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Resumo 

Este trabalho trata da terceirização dos serviços básicos e de infraestrutura na gestão de uma 

organização militar (OM) de corpo de tropa do Exército Brasileiro (EB). Primeiramente é 

apresentada a estrutura do EB, visando mostrar de forma resumida seu funcionamento. Em seguida 

é apresentada também a estrutura de uma OM operacional de corpo de tropa, objeto deste trabalho. 

Sendo uma OM um órgão público, deve seguir as normas da administração pública e desta forma 

para a contratação de um serviço se faz necessário seguir as fases de aquisição, o planejamento, 

seleção do fornecedor, da gestão do contrato e por fim a fiscalização da execução conforme a 

legislação em vigor. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, na qual são 

apresentados os tipos de serviços que são terceirizados pelas OM operacionais do EB e realizado 

um questionário que foi aplicado em vários militares do EB, que pode ilustrar tanto a realidade 

como os impactos e as consequências da terceirização dos serviços. Por fim é sugerido que este 

assunto deve ser aprofundado pelo Exército, a fim de verificar quais serviços poderiam ser 

terceirizados de forma as OM possam dedicar mais as suas atividades operacionais e obter serviços 

básicos e de infraestrutura com a melhor qualidade e o menor custo possível. 
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Resumen 
 

Este trabajo trata de la subcontratación de servicios básicos e infraestructura en la gestión de una 

organización militar (OM) de un cuerpo de tropas del Ejército Brasileño (EB). En primer lugar, se 

presenta la estructura del EB, con el objetivo de mostrar su funcionamiento de forma resumida. 

Luego, también se presenta la estructura de un Cuerpo de Tropa operativo OM, objeto de este 

trabajo. Como una OM es un organismo público, debe seguir las normas de la administración 

pública y, por tanto, para la contratación de un servicio, es necesario seguir las fases de adquisición, 

planificación, selección de proveedores, gestión de contratos y, finalmente, la inspección de la 

ejecución de acuerdo con la legislación vigente. Se realizó una investigación bibliográfica y 

documental, en la que se presentan los tipos de servicios que son subcontratados por las OM 

operativas del EB y se realizó un cuestionario que se aplicó a varios soldados del EB, que puede 
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ilustrar tanto la realidad como los impactos y consecuencias. de subcontratación de servicios. 

Finalmente, se sugiere que este tema sea profundizado por el Ejército, con el fin de verificar qué 

servicios podrían ser subcontratados para que las OM puedan dedicar más de sus actividades 

operativas y obtener servicios básicos y de infraestructura con la mejor calidad y al menor costo 

posible. 

 

Palabras clave: Subcontratación. Servicios. Organización Militar. Operativa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) têm diversas atribuições tanto 

na área operacional quanto logística e administrativa, porém sua missão precípua é voltada para a 

sua operacionalidade ligada à missão principal do Exército que é defender a pátria e garantir a sua 

soberania, a garantia dos poderes constituídos a lei e a ordem, conforme descrito no artigo 142 da 

Constituição Federal brasileira. 

 Assim como uma empresa uma OM Operacional do Exército possui seus encargos 

administrativos que visam manter seu patrimônio e pessoal em condições de emprego. Estes 

encargos muitas vezes são realizados por militares que deveriam estar voltados para a atividade fim. 

 Visando a melhoria da capacidade operacional da OM, poderia talvez haver a terceirização 

de alguns serviços básicos e de infraestrutura das unidades de corpo de tropa do Exército Brasileiro. 

Em face a esta possível terceirização, serão apresentadas as possíveis consequências e impactos 

para uma unidade operacional do EB, abrindo uma discussão para a melhoria na terceirização de 

serviços. 

 O que se busca nesta pesquisa bibliográfica e documental é apresentar uma reflexão sobre a 

terceirização de alguns serviços básicos e de infraestrutura, a fim de melhorar a capacidade 

operacional das OM de corpo de tropa do Exército Brasileiro. Para tanto foi feita uma busca através 

de livros, trabalhos acadêmicos, manuais e Normas Técnicas do EB, do Ministério da Defesa e do 

Governo Federal, além de documentos oficiais com orientações sobre o tema, com o objetivo de 

elucidar a pesquisa contribuindo com o conteúdo. 

 A seguir nas próximas seções será apresentada a estrutura do Exército Brasileiro e de uma 

OM, a legislação básica para terceirização de serviços na administração pública, e por fim, quais 

são os serviços básicos e de infraestrutura de uma OM operacional com suas consequências e 

impactos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
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2.1 Estrutura organizacional do Exército Brasileiro e de uma Organização Militar de Corpo 

de Tropa 

 

2.1.1 Missão do Exército Brasileiro 

 

 O Exército Brasileiro juntamente com a Marinha e a Aeronáutica tem a seguinte missão, 

segundo o art. 142 da Constituição Federal: 

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. (CF 1988) 

 Concomitante a missão do Exército as OM de corpo de tropa também têm a mesma missão 

constitucional, respeitando suas especificidades de acordo com sua localização no território 

nacional. 

 

2.1.2 Estrutura organizacional do Exército Brasileiro 

Figura 1 – Organograma do Exército Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.eb.mil.br (2020) 
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 A Portaria nº 127, de 21 de fevereiro de 2017 do Ministério da Defesa diz que o EB possui a 

seguinte estrutura conforme disposta na Figura 1. 

 Órgãos de Assessoramento Superior (em azul) 

ACE – Alto-Comando do Exército – é um órgão de assessoramento do Comandante do Exército 

(Cmt Ex) sobre assuntos de Política Militar Terrestre, promoção de oficiais generais, e 

principalmente em assuntos de relevância relacionados ao preparo e emprego da Força Terrestre (F 

Ter). 

CONSEF – Conselho Superior de Economia e Finanças – assessora o Cmt do EB na elaboração das 

diretrizes da política econômica financeira do Exército seguindo as diretrizes governamentais e em 

assuntos administrativos, financeiros e orçamentários. 

CONTIEx – Conselho Superior de Tecnologia da Informação – trata sobre os assuntos de 

tecnologia da informação em consonância com as diretrizes do governo. 

 Entidades Vinculadas (em vermelho) – são entidades vinculadas ao Comando (Cmdo) do 

Exército Cmdo Ex) nas áreas da indústria, de assistência à família militar e a cultura, que devem 

prestar contas conta anualmente ao Cmdo Exército. 

FHE – Fundação Habitacional do Exército 

IMBEL – Indústria de Material Bélico do Brasil 

Fund Osório – Fundação Osório 

 Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante do Exército (OADI) (em azul) 

Gab Cmt Ex – Gabinete do Comandante do Exército 

Art 8º - Ao Gab Cmt Ex compete: 

I - assistir ao Cmt Ex em sua representação funcional e pessoal, especialmente no preparo e 

despacho do seu expediente pessoal; 

II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Comando do Exército em 

tramitação nos órgãos dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário e outros órgãos públicos ou não; 

III - assegurar as ligações do Cmt Ex; 

IV - exercer outras competências inerentes à sua área de atuação; e 
V - executar outras tarefas atribuídas pelo Cmt Ex. (Port nº 127/2017 – MD) 

 

CIE – Centro de Inteligência do Exército - compete assessorar o Cmt Ex nas atividades do Sistema 

de Inteligência do Exército, de acordo com orientação geral e normativa do EME. 

CCOMSEx – Centro de Comunicação Social do Exército – coordena as atividades de comunicação 

social do Exército. 

CCIEx - Centro de Controle Interno do Exército - compete planejar, coordenar e executar as 

atividades de controle interno no âmbito do Comando do Exército, sujeita-se à supervisão técnica 

do Ministério da Defesa. 

CJCAEx – Consultoria Jurídica Adjunta do Comando do Exército. 
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SGEx – Secretaria-Geral do Exército – prepara as reuniões do ACE, assessora nos assuntos de 

cerimonial militar, condecorações, uso de uniforme e realiza as publicações no Boletim do Exército. 

 Órgão de Direção Geral (ODG) (em amarelo) 

EME – Estado-Maior do Exército - é o responsável pela elaboração da Política Militar Terrestre, 

pelo planejamento estratégico e pela expedição de diretrizes que orientem o preparo e o emprego da 

Força Terrestre (F Ter), visando ao cumprimento da missão e à consecução da visão de futuro do 

Exército Brasileiro. 

 Órgãos de Direção Setorial (ODS) (Amarelo) - compete executar as atividades de 

administração de pessoal, logística, ensino, preparo e emprego, construção, ciência e tecnologia e 

economia e finanças que lhe são atribuídas pela legislação específica, bem como realizar o 

planejamento, a orientação, a coordenação e o controle destas atividades. 

DGP – Departamento-Geral do Pessoal  

DEC – Departamento de Engenharia e Construção 

DECEx – Departamento de Educação e Cultura do Exército 

COTER – Comando de Operações Terrestres 

DCT – Departamento de Ciência e Tecnologia 

SEF – Secretaria de Economia e Finanças 

COLOG – Comando Logístico 

 Força Terrestre 

Comandos militares de área (Norte, Amazônia, Nordeste, Oeste, Planalto, Leste, Sudeste e 

Sul) - no que se refere às Divisões de Exército (DE), as Regiões Militares (RM) e as OM de corpo 

de tropa da F Ter sob sua área de jurisdição são o braço armado do Exército, é aonde se executa o 

preparo e o emprego das tropas sob coordenação do COTER, além da formulação, a atualização, a 

validação da doutrinária nas experimentações doutrinárias; a elaboração e difusão de conhecimentos 

de interesse doutrinário e de lições aprendidas. 

 Esta é a estrutura complexa na qual o Exército se alicerça para cumprir sua missão precípua 

de defesa da pátria, sendo ela ancorada pela logística e administração que fornecem os meios e os 

recursos necessários. Os ODG e ODS são os responsáveis pela administração de pessoal, dos 

recursos financeiros e por todo o patrimônio do Exército. 

 A Secretaria de Economia Finanças tem a missão de supervisionar e realizar as atividades de 

planejamento, acompanhamento e execução orçamentária, administração financeira, contabilidade e 

pagamento de pessoal, relativas aos recursos de qualquer natureza alocados ao Comando do 

Exército Brasileiro, atuando de forma proativa na gestão desses recursos (intranet da SEF, 2020). 
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 A SEF possui a Diretoria de Orçamento e Finanças (DGO) diretamente subordinada com a 

seguinte missão: realizar a gestão setorial dos recursos a cargo da SEF referentes ao Apoio 

Administrativo (Ap Adm), do Fundo do Exército (FEx) e de Pagamento de Pessoal (Pgto Pes); o 

acompanhamento da execução orçamentária do Comando do Exército (Cmdo Ex); estudos 

orçamentários e de gestão; e o controle de importações e exportações e das dívidas interna e 

externa. Além disso, é a responsável por administrar os recursos dos diversos contratos de 

terceirização de serviços básicos e de infraestrutura das OM de todo o Brasil (intranet da DGO, 

2020). 

 

2.1.3 Estrutura de uma Organização Militar de Corpo de Tropa do Exército Brasileiro 

 

 Segundo Chiavenato (2014) as organizações precisam ser administradas, e sua 

administração requer um aparato de pessoas estratificadas em diversos níveis hierárquicos que se 

ocupam de incumbências diferentes. A administração nada mais é do que a condução racional das 

atividades de uma organização seja lucrativa ou não lucrativa. Desta forma uma Organização 

Militar não é diferente de uma organização civil, segundo o estatuto dos militares o EB é alicerçado 

pela hierarquia e disciplina, que facilita a distribuição das incumbências dentro de uma OM. 

 De acordo com o descrito na página do EB os militares da Força Terrestre possuem diversas 

especialidades que desempenham durante suas carreiras nas OM que servem. Estas especializações 

são as armas, quadros e serviços, que definem as especificações das OM de corpo de tropa. As 

armas são as seguintes: a Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, definindo 

assim os combatentes. Os Quadros reúnem os militares que, de origem diversa, aglutinam-se dentro 

desses quadros com uma finalidade geral própria (Engenheiros militares, o quadro de Material 

Bélico e o quadro complementar de oficiais).  Por fim, há os Serviços que, como o termo 

indica, têm uma atividade de apoio bem definida, normalmente de cunho logístico (Intendência, 

Saúde e Assistência Religiosa). 

 A estrutura organizacional das organizações militares de corpo de tropa é bem semelhantes 

entre elas, tendo como estrutura o Comando, o Estado Maior da Unidade, uma subunidade de 

comando e apoio, e as subunidades operacionais de acordo com a especialidade da OM, conforme 

os dois exemplos indicados nas figuras 2 e 3 abaixo, na qual é representado uma organização de 

infantaria mecanizada e um grupo de artilharia de campanha. 
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Figura 2 – Organograma do Batalhão de Infantaria Mecanizado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.306 (2019) 

 

Figura 3 – Organograma do Grupo de Artilharia de Campanha 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.360 (2020) 

 Basicamente as organizações de corpo de tropa possuem um comandante (Cmt), que é 

responsável por toda a OM, tanto pela parte operacional como a administrativa e quando a OM 

possui autonomia administrativa, o comandante também é o Ordenador de Despesas (OD). 

 Logo abaixo do Cmt vem o Estado Maior (EM) com a seções de assessoramento direto, que 

são coordenadas pelo subcomandante (SCmt) nas seguintes áreas:  

 a. S1 – pessoal; 

 b. S2 – inteligência; 

 c. S3 – operações (preparo e emprego); 

 d. S4 – logística (em algumas OM acumula com o Fisc Adm); 

 e. Fiscal Administrativo – responsável pela administração do patrimônio e das finanças da 

OM (em algumas OM acumula com o S4); e 

 f. S5 – Oficial de Comunicação Social – responsável pela comunicação social e relações 

públicas da OM. 

 Ainda na organização da OM, existem três ou quatro subunidades, são elas: 
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 a. duas, três ou quatro subunidades operacionais de acordo com a especialidade da OM 

(infantaria, cavalaria, artilharia, etc) que cumprem a missão principal da unidade; e  

 b. uma subunidade de comando e apoio que executa a logística, a coordenação e controle das 

missões da OM. 

 A maioria das OM de corpo de tropa do Exército Brasileiro possui uma estrutura voltada 

para a atividade finalística prevista na CF, no entanto frequentemente necessitam desviar militares 

de suas funções operacionais para trabalharem voltados para a administração e execução de serviços 

básicos e de infraestrutura. Segundo a Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO) (2020) o EB possui 

em torno de 655 Organizações Militares, sendo 403 Unidades Gestoras Autônomas, 169 Unidades 

semiautônomas ou Organizações Militares vinculadas e 83 sem autonomia administrativa. Sendo 

que as OM sem autonomia administrativa geralmente conseguem dedicar seu pessoal de forma mais 

eficaz, para as atividades operacionais de preparo e emprego com mais eficiente. 

 Visando buscar um equilíbrio entre a administração e a atividade fim, seria interessante 

apontar a necessidade de terceirização de alguns serviços básicos e de infraestrutura para que as 

OM possam voltar-se para mais para a sua atividade fim. 

 

2.2 A Terceirização de Serviços na Administração Pública 

 

 Segundo Chiavenato (2014) a terceirização são os serviços que não são essenciais pode ou 

deve ser delegado a outras empresas que façam um serviço melhor e mais barato. Desta forma a 

instituição pode focar em sua atividade fim, deixando de realizar atividades secundárias. 

 A terceirização de serviços na administração pública é regulamentada pela Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. E pela Instrução 

Normativa (IN) nº 05 de 25 de maio de 2017 (IN 05/2017) que apresenta as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 Segundo a IN 05/2017 para a contratação de serviços na administração pública deve seguir 

as fases de planejamento de contratação no setor público, seleção do fornecedor além da gestão do 

contrato. Também devem seguir critérios e práticas de sustentabilidade e contar no planejamento 

estratégico da instituição. 

 O art. 175 da CF/88 diz o seguinte: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 

ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos”.  
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 Para Silva (2020) o serviço público, isto é, a atividade fim da instituição, jamais pode ser 

terceirizada integralmente, portanto a contratação do serviço deve ser focada no objeto contratado 

de forma específica. Além disso, é um procedimento utilizado no serviço público para reduzir ou 

extinguir a participação do Estado em atividades não essenciais, buscando redução dos gastos 

públicos, aumento da qualidade e maior eficiência da máquina administrativa. 

 Além das normas específicas de contratação de serviços deve se observar a legislação de 

fiscalização de contratos, na qual o art. 67 da Lei 8.666/1993 diz o que “a execução do contrato 

deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição”. A função de fiscal de contrato é importantíssima para assessorar a 

administração da OM na fiscalização da execução dos serviços contratados, de forma a atestar a 

qualidade da atividade contratada. 

 

2.3 Terceirização de serviços básicos e de infraestrutura nas OM de Corpo de Tropa do EB 

 

 Uma unidade operacional do Exército deve voltar-se totalmente para o preparo emprego, de 

forma a estar sempre pronta de cumprir sua missão operacional. Portanto fazendo uma analogia 

com uma organização civil, o mais lógico e estratégico é a empresa terceirizar inicial e 

gradualmente todas as atividades transferíveis a especialistas, concentrando integralmente a sua 

energia em sua verdadeira vocação (Leiria, Souto, Sarat, 1992, 136 p).  

  

2.3.1 Serviços básicos e de infraestrutura de uma OM 

 

 Os principais Serviços Básicos empregados em uma OM operacional do EB são 

fornecimento de água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, serviço de telefonia, internet, 

alimentação, saúde, segurança e recolhimento de lixo em geral. 

 Já os serviços de infraestrutura são aqueles relacionados à conservação e manutenção das 

instalações da OM, tais como os serviços de manutenção predial (pedreiro, pintura, marcenaria, 

eletricista, bombeiro entre outros), limpeza e conservação, visando à melhoria das instalações 

físicas dos bens imóveis. 

 

2.3.2 Serviços terceirizados pelas OM do EB 

 A Diretoria de Gestão Orçamentária é responsável pela gestão da maioria dos recursos 

destinados aos serviços básicos e de infraestrutura das diversas OM do Exército. 
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 Segundo as orientações aos agentes da administração 2020 (OAA/2020), versão 2.6, os 

seguintes serviços básicos são terceirizados e possuem contratos firmados com a maioria das 

Unidades Gestoras (UG )do Exército: 

 - fornecimento de energia elétrica 

 - fornecimento de água e esgoto 

 - serviço de telefonia 

 - serviço de internet - a responsabilidade pelos serviços de EBNET/internet é do Sistema de 

Telemática do Exército, a cargo do CITEx/DCT. Dessa maneira, em regra, não é autorizada a 

celebração de contrato de internet pelas OM com recursos da DGO. 

 - serviço de impressão e cópias 

 Os serviços de infraestrutura que são terceirizados constam no banco de dados da DGO 

conforme figura 4, porém nem todas as OM de corpo de tropa contratam os serviços listados no rol 

da DGO. 

 

Figura 4 – Contratos administrativos cadastrados no banco de dados da DGO 
 

 

 

Fonte: intranet DGO (2020) 

 

 Análise dos contratos administrativos do banco de dados da DGO em relação ao número de 

OM operacionais que contratam algum tipo de serviço. 
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Tabela 1 – Número de contratos de serviço por tipo de OM 

Tipo de Contrato OM Operacional Outras OM Total 

Lavagem de Roupas 86 (50,29%) 85 171 

Limpeza e conservação de bens imóveis 6 (3,51%) 159 165 

Manutenção de instalações 3 (6,38%) 44 47 

Manutenção e locação de impressora 142 (39,89%) 214 356 

Manutenção de poço artesiano 15 (42,86%) 20 35 

Manutenção de ar-condicionado 3 (5,88%) 48 51 

Manutenção de bens móveis (maquinário e 

equipamentos em geral) 
4 (7,14%) 52 56 

*Observação: segundo a relação de OM do Comando do Exército (2020), o EB possui 655 OM, sendo 434 são 

operacionais e 221 das demais (administrativa, logística, ensino etc.) 

Fonte: DGO (2020) 

 

 De acordo coma a Tabela 1 apresentada acima, pode se observar que somente o contrato de 

serviço de lavagens de roupas que possui uma grande porcentagem de OM operacionais que 

executam este tipo de serviço, cerca de 50%. Desta forma verifica-se que possivelmente as OM 

executam os serviços com meios próprios. Além disso, pode-se observar que no geral, menos de 

50% das OM do Exército terceirizam serviços. 

 Sendo assim, ratifica-se a estimativa do Plano de Transformação do Exército (2010) na qual 

quase um terço do efetivo incorporado seja empregado nas rotinas das OM em atividades outras, 

que não as relativas à atividade fim. Assim verifica-se o quanto militares são desviados de sua 

missão operacional para trabalharem na administração ou execução de serviços. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta seção serão apresentados os resultados do questionário sobre a terceirização dos 

serviços básicos e de infraestrutura na gestão de uma organização militar de corpo de tropa do 

Exército Brasileiro. 

 Durante a pesquisa foi apresentado um questionário para diversos militares do Exército 

Brasileiro sobre o tema proposto, com o objetivo de ter uma visão geral sobre a terceirização de 

serviços básicos e de infraestrutura das OM em geral, mas principalmente nas OM de corpo de 

tropa. 

 O presente questionário foi respondido por 228 (duzentos e vinte e oito) militares durante a 

primeira quinzena do mês de novembro de 2020. 
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Gráfico 1 

 
Fonte: o autor. 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 
 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 
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 No gráfico de número um verificamos que mais de 80% do pessoal que respondeu são 

militares antigos dentre eles oficiais superiores, oficiais intermediários e subtenentes e sargentos, 

que aumenta o número de confiabilidade dos dados apresentados. Além disso no gráfico 3 (três) 

observa-se a função a qual o militar exerce, sendo que 52,1,1% são militares ligados diretos a área 

da administração da OM e 47,9% executam outras funções.  

 Dentre os 228 militares que responderam o questionário 120 servem em OM operacionais, 

sendo o público-alvo principal do tema terceirização de serviços.  

 Considerando o público-alvo principal (militares de OM operacional), ao ser perguntado, se 

os militares têm conhecimento sobre qual tipo de Serviço é terceirizado em sua OM, excetuando os 

serviços básicos, como fornecimento de água, energia elétrica, telefone e internet, na qual 

praticamente todas as s OM terceirizam, verifica-se o seguinte: 

 

Tabela 2 – Serviços terceirizados nas OM Operacionais 

Serviço Quantidade Quantidade em% 

copa/cozinha 2 1,6 

limpeza das instalações externas (jardinagem e corte 

de grama) 
6 5 

limpeza interna 13  10,8 

marcenaria/carpintaria 4  3,3 

pedreiro  4  3,3 

eletricista predial 4  3,3 

pintura predial 7  5,8 

Serralheria 1  0,8 

bombeiro hidráulico 0 0 

manutenção de ar-condicionado 6  5 

Fonte: o autor 

 

 

 No gráfico 4 foi considerado todo o público-alvo, na qual cerca de 70 % responderam que 

deveria terceirizar os serviços de limpeza externa (jardinagem e corte de grama) e manutenção de 

ar-condicionado. Já os demais serviços de infraestrutura giraram entre 50 a 56%. 
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Gráfico 4 

 

Fonte: o autor 

 

 Foi apresentado no questionário, conforme o gráfico 5, a questionando se as OM desviam 

militares de suas funções principais, voltadas para a atividade fim, previstas no Quadro de Cargos 

Previstos e verificou-se que 78,5% das OM empregam militares na execução de serviços básicos e 

de infraestrutura. 

Gráfico 5 

 

Fonte: o autor 
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 Sobre o questionamento do gráfico 6, sobre a manutenção dos imóveis da OM pelo pelotão 

de obras (PO), verificamos que a maioria das OM realizam sua própria manutenção, deixando de 

terceirizar os serviços. 

Gráfico 6 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 Além da manutenção das instalações imóveis, também foi feito um questionamento sobre a 

terceirização da limpeza interna e externa, principalmente serviço de jardinagem e corte de grama, 

os gráficos 7 e 8 mostram os dados apresentados, na qual a maioria defende este tipo de 

terceirização para que os militares deixem de executar estes serviços e possam ficar voltados 

exclusivamente para a atividade fim de sua OM, conforme a maioria das justificativas apresentadas. 

 

 

Gráfico 7 

 

Fonte: o autor 
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Gráfico 8 

 

Fonte: o autor 

 

 

 Na grande maioria das OM o serviço de confecção da alimentação ou serviço de rancho é 

realizado pelos militares, porém em alguns quarteis a qualidade da alimentação no geral não é 

satisfatória, como dito em algumas justificativas das respostas apresentadas. Desta forma observa-se 

que a maioria respondeu que este serviço deveria ser terceirizado, conforme gráfico 9 abaixo. 

 Ainda sobre a terceirização da alimentação, na apresentação das justificativas favoráveis a 

terceirização, a maioria das respostas diz que haveria uma melhoria na qualidade da alimentação 

que poderiam disponibilizar os militares para a atividade fim da OM. Já o pessoal que respondeu 

negativamente ou parcialmente, grande parte das respostas foram voltadas para a manutenção da 

expertise de executar o serviço, pois é uma necessidade em combate. 

 

 

 

Gráfico 9 

 

Fonte: o autor 
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2.4 Consequências e impactos da terceirização de serviços para as OM de corpo de tropa do EB 

 Segundo os dados levantados através das respostas do questionário sobre o tema proposto 

foram apresentadas as seguintes proposições: 

 - a melhoria na qualidade dos serviços gerais; 

 - a melhoria na capacidade operacional da OM, pois não desviaria militares de suas funções; 

 - o aumento nos custos para manutenção da OM; 

 - melhoria das instalações imóveis; 

 - evitaria desperdício de material de consumo diversos utilizados na manutenção (material 

para obras, faxina, etc); 

 - melhoria na qualidade da alimentação no caso da terceirização do rancho; 

 - perda da expertise do pessoal do rancho em confeccionar a alimentação; 

 - economia de recursos, evitando a compra de equipamentos caros como tratores, máquinas 

de cortar grama, aspiradores, maquinário de marcenaria e serralheria, entre outros; além de 

economizar na manutenção do mesmo material; e 

 - solução para o problema da falta de mão de obra qualificada/especializada na OM para a 

execução dos serviços (tendo em vista que a maioria dos Sd incorporados não possui muita 

experiência nas diversas profissões necessárias para execução dos Sv). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fazendo uma analogia com uma organização civil, o mais lógico e estratégico é a empresa 

terceirizar inicial e gradualmente todas as atividades transferíveis a especialistas, concentrando 

integralmente a sua energia em sua verdadeira vocação (Leiria, Souto e Sarat, 1992, 136 p).  

 Como observado no questionário respondido por diversos militares do Exército, verifica-se 

que há de certa forma, uma polarização entre terceirizar ou não os serviços de infraestrutura, 

considerando que as respostas favoráveis a terceirização de serviços gerais girou entre 50% e 56%. 

Sendo assim caberia ao Exército realizar um estudo mais aprofundado, a fim de verificar a 

viabilidade de terceirizar estes tipos de serviços, de forma a melhorar a capacidade operacional de 

suas OM e a  qualidade dos serviços a serem realizados. 

 Já em relação aos serviços básicos, em sua maioria já são terceirizados, porém foi aberta 

uma discussão sobre a terceirização do serviço de rancho, na qual também seria interessante abrir 

um estudo de viabilidade para terceirização ou não deste serviço, buscando a melhoria na qualidade 

da comida, tanto no sabor como na segurança alimentar. 
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 Por fim, corroboro com os dizeres de Chiavenato, que os serviços não essenciais, podem ou 

devem ser delegados a outras empresas que façam um serviço melhor e mais barato. Desta forma a 

instituição pode focar em sua atividade fim, deixando de realizar atividades secundárias. 
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