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RESUMO 
Este trabalho buscou estudar o processo de transformação do Exército Brasileiro iniciado no século 
XXI, através do Projeto Força (PROFORÇA), que possui dentre seus vetores de transformação o 
vetor Logística, onde neste caso específico foi dado enfoque na separação dos ramos Logísticos e 
Administrativos no Exército Brasileiro. Por consequência desta foram criados Grandes Comandos 
Logísticos, dentre eles os Grupamentos Logísticos, objeto deste estudo. Este artigo buscou verificar 
através da experiência de militares da área de logística, se centralizando os processos de obtenção 
em um Grupamento Logístico através da criação de um Centro de Obtenção, poderia melhorar a 
Gestão da Cadeia de Suprimentos, tanto na paz quanto na guerra, desonerando as Organizações 
Militares operacionais e logísticas desta atividade. 

 
Palavras-chave: Grupamento Logístico. Gestão. Cadeia de Suprimentos. Centralização. Centro de 
Obtenção. Racionalização. 

 

ABSTRACT 

This work sought to study the transformation process of the Brazilian Army initiated in the 21st  
century, through the Force Project (PROFORÇA), which has among its transformation vectors the 
Logistics vector, where in this specific case the focus was on the separation of the Logistic and 
Administrative branches in the Brazilian army. As a result of this, Great Logistic Commands were 
created, among them the Logistic Groups, object of this study. This article sought to verify through the 
experience of military personnel in the field of logistics, centralizing the procurement processes in a 
Logistics Group through the creation of a Procurement Center, could improve Supply Chain 
Management, both in peace and in war, relieving the burden the military and operational and logistical 
organizations in this activity. 

 

Keywords: Supply. Chain Management. Management. Procurement. Logistics. Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal do Brasil, nos termos do artigo 142, diz que o Exército 

Brasileiro é uma instituição nacional permanente e regular, que se destina à defesa 

da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (BRASIL, 

1988). Alinhado com este objetivo, na primeira década do século XXI, o governo 

adotou uma política e uma estratégia nacional de defesa, em prol da garantia da 

Defesa Nacional, tendo como um dos meios a modernização e a elevação das 

capacidades das Forças Armadas. 

O processo de transformação do Exército Brasileiro (EB), alinhado à Política 

Nacional de Defesa – PND (Decreto Presidencial nº 5.484, de 30 de junho de 2005) 

e com a Estratégia Nacional de Defesa – END (Decreto Presidencial nº 6.703, de 18 

de dezembro de 2008), foi iniciado em 2010, com o propósito de “conduzir o Exército 

ao patamar de força armada de país desenvolvido e ator mundial, capaz de se fazer 

presente, com a prontidão necessária, em qualquer ponto da área de interesse 

estratégico do Brasil” (BRASIL, 2013a). 

O Projeto Força (PROFORÇA) é a base para esta transformação. A 

concepção do Exército Brasileiro no PROFORÇA foi baseada em capacidades, onde 

os marcos temporais de 2015, 2022 e 2031, orientam o processo de transformação. 

Foram selecionados os seguintes vetores: Ciência & Tecnologia,  Doutrina, 

Educação & Cultura, Engenharia, Gestão, Logística, Orçamento &  Finanças, 

Preparo & Emprego e Recursos Humanos (BRASIL, 2013a). 

No que tange ao vetor logística, de acordo com as diretrizes do Projeto Força, 

um dos fatores da transformação é a adequação de uma estrutura de paz que 

possa, rapidamente, passar a uma estrutura de guerra, pela ativação dos órgãos 

necessários (BRASIL, 2013a). 

Com esta finalidade, o Estado-Maior do Exército Brasileiro determinou a 

implantação de Grandes Comandos Logísticos, que viriam a assumir as atividades 

logísticas nos tempos de paz e no caso de emprego da Força. Tais comandos de 

acordo com o Projeto Piloto da Separação dos Ramos Administrativo e Logístico no 

Exército Brasileiro assumiriam os encargos logísticos das regiões militares, que por 

sua vez, ficariam somente com os encargos territoriais e de pessoal. 

Inicialmente foi criada, a Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), 

localizada na área do Comando Militar do Leste. A segunda fase foi a criação dos 

Grupamentos Logísticos, sob coordenação dos Comandos Militares do Sul (3º e 5º) 



2 
 

 

 

e Oeste (9º), respectivamente. O 3º e 9º Grupamentos Logísticos concluíram o seu 

processo de implantação e o 5º Gpt Log encontra-se numa fase inicial de 

implantação. 

Este trabalho realizou uma a análise do 3º Grupamento Logístico (3º Gpt Log) 

desde o início do processo de implantação, em outubro de 2012, com a ativação do 

núcleo do 3º Gpt Log, passando pela abordagem do período de experimentação 

doutrinária, até a situação atual do Grupamento com a aprovação da nova diretriz de 

implantação (Portaria nº 406-EME, de 24 de agosto de 2016), onde será dado 

enfoque na gestão da cadeia de suprimentos que está sob a responsabilidade deste 

Gpt Log. 

Se buscou neste trabalho verificar se a criação de um Centro de Obtenções 

no 3º Gpt Log, coordenando as aquisições de maneira centralizada poderá melhorar 

a gestão da cadeia de suprimentos, assim será utilizada como base a experiência do 

Exército Brasileiro, nos grupos de coordenação e acompanhamento das licitações e 

contratos (GCALC) e no Programa de Racionalização Administrativa da Guarnição 

de Santa Maria (PRORASAM). 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Esta seção estrutura-se em duas partes, antecedentes e apresentação do 

problema de pesquisa. 

Antecedentes do Problema 

Os Vetores de Transformação Gestão e Logística do PROFORÇA, resultaram 

nas Portarias nº 135-Cmt Ex, de 28 de fevereiro de 2012 e nº 212-EME, de 27 de 

dezembro de 2012, elas instituíram a separação dos ramos administrativo e logístico 

no Exército Brasileiro. Como decorrência deu-se a criação e ativação do núcleo do 

3º Gpt Log. 

Apresentação do Problema 

Os grupamentos logísticos foram criados como parte do processo de 

transformação do Exército. Mais especificamente como resultado da separação dos 

ramos logísticos e administrativos do EB. Assim, a pergunta principal da pesquisa é: 

qual o papel do Centro de Obtenção para o funcionamento pleno do 3º Gpt 

Log? 

Auxiliarmente questiona-se se experiências do EB em Aquisições, Licitações 

e Contratos regionalizados podem ser concretizadas na criação de um Centro de 
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Obtenções para o 3º Gpt Log e se esse legado cumpre papel na otimização da 

gestão da cadeia de suprimentos. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar se as experiências do 

Exército Brasileiro nos Grupos de Coordenação e Acompanhamentos das Licitações 

e Contratos (GCALC) e do Programa de Racionalização Administrativa da Guarnição 

de Santa Maria (PRORASAM) podem otimizar a gestão da cadeia de suprimentos 

através da criação de um Centro de Obtenções para o 3º Gpt Log. 

Para tanto, os objetivos específicos são: 

a) buscar experiências entre oficiais do Exército Brasileiro da área de logística 

nas fases de Experimentação e Implementação do 3º Gpt Log; 

b) buscar experiências entre oficiais do Exército Brasileiro da área de logística 

nos processos administrativos centralizados regionalmente relacionados à obtenção; 

c) empreender estudo prévio de viabilidade da criação de um Centro de 

Obtenção no âmbito 3º Gpt Log, com base nos objetivos anteriores. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Este trabalho pretende-se justificar do ponto de vista acadêmico e social. Do 

ponto de vista social trata-se do processo de transformação do Exército, onde o 

centro de obtenção daria capacidade plena aos Grupamentos Logísticos, 

proporcionando racionalização administrativa e a melhoria da Gestão da Cadeia de 

Suprimentos. 

Do ponto de vista acadêmico a originalidade. Consultadas diversas bases de 

dados encontraram-se trabalhos que relacionam a estruturação dos grupamentos 

logísticos à transformação militar, mas nenhum que trate do papel de um centro de 

obtenção. 

Por isso, o trabalho insere-se na área de concentração Defesa Nacional e na 

linha de pesquisa Gestão de Defesa com a temática Gestão da Cadeia de 

Suprimentos. 
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2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa buscou, nas experiências do EB pertinentes ao caso em tela, 

encontrar ensinamentos para a consecução do Centro de Obtenção do 3º Gpt Log. 

Em conformidade com estes, a pesquisa se deu em três passos analíticos, 

sucessivos e complementares. São eles: 

(1) Inventariou as experiências de oficiais do Exército Brasileiro da área de 

logística no GCALC e PRORASAM em aquisições centralizadas regionalmente ou 

feitas no âmbito da Guarnição de Santa Maria; 

(2) Relatou as experiências de oficiais do Exército Brasileiro da área de 

logística na estruturação do 3º Gpt Log, assim como as obtenções efetuadas com 

sua participação ou através de suas Organizações Militares Diretamente 

Subordinadas (OMDS). Elas foram inventariadas e sistematizadas por intermédio de 

questionário (consoante a amostra) através do relato da experiência de militares que 

vivenciaram as suas fases de núcleo, experimentação e ativação (conforme 

abordado no delineamento deste artigo, bem como nos Apêndices A e B); e 

(3) Avaliou a viabilidade de criar um centro de obtenções para o 3º Gpt Log, 

tendo por base o balanço dos passos anteriormente expostos. 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 

O objeto formal de estudo é a cadeia de suprimentos. Mais especificamente 

as obtenções a serem realizadas no âmbito do 3º Grupamento Logístico (3º Gpt 

Log). De onde surge tal demanda? 

Cumpre esclarecer que 3º Gpt Log, subordinado à 3ª Região Militar (3ª RM), 

teve sua origem na Portaria nº 212-EME, de 27 de dezembro de 2012. Ele foi criado 

através da Portaria nº 872-Cmt Ex, de 27 de outubro de 2012. De acordo com o 

previsto, nas Portarias do EME nº 54/2014 e nº 406/2016, sua finalidade é a de 

exercer e coordenar as atividades logísticas entre as suas diversas OMDS 

Assim, a variável independente (causa) é a Transformação do Exército 

(Portarias nº 075-EME, de 10 de junho de 2010 e nº 104-Cmt Ex de 14 de fevereiro 

de 2011). O resultado almejado, ou efeito principal, nos termos desta pesquisa, 

constitui a variável dependente, isto é, o Centro de Obtenção. Ligando  ambas 

(causa e efeito) tem-se a variável interveniente, que liga a variável independente à 

dependente (causa e efeito). Neste caso, ela é dada pela diretriz para a Implantação 

do Projeto Piloto da Separação dos Ramos Administrativo e Logístico no Exército 
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Brasileiro, previstas nas Portarias nº 135-Cmt Ex, de 28 de fevereiro de 2012 e nº 

212-EME, de 27 de dezembro de 2012. 

Contudo, o núcleo analítico do trabalho é dado pela variável de condição. A 

peculiaridade deste tipo de variável reside em sua propriedade de incidir 

simultaneamente sobre as variáveis independentes, interveniente e dependente 

(resultado). E, justamente, ela reside na criação e ativação do Núcleo do 3º Gpt Log. 

O que foi previsto nas portarias nº 872-Cmt Ex, de 11 de outubro de 2012, nº 54- 

EME, de 27 de março de 2014 e 406-EME, de 24 de agosto de 2016. 

 

2.2 AMOSTRA 
 

A amostra foi relacionada com a experiência e opinião de oficiais do Exército 

Brasileiro da área de logística na estruturação do 3º Gpt Log e em aquisições 

centralizadas regionalmente. 

Para efeitos deste trabalho tomar-se-á como universo amostral as 

experiências de oficiais do Exército Brasileiro da área de logística no GCALC, 

PRORASAM, em aquisições centralizadas regionalmente e na estruturação do 3º 

Gpt Log, dessa população serão extraídos três processos, utilizados a guisa de 

exemplo: 

(a) Experiências no GCALC e PRORASAM; 

(b) Experiências em aquisições centralizadas regionalmente; 

(c) Experiências na estruturação do 3º Gpt Log. 

 
2.2.1 Critérios de Amostragem 

 

Procurou-se estabelecer um duplo critério. Em primeiro lugar, identificar 

experiências em processos de obtenção centralizadas, e relacionar a obtenção já 

realizada com algum nível de participação 3º Gpt Log. 

 

2.2.2 Dimensão e Representatividade 
 

A dimensão e representatividade da amostragem considerou três critérios: (a) 

participação do 3º Gpt Log via suas OMDS; (b) Gestão da Cadeia de Suprimentos; e 

(c) Incidência na Transformação do EB; 

(a) Participação do 3ºGpt Log: trata-se de experiências práticas reais em que 

a licitação seja ela regional ou nacional é feita pelo COLOG ou 3ª RM (GCALC), mas 

onde a aquisição e distribuição é feita pelo 3º Gpt Log e suas OMDS; 
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(b) Gestão da Cadeia de Suprimentos: trata-se de demonstrar três efeitos (i) 

racionalização, (ii) economicidade; (iii) celeridade, que se poderia ter caso a 

obtenção fosse centralizada regionalmente no âmbito do 3º Gpt Log; e 

(c) Incidência na Transformação do EB: a obtenção em bases regionais pelo 

3º Gpt Log coaduna-se com a transformação e o propósito de ativação em tempos 

de paz da Força Terrestre Componente com o disposto no Decreto nº 9.810 de 30 

de maio de 2019, que prevê o plano de desenvolvimento Regional. Especialmente, 

com a Portaria nº 1.701/2016-Cmt Ex (SISDIA), que supõe a estruturação da tríplice 

hélice, sendo eles o Exército, a Universidade e Indústria. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

O delineamento desta pesquisa pode ser sumarizado por sua natureza 

analítica, com viés exploratório, e componente prospectivo. No que tange à 

abordagem analítica, esta pesquisa utilizou a abordagem quantitativa. Assim 

procurar-se-á (conforme objetivos específicos 1 e 2) sumarizar as experiências do 

GCALC e PRORASAM em aquisições centralizadas regionalmente. Em seguida 

procurou-se tanto relatar a experiência de oficiais do Exército Brasileiro da área de 

Logística na estruturação do 3º Gpt Log, bem como as obtenções efetuadas com  

sua participação ou através de suas OMDS conforme amostra. Por fim, foi feito um 

estudo prévio da viabilidade de um centro de obtenções para o 3º Gpt Log. 

 

2.3.1 Procedimentos Metodológicos 
 

Para efeitos de pesquisa se elaborou um questionário (com perguntas abertas 

e fechadas) buscando levantar as experiências de oficiais do Exército Brasileiro da 

área de logística de sorte a sistematizar dois aspectos: a) balanço da experiência: 

oportunidades e desafios; b) a participação do 3º Gpt Log em processos de 

obtenção realizados regionalmente. Só ex-pos facto é que procurar-se-á, de acordo 

com os critérios aludidos, tabular os resultados dos questionários, tendo em vista 

sua utilização para o seu referenciamento no âmbito da pesquisa. 

No que tangem os critérios de inclusão e exclusão, eles pautam-se pela 

gestão da cadeia de suprimentos: tanto as experiências do GCALC, quanto do 

PRORASAM e do próprio 3º Gpt Log, sumarizados nos termos suprarreferidos, que 

têm como centralidade a obtenção. 
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2.3.2 Instrumentos 
 

O levantamento bibliográfico foi efetuado (vide referências), além disso, foi 

elaborado um questionário que foi respondido por oficiais do Exército Brasileiro da 

área de logística, que deram contribuições à pesquisa para sistematizar relatos e 

experiências, o que proporcionou uma análise da interface da pesquisa com o 

trabalho de campo. 

 

2.3.3 Análise dos Dados 
 

O esforço principal foi o de sistematização de natureza analítica, com viés 

exploratório, e componente prospectivo, uma vez que os dados coletados não 

demandaram tratamento estatístico mais elaborado, embora procurou-se 

sistematizar os dados colhidos nos questionários e observações de campo 

suprarreferidas. 

Adicionalmente, a dimensão exploratória se utilizou método hipotético- 

dedutivo, da qual também se valeu para efeitos de prospecção e análise. Deste 

modo, a análise e a consolidação das informações serviram para corroborar com a 

confirmação da hipótese sugerida, ou seja: que a criação de um Centro de Obtenção 

contribuiria para a racionalização administrativa e para melhoria da gestão da cadeia 

de suprimentos pelo 3º Gpt Log. 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo  

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o 

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre 

o assunto. 
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2.4 COLETA DE DADOS 
 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória, questionário e grupo focal. 

 

2.4.1 Questionário 
 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais 

intermediários da área de logística que possuem experiências em processos de 

obtenção centralizados, ou que vivenciaram de algum modo a criação do 3º Gpt Log. 

O estudo foi limitado particularmente aos oficiais intermediários da área de Logística 

(Intendência e Material Bélico), oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, 

devido à sua formação mais completa e especialização para as atividades logísticas 

ora demandadas. 

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

a militares que possuem experiência em aquisições centralizadas, GCALC ou 

PRORASAM, ou participaram em algum nível da estruturação do 3º Gpt Log, seja 

nele próprio ou em alguma de suas OMDS. O universo de capitães intermediários da 

área de logística que estão cursando o aperfeiçoamento ou que cursaram no último 

ano foi escolhido pelo fato de esses militares estarem mais atualizados com a 

doutrina sem perderem a vivência prática da realidade, haja visto que estes 

normalmente atuam diretamente nos processos alvos da presente pesquisa. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos questionários respondidos, a 

população a ser estudada foi estimada em 150 militares. A fim de atingir uma maior 

confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, 

utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 

10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 135. 

O efetivo acima foi obtido considerando 90% da amostra ideal prevista 

(nideal=150), utilizando-se como N o valor de 150 militares, das turmas que cursaram 

a ESAO nos anos de 2019 e cursam em 2020. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 150 militares que 

atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 80 respostas 
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foram obtidas (53,33% de nideal), não havendo necessidade de invalidar nenhuma 

por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (150), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=80) foi 

inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa, 

haja vista a especialização da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com 10 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Como a causa deste trabalho (Variável Independente) é o processo de 

transformação do EB, entende-se que é por este tema que se deve começar. Ainda 

em 2007, Covarrubias (2007) destacou que a transformação, no caso dos Exércitos 

latino-americanos, deveria ter como pilares: a natureza, a estrutura jurídica e a 

capacidade de combate das forças armadas. 

Para tanto, o autor propõe que a transformação seja compreendida tanto em 

sentido estrito, a operação de Forças Conjuntas e Armas Combinadas interligadas 

por uma rede, quanto abarcando à modernização e adaptação. 

Foi este o sentido de transformação que foi adotada no Brasil. Isto pode ser 

constatado por um percurso tríplice, a (a) base normativa, a (b) literatura e (c) os 

processos de obtenção. 

(a) Base Normativa: cumpre destacar a Política Nacional de Defesa, Decreto 

nº 5.484, de 30 de junho de 2005, o Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB), 

Decreto nº 6.592 de 2 de outubro de 2008, e a Estratégia Nacional de Defesa (END), 

promulgada pelo Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Esta série legislativa 

culminou nas diretrizes expostas no documento Transformação da Força Terrestre 

(BRASIL, 2013a), resultante das portarias nº 075-EME, de 10 de junho de 2010 e nº 

104-Cmt Ex, de 14 de fevereiro de 2011 (PROFORÇA). 

(b) Literatura: Rumsfeld (2002) vê a transformação de forma restritiva 

(resume-se a interligação à rede e mobilidade), perspectiva também compartilhada 

por Cebrowski (2005). Esta visão foi implicitamente criticada por Covarrubias (2007), 

sendo esta última a que foi adotada pelo EME (BRASIL, 2013a). Estas diferenças, 



10 
 

existentes entre a visão de Rumsfeld e do EME, foi objeto do artigo “A  

transformação militar e o carro de combate” (CHECHELISKI et al., 2018), que em 

sua análise acaba também por apontar os efeitos da transformação restritiva sobre a 

capacidade de combate da OTAN. 

Na mesma direção, a de produzir-se um acervo intelectual brasileiro acerca 

da transformação, tem-se, o capítulo de Andrade, Leite e Migon (2016), no notável 

“Mapeamento da Base Industrial de Defesa”, que procura fazer um diagnóstico da 

Base Industrial de Defesa relacionado a Força Terrestre: Cap 5 Plataforma terrestre 

militar (ANDRADE; LEITE; MIGON, 2016). 

(c) Processos de Obtenção: pode-se identificar claramente o padrão 

estabelecido por Covarrubias e o EME mediante a correlação que segue: (i) na 

esfera da transformação propriamente dita tem-se o acordo militar Brasil França no 

Decreto Presidencial nº 6.011, de 5 de Janeiro de 2007, que permitiu a obtenção do 

Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1) da 

Tales que projetou o Brasil no grupo seleto de países que disputam o comando do 

espaço. Como critério, ainda que não integralmente de modo prático o SGDC-1, 

permite operações de Armas Combinadas e Forças Conjuntas. O que, grosso modo, 

atende o objetivo essencial da transformação (a interligação à rede). (ii) No âmbito 

da modernização tem-se o Decreto Legislativo nº 128, de 2011, pelo qual deu-se a 

obtenção do Submarino Nuclear de Ataque Brasileiro (SNBR), confirmado pelo plano 

de ação promulgado no Decreto Presidencial nº 8.630, de 30 de dezembro 2015. (iii) 

Por fim, no âmbito da adaptação pode-se destacar os contratos para 

aperfeiçoamento da Viatura Blindada de Combate Obuseiro Autopropulsado 

(VBCOAP), o M109 A5+BR, e o Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) 

M113 A2Mk1BR. 

Nesse sentido, as Portarias nº 135-Cmt Ex, de 28 de fevereiro de 2012 e nº 

212-EME, de 27 de dezembro de 2012 fornecem o passo seguinte, separando o 

Ramo Administrativo do Logístico e criando os Grupamentos Logísticos, que 

conforme o manual de Logística Militar Terrestre (EB70-MC-10.238) diz que: 

Os Grupamentos Logísticos (Gpt Log) são Grandes Comandos (G Cmdo) 
organizados desde o tempo de paz, com a missão de planejar, coordenar, 
controlar e fazer executar as funções logísticas no âmbito da F Ter. 
Possuem organização flexível capaz de receber e destacar módulos 
logísticos, de acordo com a situação tática(BRASIL, 2018, p. 2-11, grifo 
nosso). 

Trata-se de um importante passo para a estruturação de um complexo 

acadêmico militar e industrial no Brasil, conforme previsão na Portaria nº 1.701-Cmt 

Ex, de 21 de dezembro de 2016, que cria o Sistema Defesa, Indústria e Academia 

de Inovação e em tempos de paz as condições para a mobilização de uma Força 
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Terrestre Componente. 

A capacidade logística do 3º Gpt Log ainda necessita de incrementos para sua 

plena funcionalidade, conforme observado no trabalho de Murilo Guerra (2016). 

Estes incrementos podem ser obtidos por meio da criação de um Centro de 

Obtenções. Sendo assim, nada mais lógico que os grupamentos logísticos 

realizarem obtenções centralizadas regionalmente. Tal desiderato vem em 

conformidade com a Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, que introduz no 

Exército a possibilidade de compras compartilhadas e corroborado com o Decreto nº 

9.810, de 30 de maio de 2019, que dispõe sobre o desenvolvimento regional. 

Tal esforço pretende, também, beneficiar-se de literatura sobre logística e 

gestão de cadeia de suprimentos dos seguintes autores: Lutwak (2009), Bennet 

(2011); Carvalho (2009); Sarakinis e Carlson (2013) respectivamente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As pesquisas sobre a melhor gestão da cadeia de suprimentos indicaram que 

a centralização otimiza as capacidades logísticas, trazendo benefícios 

administrativos e operacionais. Essas conclusões podem ser obtidas através das 

experiências adotadas pelo Exército Brasileiro. Nessa direção os Gpt Log passam a 

ter um papel fundamental tanto na paz como guerra, haja visto que são os Grandes 

Comandos Logísticos. 

Alguns aspectos podem melhorar essa Gestão influenciando diretamente a 

sua capacidade logística. Ao se vislumbrar criar um Centro de Obtenções 

centralizando as aquisições, tal feito desoneraria as Organizações Militares 

Operacionais e Logísticas das demandas administrativas e prepararia na paz esses 

Grandes Comandos Logísticos para atuar na guerra. Essa conclusão é corroborada 

pela resposta de 62,5% dos militares que responderam este item do questionário, 

que acreditam que as obtenções devem ser centralizadas nos Grupamento 

Logísticos. A Tabela 1 e o Gráfico 1 a seguir apresentam o resultado obtido. 
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TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de qual opção de obtenções 
para uma melhor gestão da cadeia de suprimentos deveriam ser realizadas 

 

Grupo Amostra 

Opção de obtenções Valor 
absoluto 

Percentual 

Centralizadas em um Centro de 
35 62,5% 

 
 

 

Fonte: O autor 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

  

 11 10 

      

    

 
 
 

 

GRÁFICO 1 – Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de que obtenções para uma 
melhor gestão da cadeia de suprimentos deveriam ser realizadas 

Fonte: O autor 

 

 
A percepção da amostra, de maneira geral, é que dentre aqueles que 

possuem experiência tanto em aquisições centralizadas, quanto na estruturação dos 

Gpt Log, é a de que a criação de um Centro de Obtenção no Grupamento Logístico 

iria permitir uma melhor gestão da cadeia de suprimentos, tal fato é nítido ao se 

comparar com os resultados em centralização em OM Logísticas (19,6%) e 

Descentralizado por OM (17,9%) 

A partir deste resultado, observa-se uma coerência pois foi perguntado de 

maneira incisiva, dentre aquele universo que detinha experiencia no tema em 

questão se a criação de um Centro de Obtenção em um Gpt Log poderia facilitar a 

logística de obtenção tanto na paz quanto na guerra, e foi obtido o seguinte 

resultado abaixo demonstrado na Tabela 2 e Gráfico 2. 

Obtenção nos Grupamentos Logísticos 
Centralizadas nas OM logísticas 

 
11 

 
19,6% 

Descentralizada por OM 10 17,9% 
TOTAL 56 100,0% 
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Grupo Amostra 
Avaliação Valor 

Percentual 

 

 

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de que a criação de um Centro 
de Obtenções em um Grupamento Logístico, pode facilitar a logística de obtenção 
tanto na paz quanto na guerra 

 
 

 
 absoluto  

Sim 47 81,0% 
Não 11 19,0% 
TOTAL 58 100,0% 

Fonte: O autor   

 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra acerca de que a criação de um Centro de Obtenções em um 
Grupamento Logístico, pode facilitar a logística de obtenção tanto na paz quanto na 
guerra 

Fonte: O autor 

 

Deste modo 81% dos militares que foram questionados e possuem 

experiência no tema em voga, acreditam que o Centro de Obtenção pode ser uma 

solução para uma melhor gestão da cadeia de suprimentos, 

Tal assertiva parece estar fundamentada na ideia de que a centralização de 

meios favorece a melhor gestão. 

Murilo Guerra (2016), também segue na mesma direção ao concluir em seu 

trabalho que os Gpt Log ainda necessitam serem mais bem estruturados para 

poderem exercer sua plena capacidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

concluiu-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, pois identificou que 

a criação de um Centro de Obtenção em um Gpt Log pode melhorar a gestão da 

cadeia de suprimentos. 

 
 
 
 

11 

 

 
Sim 

Não 

 

 
47 
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A revisão de literatura possibilitou concluir que a transformação do Exército 

Brasileiro, ao separar os ramos Logísticos e Administrativo, e por consequência 

criando os Gpt Log, buscou melhorar as capacidades logísticas tanto na paz quanto 

na guerra. 

Alinhado a Doutrina vigente às experiências obtidas nos questionários 

reafirmam que a centralização administrativa e a criação de uma estrutura com 

objetivo de centralizar as obtenções, pode otimizar as capacidades logísticas. 

Dessa forma, tendo por base este estudo, entende-se ser viável a 

centralização logística e administrativa nos Gpt Log e a criação de um Centro de 

Obtenção, possibilitando o pleno funcionamento destes Grandes Comandos 

Logísticos e melhorando consideravelmente a gestão da cadeia de suprimentos. 

Recomenda-se, assim, que o 3º Gpt Log e demais Gpt Log, adotem a 

centralização e posteriormente se estruturem de um Centro de Obtenção, 

desonerando suas OMDS dessas atividades, o que permitiria maior dedicação das 

mesmas para a atividade operacional fim, e de mesmo modo permitiria que o Gpt 

Log se preparasse melhor na paz para situações de guerra. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a relação entre centralização, e uma 

melhor gestão da cadeia de suprimentos, neste caso através da criação do Centro 

de Obtenções no Gpt Log. 
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QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 
Int Daniel Arrais Barroso, cujo tema é Gestão da Cadeia de Suprimento: aquisições, licitações e 
contratos regionalizados pelo 3º Grupamento Logístico (3ºGpt Log). Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, analisar se as experiências do Exército Brasileiro nos Grupos de 
Coordenação e Acompanhamentos das Licitações e Contratos (GCALC) e do Programa de 
Racionalização Administrativa da Guarnição de Santa Maria (PRORASAM) podem otimizar a 
gestão da cadeia de suprimentos através da criação de um Centro de Obtenções para o 3º Gpt 
Log. 

A fim de avaliar se a criação de um centro de obtenção centralizado nos Grupamentos 
Logísticos, proporcionaria a racionalização administrativa e a melhoria da Gestão da Cadeia de 
Suprimentos, 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 relacionamento da estruturação dos grupamentos logísticos e 
transformação militar. 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: 

Daniel Arrais Barroso (Capitão de Intendência – AMAN 2009) 
Celular: (51) 99660-2375 
E-mail: arrais.daniel@eb.mil.br 

 

 

1. Possui experiência em obtenções centralizadas?  
( ) Sim (  ) Não 

 
2. Se sim, marque quais das opções abaixo teve experiência? 
( ) Grupos de Coordenação e Acompanhamentos das Licitações e Contratos (GCALC) 
( ) Programa de Racionalização Administrativa da Guarnição de Santa Maria (PRORASAM) 
( ) Outras:    
( ) Nenhuma. 

 

 

3. Você acredita que a criação de um Centro de Obtenções em um Grupamento Logístico, 
pode facilitar a logística de obtenção, tanto na paz quanto na guerra? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

4. Qual das opções de obtenções abaixo você considera a melhor prática de gestão para a               
cadeia de suprimentos: 

( ) Centralizadas em um Centro de Obtenção nos Grupamentos Logísticos; ou 
( ) Centralizadas nas OM logísticas; ou 
( ) Descentralizada por OM. 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

CENTRO DE OBTENÇÕES - OPINIÃO 

mailto:arrais.daniel@eb.mil.br


 

 
 

5. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
 

 

 

 

Obrigado pela participação. 

FECHAMENTO 


