções: 

Seção de Comando e Seção Logística. Esta a ser comandada pelo 

encarregado de material e aquela pelo sargento de comunicações. 

- Prover a Seção Logística de módulos, correspondentes às funções 

logísticas necessárias ao cumprimento da missão, estes com efetivo e 

composição variável, a fim de suprir as demandas da SU e, ao mesmo tempo, 

adaptar-se aos conceitos de adaptabilidade, flexibilidade e modularidade. 

- Dar a Seção de Comando modularidade, a fim de que possa absorver 

em seu organograma, caso necessários, militares vocacionados à operação 

dos sistemas informatizados destinados à manutenção da consciência 

situacional, tal como “Sistema Pacificador” ou o “Programa C2 em Combate” 

- Ter o subcomandante da Cia Fuz como o coordenador logístico da SU, 

fazendo-o participar, de forma decisiva, em todos os processos e atividades 

logísticas de sua fração.  

  


