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1 INTRODUÇÃO 

 

O emprego das frações logísticas do Exército Brasileiro, especialmente de Intendência, 

em operações militares, além da administração e logística interna, está sempre se 

aperfeiçoando através de instruções normativas, manuais e atualizações da doutrina. Da 

mesma forma, nesse contexto, encontram-se as operações de imposição ou manutenção da 

Paz, sendo a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, MINUSTAH, o emprego 

de maior engajamento das tropas brasileiras nesse tipo de operação, estendendo-se por treze 

anos, de 2004 a 2017.  

O apoio logístico eficaz é crucial para permitir que os civis e militares em operações 

de paz alcancem seus objetivos com sucesso. Também é essencial para a saúde e segurança do 

pessoal, e pela capacidade da operação de fornecer apoio a outros atores, incluindo o governo 

da nação anfitriã e outras organizações. Além disso, a maneira pela qual o apoio logístico é 

fornecido pode afetar a nação apoiada, potencialmente fortalecendo os objetivos da operação 

realizada ou minando-os. 

Com tal relevância para as operações terrestres, em âmbito internacional, a 

MINUSTAH deve servir de apoio para aprendizado de lições e melhoria da doutrina militar 

acerca de missões de imposição e manutenção da Paz em conflitos futuros de provável 

emprego das forças do Exército Brasileiro (EB). Agora, mais de um ano após o término da 

missão, é possível avaliar as ações executadas e atitudes tomadas no espectro logístico e 

verificar as oportunidades de melhoria ou de inovação na manutenção da Paz, quer seja em 

território nacional ou em apoio à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Sendo a principal questão levantada: no caso de diferenças no planejamento logístico 

com foco operacional, realizado pelas forças militares presentes na missão de paz, ou com 

foco humanitário, realizado por entidades civis participantes da missão, devem ser priorizadas 

as necessidades militares, os quais empregam recursos humanos armados dispostos a dar a 

vida pelo bom desempenho da operação ou matar se preciso for, ou as necessidades de 

logística humanitária? 

Umas das maiores dificuldades apresentadas pelo Brasil na MINUSTAH, foram 

relacionadas à logística, pois o rodízio das tropas exigia uma logística diferenciada. A cada 

seis meses uma tropa estava desdobrada em missão, uma em desmobilização, outra em 

treinamento e uma quarta se organizando. Isso tudo implica em aumentar a estrutura de 

preparo, emprego, logística e de acompanhamento das missões, com os custos decorrentes de 
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tais ações. No que se refere ao aspecto logístico também, o CCOPAB alerta que toda a 

logística era coordenada por civis da ONU, especialistas no assunto.  

 

Ainda que dentro do conceito de missão integrada, elementos do Estado-Maior da 

Força Militar participassem do processo e da estrutura, ficou claro, desde o primeiro 

momento, que sua capacidade de influir era bastante limitada. O poder decisório nos 

assuntos logísticos acabava ficando efetivamente nas mãos dos especialistas da 

ONU, que possuíam prioridades nitidamente diferentes das prioridades da Força 

Militar e cuja principal preocupação, quando se tratava de assuntos militares, parecia 

sempre ser reduzir despesas. Os conflitos entre o comando da força e a 

administração foram constantes durante o primeiro ano da missão. (CCOPAB)  
 

Estes conflitos apresentados entre a administração civil da ONU e as tropas brasileiras, 

fez com que fosse gerada uma demanda diplomática, que resultou na substituição do então 

chefe da administração da missão. Além das dificuldades terrestres, a administração da parte 

aérea também era de comando do chefe da administração da missão, inclusive das aeronaves 

militares, que ficavam impossibilitadas de prestar um apoio aéreo satisfatório às forças 

operando em terra. Tais conflitos gerava desgaste tanto das tropas brasileiras, que não se viam 

aplicando em sua plenitude suas capacidades em combate, quanto aos organismos da ONU 

que eram continuamente questionados sobre suas decisões. 

A logística depende de diversos fatores que determinam sua atuação, e é o que difere 

cada missão uma da outra. Esses fatores podem ser: o ambiente em que a operação ocorre, 

questões políticas, cenário em que se encontra (instabilidade política, revolta popular, crime 

organizado), geografia e clima, idioma, quantidade de países envolvidos. Segundo Leslie 

(2012) qualquer conceito de logística terá de ser adaptado para uma missão específica tendo 

em conta a tarefa operacional, espaço e tempo, mão de obra, material, meio-ambiente, e os 

recursos disponíveis.  

Todo o apoio Administrativo-Logístico é realizado e coordenado pelo Escritório do 

Chefe Administrativo. Cabe ao Escritório: gerir e controlar os recursos humanos, materiais e 

financeiros da missão; aconselhar o comandante da missão nas áreas financeiras e orçamental 

e implementar um sistema interno de controle e transparência na utilização dos recursos da 

missão (ONU, 2003). 

Como já foi citado, a logística é uma atividade complexa e o apoio logístico é parte 

importante desse processo. Segundo Coleman (2014) existe três desafios principais para o 

apoio: dificuldade de um rápido desdobramento logístico; apoio logístico, aquisição e 

impactos para o país hospedeiro; e o uso de tecnologias para reduzir os desafios logísticos. 
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De forma resumida, o desafio de rápido desdobramento logístico pode ser entendido 

como a dificuldade em que se tem antes de iniciar e se colocar as tropas em atuação, em 

tempo hábil e suficiente para que não prejudique o andamento da missão. Tal desdobramento 

envolve a capacitação prévia dos militares, envio de viaturas, equipamentos, armamentos, 

além da necessidade de especialistas para analisarem a logística inicial da missão. A ONU 

exige que as missões sejam realizadas segundo o dilema “fazer mais com menos”, termo que 

é conhecido no mundo logístico como “medida certa”, que consiste em realizar as missões 

com somente o necessário para que ela seja bem cumprida. Isso acaba tendo efeitos colaterais 

para a atuação das tropas, já que não se emprega total poder de combate e exige uma maior 

avaliação prévia do que será necessário levar, o que consequentemente demanda tempo. 

Quanto ao apoio logístico, aquisição e impactos para o país hospedeiro, é percebido 

quando os países contribuintes necessitam adquirir materiais, construir estradas, prédios e 

outras infraestruturas no país anfitrião. Essas aquisições e obras podem impactar o país 

hospedeiro. Pelo lado positivo, pode-se aumentar a infraestrutura do país, gerar empregos, 

além de fazer girar a economia. Porém há dois desafios analisados por Cid e Goldoni (2017): 

um é que os Estados membros têm um grande interesse político e econômico em garantir 

contratos para suas empresas nacionais, o que levou a ONU a focar em contratos e aquisições 

de fornecedores em países em desenvolvimento ou em transição, e não somente no país 

anfitrião. E o segundo desafio levantado é que nem sempre tais contratos são benéficos para 

os fornecedores locais, pois existem recursos que podem ser escassos no país e que se fossem 

vendidos aos países contribuintes fariam com que a população sofresse privações quanto à 

compra desses materiais, como por exemplo, comida e material de construção. 

A logística humanitária apresenta diversos desafios levantados pelo pesquisador e 

mestre em Administração, Hélio Meirim. Segundo Meirim (2006), os desafios que merecem 

maior destaque são: infraestrutura, recursos humanos, materiais e ausência de processos 

coordenados. Estes podem ser especificados como: 

 Infraestrutura: geralmente destruídas, o que acaba dificultando o acesso à 

chegada de recursos e saída de pessoas. 

 Recursos humanos: muitas pessoas voluntárias, porém que não possuem 

treinamento adequado. Segundo o próprio Meirim (2006): “Heróis que agem 

somente com a emoção, celebridades que só querem aparecer neste momento, 

pessoas que vão para o local e não conhecem o idioma do mesmo.”. 
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 Materiais: excesso de itens inadequados e não necessários para aquela missão 

específica. 

 Ausência de processos coordenados: coordenar as pessoal, material e 

divulgação de informação, o que geralmente não é feito da melhor forma 

possível. 

Sendo assim, a logística do Exército Brasileiro ficava prejudicada de agir em sua 

plenitude, pois não possuía a liberdade necessária para agir de acordo com sua doutrina, 

preparo e operacionalidade, de forma a não alcançar com totalidade a segurança proposta pelo 

Manual de Logística do EB, comprometendo o alcance operativo, a duração na ação e a 

liberdade de ação diretamente, indo de encontro aos preceitos logísticos da força terrestre 

brasileira. 

Além disso, Nogueira (2010) apresenta as inconsistências entre a logística humanitária 

e a logística militar: 

 

FONTE: UFSC (2013) 

Quadro 1 – Características da logística humanitária e militar 
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Dentro do contexto apresentado, verifica-se que a execução simultânea das duas 

formas de logística é uma dificuldade para operações desse tipo, porém deve-se priorizar a 

logística militar, uma vez que esta lida diretamente combatendo a raiz do problema 

enfrentado, amenizando o crime organizado, como no Haiti, e tem, em seu médio e longo 

prazo, também o viés humanitário, mas agindo de forma preventiva e colocando a vida de 

outras pessoas, a tropa envolvida, em risco para a resolução do problema. 

Quando esses aspectos supracitados se tornam uma dificuldade para as ações 

humanitárias dos entes civis, estes acabam por tornar as missões de âmbito militar mais 

complexas, pois os entes civis tornam-se empecilhos para o bom andamento das ações.  

 A logística é parte extremamente importante para funcionamento de qualquer exército, 

seja em tempo de paz ou em tempo de guerra, em qualquer tipo de operação, seja qual for sua 

finalidade. Porém, a logística em uma missão de paz é crucial, apresenta dificuldades 

específicas das missões de paz e todas suas particularidades. É importante que tenha um apoio 

mútuo e uma colaboração eficaz dos órgãos civis e dos órgãos militares presentes na missão, 

que foi uma das principais dificuldades que o Brasil teve durante os 13 anos de excelentes 

serviços prestados na MINUSTAH. Os conflitos internos dos órgãos de garantia da paz afeta 

tanto o país anfitrião, no caso o Haiti, quanto aos países contribuintes, prejudicando o bom 

andamento da missão. 

Para as futuras missões de paz em que o Exército Brasileiro for partícipe sugere-se a 

preparação de civis juntamente com a tropa no tempo de preparação para a missão, de forma 

que o planejamento logístico militar não seja prejudicado, bem como buscar com a ONU uma 

maior flexibilização dos métodos de ação em missão de paz, de forma que a força militar 

tenha maior liberdade de ação em todos os níveis do conflito. 

 É inegável que a atuação brasileira melhorou muito desde as primeiras missões em que 

foi empregado como, por exemplo, Congo, República Centro-africana, Sudão do Sul, entre 

outras. Essa reputação e essa atuação podem ser melhoradas com o aperfeiçoamento da 

logística e da doutrina durante as operações realizadas nas missões de paz, como foi o caso da 

MINUSTAH e das demais missões que serão ofertadas ao Brasil. 
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