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RESUMO 
 
 

 

A FUNÇÃO LOGÍSTICA DE RECURSOS HUMANOS NA OPERAÇÃO ACOLHIDA: 

AS IMPLICAÇÕES DO AMBIENTE INTERAGÊNCIAS 

 
AUTOR: Milena Canestraro 

ORIENTADOR: Heitor Fredman Ramos Frutuoso Guimarães 

 

A Operação Acolhida vem sendo realizada desde 2018 para garantir assistência humanitária 

aos imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade e para reorganizar a fronteira 

Brasil-Venezuela. Por seu caráter interagências, envolve a participação de diversos atores, e por 

seu caráter humanitário, é também uma operação essencialmente logística, com forte presença 

da Função Logística de Recursos Humanos. Neste ambiente interagências, existem diversas 

implicações da parceria do Exército Brasileiro com outros órgãos para esta vertente da logística 

referente ao pessoal. O objetivo deste trabalho é avaliar quais são estas implicações, levantando 

as dificuldades e os benefícios existentes. Para atingir tal finalidade, foi realizado um trabalho 

de caráter exploratório e de campo, por meio de pesquisa bibliográfica, documental e 

levantamento, com abordagem qualitativa e quantitativa. Por meio da compilação e análise dos 

dados obtidos, concluiu-se que a presença de diversas agências é essencial no que tange ao 

apoio aos imigrantes, mas que muito ainda precisa ser feito para alinhar as capacidades dos 

órgãos, buscando minimizar as diversas dificuldades existentes e maximizar os benefícios desta 

parceria entre as agências. No referente ao apoio de pessoal interno do Exército Brasileiro, 

quase não há interferência de outras agências civis, visto que é de responsabilidade dos próprios 

militares. Ainda, foram levantadas oportunidades de melhoria para o trabalho conjunto, cada 

vez mais frequente e necessário. 

 

Palavras-chave: Operação Acolhida. Ambiente Interagências. Função Logística de Recursos 

Humanos. Implicações. 
 



ABSTRACT 
 
 

 

 
AUTHOR: Milena Canestraro 

ADVISOR: Heitor Fredman Ramos Frutuoso Guimarães 

 

The Acolhida Operation has been carried out since 2018 to ensure the humanitarian 

assistance to the Venezuelan immigrants in vulnerability situation and to reorganize Brazil-

Venezuela’s border. Because of its interagency features, it involves the participation of 

several actors, and because of its humanitarian features, it is also an operation substantially 

logistic, with strong presence of the Human Resource Logistic Function. In this interagency 

environment, there are several implications of the Brazilian Army’s partnership with other 

organs for this logistics’ area regarding personnel. The objective of the present work is to 

evaluate which are these implications, raising information about the existing difficulties and 

benefits. To achieve this goal, an exploratory work was performed using bibliographic, 

documentary and data survey research, with qualitative and quantitative approach. By means 

of the data compilation and analysis, it was concluded that the presence of several agencies 

is essential for support the immigrants, but there is a lot to be done to align the organs’ 

capacities, seeking to minimize the diverse existing difficulties and maximize the benefits of 

this partnership. About the support for the intern military personnel of the Brazilian Army, 

there is almost no interference of other civilian agencies, since the responsibility lies with the 

military themselves. Furthermore, improvement opportunities were raised, mainly about the 

joint work, which is increasingly necessary and frequent.  

 

Keywords: The Acolhida Operation. Interagency Environment. Human Resource Logistic 

Function. Implications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Desde 2017, o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil vem crescendo 

consideravelmente devido à crise humanitária existente na República Bolivariana da 

Venezuela, causando um aumento na demanda de serviços públicos essenciais no estado de 

Roraima (DE ALMEIDA, 2020). Foi criada então, uma Força Tarefa Logística Humanitária 

(FT Log Hum) para disponibilizar ajuda humanitária aos imigrantes por meio da execução da 

Operação Acolhida. (DE ALMEIDA, 2020) 

Os objetivos da operação consistem em ordenar a fronteira e recepcionar, identificar, 

triar, imunizar, abrigar e interiorizar os imigrantes venezuelanos, a fim de não causar sobrecarga 

populacional na região da fronteira Brasil-Venezuela. Enquanto estão abrigados, os 

venezuelanos recebem alguns serviços como: alimentação, atendimentos médico e 

odontológico e auxílio com a documentação. 

Por se tratar de uma operação militar com forte presença da logística, salienta-se o 

trabalho do Serviço de Intendência, com destaque para a Função Logística de Recursos 

Humanos. Conforme será discorrido ao longo deste trabalho, esta é uma das funções chave 

desempenhadas pelo referido serviço em operações. 

Como é uma operação de caráter humanitário, as atividades referentes aos recursos 

humanos não são somente as relativas à própria tropa, como em operações convencionais, mas 

se estendem também aos refugiados. Por esse motivo, existem diferentes células e atores 

responsáveis por essas atividades, incluindo a participação de Organismos Internacionais (OI), 

Órgãos Governamentais e Organizações Não Governamentais (ONG’s). 

Assim, é oportuno problematizar a questão: em um ambiente interagências, quais são as 

implicações do trabalho conjunto do Exército Brasileiro com outros órgãos para a atividade 

logística referente aos recursos humanos? Quais são as dificuldades e os benefícios destas 

parcerias? 

Essa pesquisa justifica-se por abordar um tema relevante e contemporâneo como a 

Operação Acolhida, que se encontra em consonância com a pauta mundial de defesa dos 

Direitos Humanos e possui forte caráter dissuasório ao mostrar a rápida capacidade de reação, 

atuação e organização das tropas brasileiras. Justifica-se também por analisar, no âmbito 

logístico, o trabalho ainda recente do Exército Brasileiro com outras agências, que amplia a 

integração da Força à sociedade, conforme o Objetivo Estratégico do Exército (OEE) 14 do 

Plano Estratégico do Exército (2020-2023). 
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Além disso, vale ressaltar que o tema aborda tanto matérias do ensino profissional, ao 

tratar da logística em campanha, quanto da Divisão de Ensino, abrangendo assuntos das 

cadeiras de Ética Profissional Militar, Geopolítica e Relações Internacionais. Desta forma, a 

pesquisa mostra-se interdisciplinar, compreendendo conhecimentos desejáveis ao futuro oficial 

combatente. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar o emprego da Função Logística de Recursos Humanos na Operação Acolhida, 

buscando saber quais são os benefícios e as dificuldades logísticas em um ambiente 

interagências. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Determinar quais são as frações responsáveis pela execução da Função Logística 

Recursos Humanos na Operação Acolhida; 

Levantar quais as atividades específicas envolvendo os recursos humanos são 

desenvolvidas na Operação; 

Levantar quais são os benefícios e as dificuldades do trabalho em um ambiente 

interagências para a logística referente aos Recursos Humanos; 

Levantar as possibilidades de melhoria para o trabalho no ambiente interagências, tendo 

por base a Operação Acolhida.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 OPERAÇÃO ACOLHIDA 

Desde 2013, quando Nicolas Maduro assumiu o poder na Venezuela, o país ingressou 

em uma crise política, econômica e humanitária, gerando a migração, crescente a cada ano, de 

milhares de venezuelanos para outros países, dentre eles o Brasil. (LOURENÇO, 2019) 

O decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, reconheceu a situação de vulnerabilidade 

causada por este fluxo migratório para o estado de Roraima. Por meio do decreto nº 9.286, de 

mesma data, foi criado um Comitê Federal para Assistência Emergencial, com a participação 

de 12 (doze) ministérios, para o acolhimento dos imigrantes. (GONÇALVES, 2018) 

Em seguida, foi autorizada a execução da Operação Acolhida, uma operação 

humanitária, conjunta e interagências (LOURENÇO, 2019), realizada em cooperação com 

órgão federais, organizações internacionais e não governamentais (DE ALMEIDA, 2020). 

Nesta conjuntura, foi então criada uma Força Tarefa Logística Humanitária, com os 

mesmos 12 ministérios do Comitê e chefiada pela Casa Civil, que iniciou suas ações em 

fevereiro de 2018, cumprindo os objetivos de ordenamento das fronteiras, recepção, 

identificação, triagem, imunização e fornecimento de abrigo e alimentação para os imigrantes, 

bem como sua interiorização. Foram, então, desdobradas instalações para recepção desses 

imigrantes em Pacaraima (RR), bem como abrigos na capital Boa Vista. (DE ALMEIDA, 

2020).  Posteriormente, foi estabelecido um hub de interiorização em Manaus, para facilitar na 

transferência de um maior número de imigrantes para outros estados. (CORADINI, DA 

COSTA, TEIXEIRA, 2019) 

Em maio de 2019, a Operação contava com 13 abrigos em Roraima, sendo 2 em 

Pacaraima e 11 em Boa Vista, abrigando, ao todo, 6861 imigrantes. (SILVA, 2020). Nesta 

mesma data, ainda segundo Silva (2020), “8.778 venezuelanos já haviam sido interiorizados, 

sendo Sul e Sudeste as principais regiões de destino. ” Em 2021, a Operação ainda segue em 

execução, enfrentando além dos desafios já existentes, uma pandemia. 

Para Gonçalves (2018), “a Operação Acolhida é oportunidade ímpar para que as Forças 

Armadas exercitem e demonstrem suas capacidades logísticas, em um cenário interagências e 

com caráter humanitário”. 

Quanto à organização e à divisão de atribuições, pode-se observar as células e seções da 

Operação no organograma abaixo. Além das seções abaixo representadas, há também a 

responsável pela coordenação dos abrigos (D-13), ainda em experimentação. 
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Fonte: OLIVEIRA (2018, p. 7) 

 

2.2 FUNÇÃO LOGÍSTICA RECURSOS HUMANOS 

As atividades do grupo funcional de recursos humanos, segundo o Manual de Campanha 

“EB70-MC-10.238 – Logística Militar Terrestre”, compreendem o levantamento das 

necessidades; procura e admissão; preparação; administração; e manutenção do moral e do 

bem-estar. As tarefas relacionadas a estas atividades estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1- Atribuições da Companhia Logística de Recursos Humanos 

Atividades Tarefas 

Levantamento das necessidades 

Determinação das necessidades 

Controle de efetivos 

Confecção dos relatórios de situação de pessoal 

Procura e admissão Receber efetivos do Escalão Superior 

Preparação Formação e treinamento dos recursos humanos 

Administração 
Recompletamento de pessoal (redistribuição de 

indivíduos, frações ou organizações) 

 

Manutenção do moral e do bem-estar 

Repouso 

Recuperação 

Recreação 

Suprimento reembolsável 

Assistência social 

Serviço postal 

Figura 1 - Constituição do Estado-Maior Conjunto Interagências da Força-Tarefa Logística 

Humanitária 
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Apoio da Banda de Música 

Assistência Religiosa 

Serviços em campanha 

Preparação da alimentação em campanha 

Execução dos assuntos mortuários 

Serviços de banho, barbearia e lavanderia 

Substituição e reparação de uniformes 
Fonte: EB70-MC-10.238: Logística Militar Terrestre. 

Em uma Base Logística de Brigada (BLB), a Companhia Logística de Recursos 

Humanos é a fração responsável pela execução das atividades dessa função logística. Na 

Operação Acolhida, esta função logística engloba não somente as atividades de Recursos 

Humanos referentes a tropa, mas também atividades relativas aos imigrantes, contando com a 

participação de agentes civis na sua execução. Por esse motivo, a responsabilidade da execução 

das tarefas dessa função logística não é de uma companhia, e envolve diversas células da 

Operação. A Seção de Pessoal (D-1) é responsável pelo apoio à tropa, e outras seções como a 

Seção de Assuntos Civis (D-9), a Seção de Interiorização (D-12) e a coordenação dos abrigos 

(D-13) executam atividades em apoio aos imigrantes junto de outras agências. 

 

2.3 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 

A expressão Organização Não Governamental possui significado impreciso pois não há 

nenhum dispositivo jurídico que as diferencie de qualquer outra organização sem fins 

lucrativos. (LANDIM, 1993, p. 20). Por esse motivo, Landim (1993) afirma que “quem quiser, 

portanto, saber o que é uma ONG através da lei, não chegará a grande coisa”. Segundo Silva 

(2009), por não existir um conceito muito bem definido, “qualquer entidade de direito privado 

ou de direito internacional, desde que sem fins lucrativos e sem ser controlada pelo Poder 

Público, pode ser considerada ONG”.  

Nas buscas em sites, artigos e dicionários é possível encontrar diferentes definições para 

o termo. Uma definição mais simples e abrangente é encontrada no SEBRAE, enquadrando as 

ONGs como “associações civis, sem fins lucrativos, de direito privado e de interesse público¨ 

(TUDO... 2020).  

Segundo Houaiss (2015), ONG é “aquela cujas atividades ou campo de atuação são 

públicos ou de interesse público, mas que é institucional ou financeiramente independente do 

governo ou das instituições ou empresas ligadas a ele”. 

Conforme o dicionário Michaelis, ONG é definida como “entidade privada 

transnacional do terceiro setor da sociedade civil, sem fins lucrativos, de interesse público, com 
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atuação em diferentes áreas para a melhoria de determinados setores da sociedade, 

financeiramente independente do governo. ¨ (ORGANIZAÇÃO, 2015) 

Para Júnior (2006), a definição que mais se adequa é a de um grupo social, de 

constituição formal, autônomo e caracterizado por ações de solidariedade nas políticas públicas 

em prol das populações excluídas das condições de cidadania. 

Portanto, embora ainda não exista uma definição exata de ONGs, todas as definições 

encontradas, embora com termos e complementações diferentes, caracterizam-nas como 

entidades privadas, sem fins lucrativos e que realizam ações de interesse público.   

 

2.4 OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS 

O atual cenário nacional, com acontecimentos como o rompimento das represas de 

Mariana e Brumadinho e a crise humanitária na Venezuela, vem trazendo novos desafios para 

as Forças Armadas, acarretando necessidade de rápida adaptação à Operações Interagências de 

Ajuda Humanitária. (DE MATOS, 2019) 

No manual MD33-M-12- Operações Interagências e no MD35-G-01 - Glossário das 

Forças Armadas, é encontrada a seguinte definição:  

Operações interagências: interação das Forças Armadas com outras agências com a 

finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos 

ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de 

ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, 

efetividade e menores custos. 

 

Ainda conforme o MD33-M-12, estas “outras agências” consistem em “órgãos 

governamentais e não governamentais, podendo ser nacionais e/ ou internacionais”. As 

parcerias com as agências visam “alcançar objetivos políticos e estratégicos de interesse 

nacional, harmonizando culturas e esforços diretos”. 

 Este trabalho integrado possui suas vantagens, por ampliar as capacidades e diversificar 

as perspectivas, mas também tem seus desafios. Para Junior (2011), muitos militares não estão 

habituados ao trabalho em ambientes interagências, devido as diferenças entre a cultura 

organizacional civil e militar. Entretanto, tal ambiente é uma realidade cada vez mais frequente 

com a qual esses militares devem aprender a conviver objetivando cumprir suas missões. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
3.1 TIPO DE PESQUISA  

Foi realizada uma pesquisa exploratória, que tem por objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, visando o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Tal tipo de pesquisa possui planejamento flexível, possibilitando a consideração de variados 

aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2008).   

Quanto aos métodos, foi realizada pesquisa bibliográfica, documental, levantamento e 

estudo de campo. Quanto a abordagem da problemática, foi realizada de forma qualitativa e 

quantitativa. 

“A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto na coleta 

das informações, quanto no tratamento das variáveis, por meio de técnicas estatísticas, como: 

percentual, média, moda, mediana, desvio-padrão, análises multivariadas, etc.” (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2019) 

Já a abordagem qualitativa não utiliza técnicas estatísticas para analisar um tema. “Esse 

tipo de pesquisa trabalha, então, com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes de grupos ou indivíduos e tem como principal objetivo conhecer as 

percepções dos sujeitos pesquisados acerca de uma situação-problema. ” (ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2019) 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Pesquisa bibliográfica 

 “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. ¨ (GIL, 2008)  

Ainda para Gil (2008), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é permitir ao 

pesquisador uma cobertura muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

 No presente trabalho, foram analisados artigos já publicados sobre os temas envolvendo 

as palavras-chave: Operação Acolhida, Operações Interagências, Companhia Logística de 

Recursos Humanos, Companhia de Assuntos Civis e Coordenação Civil Militar (CIMIC). 

 

3.2.2 Pesquisa documental 

“Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que 
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não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com o objeto da pesquisa. ”  (GIL, 2008).  

Para Gil (2008), as vantagens da pesquisa documental são que os documentos 

constituem fonte rica e estável de dados, além de não possuir maiores custos e não exigir contato 

com os sujeitos da pesquisa. Quanto às limitações, Gil menciona a não-representatividade e 

subjetividade dos documentos. 

Dentro da pesquisa documental, foram analisados manuais do Ministério da Defesa, 

com foco para o estudo detalhado do “Manual MD33-M-12: Operações Interagências” e do 

compêndio ¨Emprego do exército brasileiro na Operação Acolhida: enfoque na organização e 

no funcionamento das estruturas montadas para atender os imigrantes”. Além disso, também 

foi realizado um estudo da legislação nacional envolvendo a Operação Acolhida. 

 

3.2.3 Levantamento 

 

As pesquisas desse tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, 

em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes 

aos dados coletados. (GIL, 2008) 

 

Segundo Gil (2008), as vantagens do levantamento são o conhecimento direto da 

realidade, a economia e rapidez e a quantificação dos dados. Algumas das limitações são a 

ênfase nos aspectos perceptivos e a pouca profundidade. 

 Foi realizado um questionário com a ferramenta Google Forms, destinado aos militares 

que participaram ou participam da Operação Acolhida, que se encontra no “APÊNDICE A”. 

Com caráter semiaberto, as perguntas fechadas visaram facilitar na análise quantitativa de 

alguns dados, e as perguntas abertas buscaram levantar, principalmente, as possibilidades de 

melhoria. O questionário abordou questões referentes ao trabalho conjunto do Exército 

Brasileiro com outras agências nas atividades da Função Logística de Recursos Humanos na 

Operação. As perguntas objetivas abordaram quais são as vantagens e as desvantagens desta 

parceria para a logística, quais as atividades referentes aos Recursos Humanos executadas pelas 

agências e qual a percepção dos militares com relação ao trabalho executado. As duas perguntas 

abertas buscaram levantar possibilidades de melhoria e expandir o horizonte da pesquisa ao 

incluir a percepção mais detalhada de diversos participantes da operação.  
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3.2.4 Estudo de campo 

O estudo de campo apresenta muitas semelhanças com o levantamento. Porém, 

enquanto o levantamento possui maior alcance e uma abordagem quantitativa, o estudo de 

campo procura o aprofundamento de uma realidade específica, por meio de uma abordagem 

qualitativa. É realizado por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas para captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade. (GIL, 

2008). 

Segundo Gil (2008), embora apresente a vantagem de abordar o tema com maior 

profundidade, a realização do estudo de campo requer muito mais tempo do que um 

levantamento e há maior subjetividade. 

Portanto, visando obter detalhes mais específicos sobre o tema foi realizada uma 

entrevista com três militares que participaram da Operação Acolhida. O modelo da entrevista 

realizada encontra-se no “APÊNDICE B”. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram do questionário 151 militares do Exército Brasileiro, todos integrantes ou 

ex-integrantes da Operação Acolhida. As perguntas do questionário encontram-se no 

“APÊNDICE A”.  

No Gráfico 1, é possível notar a variedade hierárquica dos participantes, visto que foram 

obtidas respostas de militares de todos os postos e graduações existentes na instituição, o que 

confere uma maior diversidade de perspectivas à pesquisa. 

Gráfico 1 - Postos/graduações dos participantes do questionário 

 

Fonte: AUTORA (2021) 

Além da diversidade hierárquica, há também um amplo leque de armas, quadros e 

serviços dos participantes, tendo em vista que o trabalho da Função Logística de Recursos 

Humanos na Operação é executado e percebido não somente pelos intendentes, mas sim por 

todos os militares, devido à forte presença logística na Operação. Conferindo ainda maior 

diversidade de pontos de vista ao questionário, participaram militares de diferentes formações: 

combatentes, de Saúde, Técnicos Temporários e integrantes do Quadro Complementar de 

Oficiais das áreas de administração, direito e psicologia, dentre outras.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35



24 
 

Gráfico 2 - Armas/quadros/serviços dos participantes do questionário 

 

Fonte: AUTORA (2021) 

  Foram obtidas também respostas de todos os contingentes da Operação desde o seu 

início, conforme o Gráfico 3. Alguns militares participaram de apenas um contingente, 

enquanto outros compuseram dois ou mais. Com isso, é possível analisar a percepção dos 

participantes em diferentes fases da Operação, o que é bastante positivo, visto que a repercussão 

que a Força Tarefa Logística Humanitária vem ganhando ao longo de seus quase três anos de 

duração atrai cada vez mais agências e recursos, tornando-a ainda mais complexa.  

Gráfico 3 - Contingentes dos participantes do questionário 

 

Fonte: AUTORA (2021) 

 

Quanto às funções desempenhadas pelos participantes, os resultados foram também 

bastante diversificados. Foram obtidas respostas de militares das seis células que constituem a 
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Força-Tarefa Logística, bem como das treze seções que as compõe. Além disso, merece 

destaque também a variação espacial obtida, visto que há respostas de militares que executaram 

funções em Boa Vista, Manaus e Pacaraima. Na Tabela 2 e na Tabela 3 é possível observar as 

seções e algumas das funções dos militares participantes. 

 

Tabela 2 - Seções dos participantes do questionário 

D-1 – Seção de Pessoal  D-8 – Seção de Operações Psicológicas 

D-2 – Seção de Inteligência D-9 – Seção de Assuntos Civis 

D-3 – Seção de Operações D-10 – Seção de Finanças 

D-4 – Seção de Logística D-11 – Seção de Saúde 

D-5 – Seção de Operações Futuras D-12 – Seção de Interiorização 

D-6 – Seção de Comando e Controle D-13 – Abrigos 

D-7 – Seção de Comunicação Social  

Fonte: AUTORA(2021) 

 

Tabela 3 - Funções dos participantes do questionário 

FUNÇÕES 

LOGÍSTIC

AS/ADM 

Fiscal de contratos Almoxarife Auxiliar logístico 

Pregoeiro 
Encarregado de 

material 
Auxiliar interiorização 

Chefe da SALC Aprovisionador Furriel 

Operador de Boletim 
Auxiliar/adj do Posto 

de Triagem 
Adjunto de contratos 

FUNÇÕES 

DE 

COMANDO

/ CHEFIA 

Cmt Brigada Cmt Base Cmt Cia PE/Pel PE 

Coordenador geral de 

abrigos 
Cmt Base Ap 

Chefe da Divisão 

Logística da Área de 

Cuidados 

Chefe de abrigo 
Chefe do Posto de 

Triagem 

Coordenador da célula 

Manaus 

Chefe do Estado Maior Cmt Pel 
Chefe do Complexo 

Rodoviário (PRA) 

Chefe da Comissão 

Especial Patrimonial 

Chefe da Logística do 

Centro de 

Coordenação de 

Interiorização (CCI) 

Chefe das seções D1, 

D3, D4, D6, D13 
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FUNÇÕES 

DE SAÚDE 

Chefe da célula de saúde Médico Psicólogo 

Dentista Enfermeira  

DIVERSOS 

Cozinheiro Segurança Assuntos civis 

Eletricista Comunicação Social Motorista 

Destacamento de 

engenharia 
Assessoria Jurídica 

Entrevistador do Posto 

de Triagem 

Inteligência Cinegrafista Mecânico 

Auxiliar do Posto de 

Triagem 
 

Fonte: AUTORA (2021) 

Portanto, como pôde ser observado, a diversidade dos participantes quanto aos critérios 

acima mencionados confere uma grande diversidade de perspectivas aos dados obtidos, bem 

como uma abrangência temporal e espacial bastante satisfatória, proporcionando uma visão 

bastante completa acerca do assunto. 

 

4.2 ATORES ENVOLVIDOS 

A Operação Acolhida conta com a participação de 12 (doze) ministérios e diversas 

agências, incluindo atores civis e militares. Dentro do componente militar estão as Forças 

Armadas e as Forças de Segurança Pública. No componente civil, são encontradas ONGs, 

agências e comitês internacionais e entidades religiosas. No questionário realizado, quando 

perguntado aos participantes sobre as agências com as quais tiveram a oportunidade de 

trabalhar, os atores mais mencionados dentre as respostas foram as ONGs, seguidas pelas 

agências internacionais da ONU e pela Marinha do Brasil. Na Tabela 4 estão relacionadas as 

agências que foram citadas no questionário. 

 

Tabela 4 - Agências mencionadas pelos participantes do questionário 

FORÇAS ARMADAS Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira 

FORÇAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Força 

Nacional de Segurança 

ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), Associação de 

Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI), 

Médicos sem Fronteiras (MSF), Engenheiros Sem 

Fronteiras, Fraternidade – Federação Humanitária 

Internacional (FFHI), Fraternidade Internacional  
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ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), 

Organização Internacional para as Migrações (OIM), 

United Nations International Children’s Emergency 

Fund (UNICEF), ONU Mulheres, United Nations 

Population Fund (UNFPA), Cruz Vermelha 

ENTIDADES RELIGIOSAS 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

(SUD), Associação dos Adventistas (ADRA), Pastoral 

Universitária, Visão Mundial 

GOVERNOS FEDERAL, 

ESTADUAL E MUNICIPAL 

SESC, SENAC, Correios, Ministério da Saúde, Casa 

Civil, Receita Federal, Secretaria de Saúde, Defensoria 

Pública, Ministério Público Eleitoral (MPE), Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

Ministério Público Federal (MPF), Ministério da 

Economia, Ministério da Cidadania 

OUTROS Escoteiros, Hospitais Sirio-Libanes/Albert Einstein, 

Palhaços Sem Fronteiras, Pirilampos 
Fonte: AUTORA (2021) 

Dentre as agências da ONU, as mais mencionadas foram o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a  Organização Internacional para as Migrações 

(OIM). 

 

4.3 ATIVIDADES DA LOGÍSTICA DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS 

 

4.3.1 Público alvo 

Usualmente, a Função Logística de Recursos Humanos presta apoio para a própria tropa. 

No entanto, pelo caráter essencialmente logístico da Operação Acolhida, a maioria das 

atividades relacionadas aos recursos humanos são realizadas para os imigrantes. Com isso, há 

uma divisão de responsabilidades de acordo com o público alvo deste apoio. 

Atividades para a tropa são de responsabilidade do braço militar da Operação. 

Atividades que envolvam os migrantes venezuelanos costumam ser lideradas pelo 

ACNUR e com o suporte da FT-Log; como o ACNUR é uma agência especializada 

em ações para pessoas em situação de refúgio, entramos com o apoio à execução 

dessas ações. (Jorge, Vanessa Cruz, 2021) 

 

Segundo outro militar que respondeu ao questionário, “O D1, chefe da seção de RH, 

tem a maioria de suas atribuições voltada para o público interno (militar). Os demais chefes de 

seção, Cmt Cia Ass Civis e Coordenadores das Bases de Pacaraima e Manaus trabalham 

diuturnamente no ambiente interagências, praticamente em todas as funções logísticas.” 

Desta forma, os militares coordenam seu próprio apoio, sendo a Seção de Pessoal (D1) 

a responsável pela execução das atividades de RH envolvendo a tropa. Outro participante do 

questionário afirma que “É essencial o trabalho realizado pelo D1 e sua equipe para o moral da 
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tropa, com um planejamento adequado dos arejamentos e do serviço de assistência religiosa.¨ 

A presença de outras agências praticamente não influencia neste apoio interno. 

Por outro lado, no que tange ao apoio aos imigrantes, outras agências e seções são 

envolvidas, com grande participação da Seção de Assuntos Civis (D9), Seção de Interiorização 

(D12) e da coordenação dos abrigos (D13). 

Envolvendo os imigrantes, as agências civis e militares trabalhavam juntas nas 

coordenações e tarefas envolvendo os venezuelanos. Alguns abrigos eram 

coordenados pelas Organizações Não Governamentais, enquanto outros eram de 

responsabilidade das Forças Armadas (FA). Em casos que as Organizações eram 

responsáveis pelos abrigos, as FA forneciam segurança e auxiliavam em toda a parte 

logística. (Rocha, Arthur Santucci, 2021) 

 

4.3.2 Atividades desenvolvidas 

Por ser uma Força Tarefa Logística Humanitária, diversas são as tarefas desenvolvidas 

em apoio ao pessoal. Para os imigrantes, existe todo um apoio quanto a documentação, 

disponibilização de abrigos e interiorização. Para a tropa, a função logística envolve a 

manutenção do moral da tropa, adestramento e recompletamento. Para ambos, imigrantes e 

tropa, é fornecido apoio de banho, lavanderia, assistência religiosa e a parte de assuntos 

mortuários. 

 Uma das perguntas do questionário foi destinada a avaliar quais atividades mais 

possuiam a participação de outras agências. Os dados obtidos encontram-se na Tabela 5, sendo 

possível observar que as atividades relacionadas aos imigrantes são muito mais influenciadas 

pela presença de outras agências que as relacionadas ao pessoal interno. 

Tabela 5 - Atividades da Função Logística de Recursos Humanos nas quais a participação de 

outras agências é mais intensa 

ATIVIDADE QUANTIDADE DE RESPOSTAS 

Interiorização dos imigrantes 130 

Manutenção dos abrigos 91 

Auxilio com documentação prestado 

aos imigrantes 

87 

Apoio de banho 23 

Lavanderia 20 

Manutenção do moral da tropa 15 

Assistência religiosa 15 

Adestramento da tropa 10 

Assuntos mortuários 8 

Fonte: AUTORA (2021). 
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 A interiorização dos imigrantes é uma das tarefas essenciais ao sucesso da operação, e 

conta com a participação de atores civis e militares. 

Existem 4 formas de interiorizar: Institucional, Reunificação Familiar, Reunião Social 

e Vaga de Emprego Sinalizada. As principais instituições que encabeçam essa missão, 

que hoje é o carro-chefe da operação, é a OIM com apoio do ACNUR, e com a 

participação do EB por meio da célula D12;  a FAB apoia por meio da disponibilização 

de vôos para interiorização. (Jorge, Vanessa Cruz, 2021) 

A intensa participação das agências nesta atividade se deve a necessidade de enviar 

indivíduos para diferentes cidades do país no intuito de desafogar o estado de Roraima, bem 

como realizar um acompanhamento desses imigrantes para que cheguem ao destino e consigam 

se manter ao menos com o mínimo de estrutura necessária.  

É uma das atividades para a qual há a maior divergência de opiniões. Nas questões 

abertas do questionário, enquanto alguns militares criticam a atuação das ONGs, alegando que 

muitas tem interesse em retardar este processo para manter sua presença na região e seus cargos, 

outros militares defendem a necessidade desta interiorização ser realizada com cautela e sem 

pressa, visando proporcionar as condições necessárias de vida aos imigrantes interiorizados. 

 Quanto à manutenção e coordenação dos abrigos, um ponto criticado é a distribuição 

desigual de acolhidos, existindo abrigos cheios, enquanto outros possuem capacidade muito 

maior do que abrigam. No entanto, vale destacar o excelente trabalho realizado pela FT Log 

Hum, tendo em vista que os abrigos foram completamente reformados quando a Operação foi 

iniciada, melhorando exponencialmente as condições nas quais os refugiados estavam vivendo, 

e atendendo, inclusive, à peculiaridade de cada público alvo. (BRASIL 2019). 

Os abrigos são coordenados pela FFHI, AVSI e Fraternidade Sem Fronteiras. Em 

todos os abrigos há diversas equipes direcionadas para manutenir as várias atividades 

desenvolvidas, além de uma equipe de três militares que compartilham algumas 

responsabilidades do abrigo, especialmente aquelas que se referem à segurança 

orgânica e à ordem de um modo geral. (Jorge, Vanessa Cruz, 2021) 

 

 Aos imigrantes também é fornecido o suporte necessário para obter os documentos 

essenciais à interiorização. 

 

Toda documentação necessária para o imigrante venezuelano permanecer no Brasil e 

obter os mesmos direitos que os natos é emitida no Posto de Interiorização e Triagem. 

Nele há diversos órgãos governamentais que emitem identidade, CPF, carteira de 

trabalho, solicitação de refúgio, de residência. O Exército não entra diretamente nesses 

serviços, mas dá início ao processo de interiorização após a emissão da documentação. 

(Jorge, Vanessa Cruz, 2021) 

 

 A manutenção do moral da tropa é uma das atividades que não possui relação com outras 

agências. Segundo Jorge (2021), em seu contingente “atividades internas foram desenvolvidas, 

como disputa de karaokê, costelada, noite da pizza, pastelada, noite do hambúrguer, ceias de 
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Natal e de Ano Novo. Estimulava-se a prática isolada do TFM nas áreas disponíveis da 

Brigada.” Alves (2021), outro militar entrevistado, relata que “existe área de cinema, 

videogame, quadra de futsal e vôlei de areia disponíveis. Além disso, todos os militares da 

Operação são inscritos gratuitamente nos clubes militares da região, onde têm acesso a piscina, 

aula de dança, entre outras atividades.” 

Ainda segundo Jorge (2021), quanto à lavanderia, “para a tropa é um serviço oferecido 

que foi licitado. Para os abrigos não há. Os próprios beneficiários lavam suas roupas nos tanques 

de lavar roupa coletivos dos abrigos.” O banho é disponibilizado em contâineres alugados, tanto 

para tropa quando para os abrigos. 

Quanto à assistência religiosa, há celebrações semanais para a tropa. Existe um capelão 

militar no contingente e reuniões espíritas ocorrem espontaneamente conduzidas pelos próprios 

integrantes da Operação.  

Relativo aos assuntos mortuários, a responsabilidade, no que tange aos venezuelanos, é 

da instituição coordenadora do abrigo e da ACNUR. No entanto, um dos militares entrevistados 

relatou um episódio no qual um imigrante foi assassinado em um ponto de ônibus, e existiu 

certa confusão para definir de quem seria a responsabidade pela situação. Vale ressaltar que os 

assuntos mortuários estão ganhando mais importância recentemente e o aperfeiçoamento de sua 

doutrina está em foco na Força Terrestre. 

Outras opções de atividades observadas pelos participantes foram a segurança, 

fornecimento de alimentação e atividades voltadas a sáude (vacinação, assistência médica). 

Essas atividades, embora relacionadas ao apoio ao pessoal, não são referentes a Função 

Logística de Recursos Humanos. 

4.4 BENEFÍCIOS PERCEBIDOS 

Uma das perguntas do questionário fornecia algumas opções de benefícios percebidos 

no ambiente interagências para as atividades já mencionadas no item 4.3 acima. A quantidade 

de opções a serem selecionadas era livre. Foi disponibilizada a opção de escrever outras 

sugestões não listadas. Os resultados obtidos estão relacionados na tabela abaixo. 

 

Tabela 6 - Benefícios observados no trabalho interagências para as atividades da Função 

Logística de Recursos Humanos 

BENEFÍCIOS QUANTIDADE DE RESPOSTAS 

Intercâmbio de conhecimento 103 

Diferentes pontos de vista para as tomadas 

de decisões 
92 
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Maior integração com a sociedade 67 

Aumento da quantidade de recursos 63 

Economia de esforços/processos 52 

Novos métodos de trabalho 49 

Melhor capacitação dos recursos humanos 45 

Outros 6 

Fonte: AUTORA (2021) 

Segundo os participantes, o maior benefício percebido foi o intercâmbio de 

conhecimento proporcionado pelo ambiente interagências. O ambiente conjunto é descrito 

como enriquecedor, principalmente nos conhecimentos relativos à parte humanitária, essencial 

para o apoio aos imigrantes. As diferentes formas de trabalho de outros órgãos, tanto militares 

quantos civis, são citadas como um ponto forte a ser observado, de forma a desenvolver novos 

métodos. O trabalho conjunto também é visto como uma forma de adquirir experiências e 

adestrar a tropa para trabalhos em cooperação com outros atores, cada vez mais frequentes 

(Operações de Paz, Operações de Garantia da Lei e da Ordem e até mesmo defesa externa). 

Quanto à existência de diferentes pontos de vista para as tomadas de decisões, a 

participação das agências civis torna-se de suma importância, tendo em vista o conhecimento 

específico sobre ajuda humanitária que possuem, ao passo que o conhecimento técnico dos 

militares em ações logísticas e sua capacidade de se desdobrar rapidamente para cumprir uma 

gama de tarefas, também é essencial para garantir a coordenação, a continuidade e a sinergia 

da missão.  Dessa forma, a participação de diversas agências traz um certo equilíbrio necessário 

às decisões, apesar de tornar esse processo mais lento. 

A maior integração com a sociedade também é mencionada como um dos maiores 

benefícios do trabalho interagências. O caráter humanitário da Operação já acaba por ampliar a 

integração com a sociedade, seja pelas ações realizadas para os imigrantes, seja pelo trabalho 

de reordenamento na região da fronteira, percebido pelos moradores locais, ou seja pela 

presença da mídia e da comunicação social. O trabalho conjunto amplia esta integração, fazendo 

com que o preconceito inicial que alguns civis possuem com relação aos militares diminua 

progressivamente, aproximando as Forças Armadas da sociedade. Em algumas observações 

feitas nas opções abertas, é possível perceber que a resistência inicial causada pelas 

divergências entre as agências diminuiu progressivamente entre os contingentes ou até mesmo 

dentro do período de duração do mesmo contingente. 
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A existência de diversas agências causa também um aumento positivo na quantidade de 

recursos, sejam humanos ou materiais, o que é muito importante para o componente logístico.  

O principal benefício era no apoio ao efetivo. A Operação Acolhida demandava 

muitas pessoas para as diversas áreas de trabalho, número este que não seria possível 

ser cedido apenas pelo Exército. Um efetivo pequeno de trabalho acabaria por 

sobrecarregar alguns militares na Operação, o que afetaria diretamente no moral da 

tropa e, consequentemente, no bom êxito da Operação (Rocha, Arthur Santucci, 

2021). 

 

 Em outras opções sugeridas pelos participantes do questionário, são encontrados 

benefícios como interoperabilidade, sinergia, complementaridade e existência de capacidades 

adicionais.  

 

4.5 DIFICULDADES PERCEBIDAS 

Aos mesmos moldes do que foi realizado com os benefícios, foi formulada uma pergunta 

também para as dificuldades. Os resultados obtidos estão relacionados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Dificuldades observadas no trabalho interagências para as atividades da Função 

Logística de Recursos Humanos 

DIFICULDADES QUANTIDADE DE RESPOSTAS 

Divergência de interesses entre as agências 111 

Problemas na comunicação/integração 83 

Interesses políticos 73 

Existência de indivíduos mal-intencionados 38 

Falta de controle 37 

Duplicação de processos 33 

Ausência de informação 34 

Outros 14 

Fonte: AUTORA (2021) 

Como outras dificuldades não relacionadas acima, foram citadas: falta de preparo e 

engajamento, ausência de espírito de cumprimento de missão, ausência de integração, falta de 

comprometimento, falta de unidade de comando, dificuldade na divisão de tarefas, interesses 

pessoais e institucionais, divergências culturais e de níveis de conhecimento e precariedade de 

recursos. 

De acordo com os militares participantes, a maior dificuldade encontrada é a 

divergência de interesses entre as agências. Alguns atores colocam seus interesses na frente do 

coletivo, o que vai de encontro a finalidade humanitária da missão. Como problemas na 



33 
 

comunicação e integração, são mencionadas as diferentes linguagens de trabalho e o excesso 

de ordens divergentes, além da ausência do senso de hierarquia por parte dos civis. 

 Nas questões abertas, um fator bastante criticado é a ausência da disponibilidade 

permanente no componente civil, principalmente no que tange à assistência psicossocial aos 

imigrantes, trazendo dificuldades em conseguir contato com esses profissionais em horários 

noturnos e aos finais de semana. Os interesses pessoais de alguns integrantes também são 

criticados, como o desejo de prolongar a necessidade da presença na região para a manutenção 

de cargos.  

 O fator ideológico e político também é bastante mencionado como um complicador, 

tanto nas perguntas abertas quanto na direta, seja pela existência de muitos interesses políticos 

envolvendo as decisões tomadas, seja pela divergência ideológica observada, principalmente, 

entre os militares e os civis. Junto disso, pode ser observado também um preconceito dos 

integrantes civis para com os militares, e, analogamente, dos militares para com os civis, 

causados principalmente pela ausência de informação e conhecimento sobre outras instituições. 

Por vezes, os civis não possuem o correto entendimento das particularidades da profissão 

militar, como a hierarquia, a disciplina e o espírito de cumprimento de missão. Em 

contrapartida, alguns militares também não concordam com o modo de trabalhar das ONG, 

alegando que possuem uma visão muito romantizada e pouco pragmática. 

 Além disso, é mencionada também a necessidade da partipação do Exército Brasileiro 

para organizar as atividades desenvolvidas, exercendo uma espécie de liderança no cenário da 

Operação, que, atualmente, não fluiria sem o componente militar para coordená-la. 

 Quanto ao recompletamento de pessoal da missão, há problemas quanto à alta 

rotatividade e aos critérios de seleção de pessoal. Não há um critério padronizado de seleção de 

pessoal para toda a Operação, o critério varia conforme determina o Comando Militar de Área 

(C Mil A) responsável pelo contingente em missão, causando diferença no perfil dos integrantes 

de um contingente para outro. Já a rotatividade causada pela constante mudança de contingentes 

(dez já passaram pela missão) pode causar descontinuidade no desempenho de algumas 

funções.  

 As divergências mencionadas nos parágrafos anteriores acabam por dificultar a 

coordenação e a eficiência da Operação Acolhida e puderam ser percebidas empiricamente 

pelos participantes, mas não são novidade. Em um artigo publicado pela Military Review em 

2011, é encontrada a seguinte afirmativa: 

Na cultura interagências (...) não há, em geral, uma cadeia de comando única e 

distinta. Ele não constitui uma organização hierárquica monolítica. É um aglomerado 
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de órgãos independentes usando o mesmo caminho, ao mesmo tempo, mas todos indo 

para destinos diferentes. (JÚNIOR, 2011) 

 Há, portanto, diversas dificuldades no trabalho conjunto. Tais dificuldades precisam ser 

trabalhadas e superadas em prol da missão. Algumas sugestões serão apresentadas mais a frente 

como oportunidades de melhoria. 

 Há também algumas críticas com relação à continuidade das Forças Armadas na 

Operação, tendo em vista que a ajuda humanitária não é sua atividade fim. A intenção é passar 

gradativamente o controle da Operação para o governo estadual e retirar o componente militar. 

No entanto, a atual situação da Pandemia de COVID-19 torna essencial a manutenção das 

FFAA como componentes da Operação Acolhida. 

 Outra observação por parte de alguns integrantes é a divergência entre as qualidades do 

apoio destinado aos imigrantes e do apoio destinado a tropa. Tendo em vista todo o cuidado 

destinado aos abrigos, rodoviária e pontos de acolhimento, alguns militares acreditam que e o 

componente militar poderia estar melhor atendido em suas necessidades internas.  

  

4.6 PERCEPÇÃO GERAL 

Uma das questões do questionário foi destinada à importância da participação de outras 

agências na operação como um todo para a Logística de Recursos Humanos. Dentro de uma 

escala disponibilizada para a participação (prejudicial, dispensável, relevante, muito relevante 

e essencial), as respostas obtidas foram as seguintes: 

Gráfico 4 - Percepção dos participantes a respeito do apoio de outras agências para a execução 

das tarefas da Função Logística de Recursos Humanos na Operação Acolhida 

 

Fonte: AUTORA (2021) 
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 Dos 151 (cento e cinquenta e um) participantes, 52 (cinquenta e dois) consideram o 

ambiente interagências essencial para a Função Logística de Recursos Humanos, 47 (quarenta 

e sete) consideram a participação muito relevante e 43 (quarenta e três) a percebem como 

relevante, enquanto apenas 4 (quatro) a julgam dispensável e 5 (cinco) prejudicial. 

 Com isso, pode-se perceber que, independentemente do balanço entre benefícios e 

dificuldades do trabalho conjunto, a presença das outras agências é necessária para o 

desenvolvimento da Operação Acolhida, e tida como essencial pela maioria dos militares do 

Exército Brasileiro que a integram.  

 Isso se deve principalmente a dois fatores: o fato de a ajuda humanitária não ser uma 

das atividades fins das Forças Armadas e o conhecimento específico de cada agência. 

 Segundo a art, 142 da Constituição Federal de 1988, as atribuições das Forças Armadas 

são: 

 

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 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. 

 

 Dessa forma, mesmo sendo uma oportunidade para adestrar as tropas e adquirir 

conhecimentos, além de melhorar a integração com a sociedade, a ajuda humanitária não é 

atividade fim das Forças Armadas. Por isso, a presença das outras agências é fundamental, 

tendo em vista que tarefas como documentar e interiorizar não são atribuições das Forças 

Armadas e que a intenção é reduzir a presença dos militares progressivamente e realizar uma 

transição gradual, ordenada e modular da operação para o componente civil.  

 A partir desta noção de que a ajuda humanitária não é a atividade fim das Forças 

Armadas, têm-se o segundo fator: a necessidade do conhecimento específico de outras 

agências acerca do assunto. Vale lembrar que, dentre os atores envolvidos, temos agências 

da ONU voltadas à migração e aos refugiados, que possuem autoridade, conhecimentos e 

recursos valiosos para a condução das ações. Além disso, as diversas ONGs e entidades 

religiosas envolvidas possuem experiência em prestar assistência psicossocial e religiosa 

para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de recursos para tal. Quanto aos outros 

atores militares, vale lembrar que cada um possui diferentes atribuições, especialidades, 

meios e áreas de atuações, que se complementam e são necessárias para manter a sinergia da 

Operação Acolhida. 

 



36 
 

4.7 OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

O ambiente interagências é, ainda, uma novidade para o Exército Brasileiro. A 

característica das operações atuais faz com que seja cada vez mais necessário saber atuar 

corretamente neste ambiente. Para isso, faz-se necessário levantar as oportunidades de melhoria 

e soluções para melhorar a eficiência do trabalho conjunto, potencializando os benefícios e 

minimizando as dificuldades.  

Diversas oportunidades de melhoria foram sugeridas pelos participantes do 

questionário, referentes ao trabalho conjunto, à Função Logística de Recursos Humanos e à 

organização da operação como um todo. 

 

4.7.1 Ambiente Interagências 

A integração é mencionada diversas vezes como um fator necessário para o sucesso da 

Operação Acolhida. A preparação prévia para atuar em um ambiente interagências poderia ser 

mais intensa, visando a condução e a manutenção dessa integração, o que já vem se 

aperfeiçoando a cada contingente. Também como forma de melhorar essa integração, 

poderiam ser realizados  mais encontros voltados para atividade de lazer, além dos encontros 

realizados com fins profissionais. 

Como outra forma de aprimorar a integração, um dos militares entrevistados sugere 

“unificar e melhorar a infraestrutura de todos os indivíduos que participassem da Operação, 

criando uma Base que suportasse abrigar e centralizar todas as agências, criando um espírito 

de corpo e centralizando a logística da Operação”. 

A comunicação também é um ponto forte a ser melhorado. Algumas sugestões 

envolvem melhorar a transparência a respeito de informações necessárias para a condução da 

Operação. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira coordena diversos vôos para a interiorização, 

e outras agências precisam ter dados a respeito desses vôos, sendo essencial uma boa 

comunicação interagências.  

Além da comunicação interoperação, têm-se a comunicação com quem está do lado de 

fora, e que vai além da imagem da Força. Um canal de comunicação social cada vez mais 

presente e atualizado é essencial para incentivar e informar os militares dos próximos 

contingentes, reduzindo problemas de continuidade existentes entre os rodízios de pessoal. O 

registro do trabalho já realizado também pode reduzir a falta de informação à respeito do 

trabalho dos diversos atores, e, consequentemente, diminuir o preconceito existente entre as 

agências. 
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Outra sugestão é a melhoria nos processos de seleção de pessoal, para todas as agências 

envolvidas. Os indivíduos que participam da Operação devem possuir um perfil mais 

comunicativo, com boas habilidades de relação interpessoal e, preferencialmente, proficiência 

linguística em espanhol.  

Não se pode deixar de lado também o aperfeiçoamento doutrinário acerca do assunto. 

Embora já existam manuais como o “MD33-M-12: Operações Interagências”, a Operação 

Acolhida é uma oportunidade de experimentar  doutrinas, buscando retificá-las ou ratificá-las, 

bem como adquirir novos conhecimentos advindos do pioneirismo da Operação. 

 

4.7.2 Função Logística Recursos Humanos 

O ambiente da Operação Acolhida é um ambiente bastante pesado para os militares 

participantes.  Por isso, a melhoria e manutenção contínuas no apoio ao pessoal voltado para 

a tropa é essencial. O foco da Operação é prestar assistência aos refugiados, logo é natural 

existir um contraste entre o apoio disponibilizado para os imigrantes e o disponibilizado para 

a tropa. No entanto, o apoio para o pessoal interno não deve ser deixado em segundo plano, 

sendo sempre disponibilizadas boas instalações e uma boa seleção de pessoal para prestar 

apoio psicológico e assistência religiosa ao pessoal interno, garantindo as condições para que 

esses militares possam desempenhar bem suas funções. 

Quanto ao recompletamento de pessoal, a alta rotatividade acaba por causar problemas 

de descontinuidade no desempenho das funções. Como sugestões de melhoria pode-se 

aumentar o tempo dos contingentes ou manter algumas funções chaves e essenciais para a 

administração fixas. Outra solução seria aperfeiçoar o processo de passagem de função entre 

um contingente e outro. 

Ainda com relação à continuidade, poderia haver uma padronização nos critérios de 

seleção de pessoal, que mudam conforme muda o C Mil A responsável pelo contingente a ser 

enviado, visando manter o mesmo perfil de militar adequado a participar da Operação. Com 

relação ao efetivo, pode haver um preparo mais detalhado em verificar quais funções 

necessitam de mais pessoal. Segundo os participantes do questionário, em alguns 

contingentes, por exemplo, poderia ter sido enviado um maior efetivo de cabos e soldados, 

buscando aprimorar a execução de algumas atividades. 

Quanto ao adestramento do pessoal a ser enviado, à medida que novas experiências 

são adquiridas, pode ser feito um preparo prévio mais detalhado do pessoal a ser enviado. 

Além disso, é interessante continuar aperfeiçoando a doutrina referente à Logística 



38 
 

Humanitária e à Função Logística de Recursos Humanos, buscando melhorar a capacitação 

de todo o Exército Brasileiro nessas áreas.  

 

4.7.3 Outros 

Como outra oportunidade de melhoria, há a necessidade contínua de padronização de 

procedimentos e legislações, mantendo as informações sempre atualizadas. 

Há também algumas sugestões dos participantes do questionário a respeito da 

organização da Operação, como a possível implementação de um Quadro de Cargos Previstos 

(QCP) mobiliado por civis contratados e capacitados dentro das respectivas funções, e até 

mesmo a criação de um Batalhão de Assistência Civil (Btl Ass Civ), preparado e capacitado 

no que se refere aos recursos humanos, com competência para conduzir operações neste 

escopo de forma contínua, sem rodízio de contingentes. 

 

4.7.4 “Os Seis Cs” 

William J. Davis Jr, professor adjunto do Departamento de Operações Combinadas, 

Interagências e Multinacionais da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército dos EUA, 

no Forte Lee, Virgínia, sugere, em um artigo da Military Review, um método para aperfeiçoar 

o trabalho interagências. Tal método consiste em “empregar os “seis Cs” — compreender, 

coordenar, cooperar, concessões (fazer), consenso (buscar o) e comunicar-se” (JÚNIOR, 

2011, p. 8).  

Compreender consiste em possuir uma visão global a respeito do ambiente conjunto. 

É essencial saber o papel e a contribuição de cada órgão envolvido na operação, bem como 

conhecer as capacidades e limitações de cada um deles. Segundo Júnior (2011, p.8), para esta 

cooperação ser efetiva, o ideal é existir um ambiente físico no qual trabalhem juntos 

representantes de todos os órgãos. 

A coordenação consiste em trabalhar em conjunto, com harmonia, visando “maximizar 

o efeito de todas as outras ações em andamento” (JÚNIOR, 2011, p. 9), e também evitar que 

existam ações duplicadas ou contrárias.  

Já a cooperação mencionada no artigo é entre agências, que ainda é bastante deficiente 

na maioria das operações. No ambiente interno dos órgãos, a cooperação é tida como 

satisfatória. 

A necessidade de “fazer concessões”, por sua vez, embora vista como negativa por 

muitos militares, não significa negligenciar princípios e valores, mas sim “abrir mão de alguns 

pontos, para se chegar a uma solução de compromisso”. (JÚNIOR, 2011, p. 9) 



39 
 

Buscar consenso é necessário no ambiente interagências, principalmente pela presença 

dos órgãos civis. Para os militares, pode ser difícil entender essa necessidade da existência de 

um consenso, tendo em vista que a cultura militar pressupõe o cumprimento de ordens, 

independentemente da opinião a respeito delas. No entanto, os atores civis podem 

simplesmente não participar de alguma solução proposta se não concordarem com ela. 

Por fim, a chave para atingir todos os objetivos acima é saber se comunicar. A 

comunicação permite a compreensão e a coordenação. É por meio dela, também, que se pode 

persuadir os diversos atores envolvidos a fazer concessões, e a chegar em um consenso, 

buscando sempre o sucesso da operação. 

 

4.8 A PANDEMIA 

A rápida capacidade de mobilização e adaptação do Exército Brasileiro, já 

demonstrada no início da Operação, pôde ser observada também durante a pandemia de 

COVID-19, que trouxe novas necessidades. 

Tão logo tenha se instaurado a pandemia no ano de 2020, foi determinada a criação 

de um Hospital de Campanha para atuar na prevenção e no enfrentamento desta nova 

doença, realizando o atendimento de beneficiários venezuelanos que apresentassem 

sintomas suspeitos de COVID. Deste modo, ampliaria o número de leitos disponíveis 

na região e auxiliaria o estado a aliviar seu sistema de saúde, que atuava acima da 

capacidade. (Jorge, Vanessa Cruz, 2021) 

 

Além da criação do hospital de campanha, houve a necessidade de maiores cuidados 

com a distribuição de alimentos e a disponibilização de kits de proteção individual (máscaras, 

álcool). 

Em contrapartida, também segundo um dos militares entrevistados, ocorreu a redução 

no fluxo de pessoas em decorrência do fechamento da fronteira ocasionado pela pandemia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O Ambiente Interagências da Operação Acolhida é extremamente complexo, 

envolvendo atores com as mais diversas características e finalidades.  

Em se tratando das implicações deste trabalho conjunto para a Função Logística de 

Recursos Humanos, ficou evidente que no referente ao apoio de pessoal interno, a presença de 

outras agências civis pouco interfere, pois a responsabilidade deste apoio é da Seção de Pessoal 

(D1) e, portanto, desempenhada pelos militares. Já no âmbito de auxílio aos imigrantes, a 

participação de todos os atores na Operação é essencial para garantir um apoio efetivo, visto 

que “nenhum órgão possui, sozinho, o conhecimento, os recursos e o talento necessários” 

(JÚNIOR, 2011, p. 10). Foram levantados muitos benefícios que reforçam a importância deste 

trabalho conjunto. 

No entanto, apesar desta cooperação ser indispensável para os objetivos logísticos da 

operação, existem muitos conflitos e pontos divergentes, o que mostra que este trabalho ainda 

precisa ser muito aperfeiçoado, visando atingir maior coordenação e sinergia. Na Tabela 8, há 

um comparativo entre as três implicações positivas (benefícios) e as três implicações negativas 

(dificuldades) mais mencionadas no questionário realizado.  

 

Tabela 8 - Comparativo entre os benefícios e as dificuldades do trabalho interagências para a 

Função Logística de Recursos Humanos. 

BENEFÍCIOS  DIFICULDADES 

Intercâmbio de conhecimento 1º 
Divergência de interesses entre as 

agências 

Diferentes pontos de vista para as 

tomadas de decisões 
2º Problemas na comunicação/integração 

Maior integração com a sociedade 3º Interesses políticos 

Fonte: AUTORA (2021) 

Como pode ser observado, tanto os benefícios quanto as dificuldades mais mencionadas 

possuem relação com as palavras-chave “integração” e “interesses/pontos de vista”. Deste 

modo, dentre todas as oportunidades de melhoria apresentadas neste trabalho, pode-se entender 

que a criação de uma estrutura física com capacidade para centralizar representantes de todas 

as agências envolvidas é uma boa solução para reduzir os pontos negativos e intensificar os 

pontos positivos. 
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Dentro deste contexto, segundo um dos militares entrevistados, existem estudos no 

âmbito do 1º Batalhão de Operações Psicológicas para a criação de uma Subunidade de 

Assistência Civil (SU Ass Civ), com capacidade para realizar operações de caráter humanitário 

de forma capacitada e contínua, o que reduziria os problemas de integração e continuidade. 

Além das implicações, a pesquisa abordou também a percepção geral dos militares 

acerca do trabalho interagências, somando 65% das respostas para “essencial” ou “muito 

relevante”, contra apenas 6% de “dispensável” ou “prejudicial”. Portanto, pode-se concluir que 

o Ambiente Interagências é imprescindível para a correta execução da Função Logística de 

Recursos Humanos na Operação Acolhida relacionada aos imigrantes, porém, tendo em vista 

as diversas dificuldades mencionadas, deve haver uma maior colimação entre os interesses e 

capacidades de todas as agências, alinhando o viés humanitário ao cumprimento da missão.  

Ainda, as experiências, tanto positivas quanto negativas, devem ser utilizadas para 

corrigir e criar doutrinas cada vez mais precisas e efetivas. A importância desta atualização 

doutrinária é reforçada pela criação de documentações como o compêndio realizado por uma 

comitiva do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) a respeito do 2º, 3º e 4º contingentes, 

no qual se encontra a seguinte declaração: 

Convém salientar que há um alto grau de ineditismo, com poucas referências 

doutrinárias que abordam com profundidade esse tema. Nesse contexto, todos os 

planejamentos logísticos e operacionais que o comando da FT tem produzido são de 

grande valia para futuras operações que possam ocorrer em ambiente interagências, 

particularmente no caso de ocorrência de crises humanitárias. (BRASIL, 2019.) 

Também merece destaque que as operações interagências serão cada vez mais 

frequentes e que cabe aos integrantes da Força Terrestre, seguindo o valor militar do 

aprimoramento técnico-profissional, buscar individualmente por informação, e se possível, 

capacitação sobre o assunto. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
1. Qual a sua função na Operação Acolhida? 

_________________________________________________ 

 

2. Qual o seu posto/graduação? 

 

( ) Soldado  

( ) Cabo  

( ) Sargento  

( ) Subtenente  

( ) Tenente  

( ) Capitão  

( ) Major      

( ) Tenente-Coronel  

( ) Coronel  

( ) General 

 

3. Qual a sua arma/ quadro/ serviço? 

__________________________________________________ 

 

4. Qual(is) o(s) seu(s) contingente(s)? 

 

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

 

5. Com quais agências o(a) senhor(a) teve a oportunidade de trabalhar na Operação 

Acolhida? 

 

( ) ONGs  

( ) Entidades religiosas  

( ) Marinha do Brasil  

( ) Força Aérea Brasileira  

( ) Polícia Federal  

( ) Polícia Civil  

( ) Polícia Militar  

( ) ACNUR  

( ) outros... 

 

6. De acordo com sua percepção, o trabalho com outras agências é mais intenso em 

qual(is) da(s) tarefa(s) da Função Logística de Recursos Humanos mencionadas 

abaixo? 

 

( ) interiorização dos imigrantes  

( ) manutenção do moral da tropa  

( ) assistência religiosa 

( ) adestramento da tropa  

( ) assuntos mortuários  

( ) manutenção dos abrigos  
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( ) auxílio com documentação prestado aos imigrantes  

( ) banho  

( ) lavanderia  

( ) outros... 

 

7. Quais dos BENEFÍCIOS abaixo são observados no ambiente interagências para as 

atividades mencionadas acima? 

 

( ) aumento na quantidade de recursos  

( ) melhor capacitação dos recursos humanos  

( ) novos métodos de trabalho  

( ) intercâmbio de conhecimento  

( ) economia de esforços/processos  

( ) diferentes pontos de vista para as tomadas de decisões  

( ) maior integração com a sociedade  

( ) outros... 

 

8. Quais das DIFICULDADES abaixo são observadas no ambiente interagências para 

as atividades mencionadas acima? 

 

( ) divergência de interesses entre as agências  

( ) duplicação de processos  

( ) problemas na comunicação/integração  

( ) existência de indivíduos mal-intencionados  

( ) ausência de informação  

( ) interesses políticos  

( ) falta de controle  

( ) outros... 

 

9. Em uma análise geral, o(a) senhor(a) considera o apoio de outras agências para a 

execução das tarefas da Função Logística de Recursos Humanos: 

 

( ) essencial ( )muito relevante ( ) relevante ( )dispensável ( )prejudicial 

 

10. Há algum comentário ou consideração sobre o Ambiente Interagências na Operação 

Acolhida que o(a) senhor(a) gostaria de acrescentar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. Há algum comentário ou consideração sobre a Função Logística de Recursos Humanos 

na Operação Acolhida que o(a) senhor(a) gostaria de acrescentar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA COM PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA NA OPERAÇÃO 

ACOLHIDA 

 

O presente instrumento é parte do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Militares da 

Cad Int Milena Canestraro, cujo tema é “A função logística de Recursos Humanos na 

Operação Acolhida: as implicações do Ambiente Interagências”. Pretende-se obter detalhes 

e informações mais precisos sobre os benefícios e as dificuldades do trabalho com outras 

agências para a execução das atividades que envolvem os Recursos Humanos na Operação.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir para a pesquisa e para a evolução 

doutrinária da Intendência e do Trabalho Interagências.  

Desde já agradeço a disponibilidade e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio 

dos seguintes contatos: 

Milena Canestraro 

milena.canestraro@gmail.com 

(41)99209-1590 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome completo. 

2. Posto ou graduação. 

3. Função desempenhada na Operação Acolhida. 

4. Contingente que integrou. 

QUESTIONAMENTOS 

1. Com quais agências o senhor teve a oportunidade de trabalhar na Operação, e quais 

tarefas referentes aos Recursos Humanos podem ser relacionadas ao trabalho destas 

agências? 

 

2. Quais atividades de RH realizadas na Operação o senhor pôde observar e com quais 

pôde ter contato? Há algum comentário específico para os benefícios e dificuldades do 

trabalho interagências em cada uma destas atividades? (Alguns exemplos estão 

mencionados abaixo) 

 interiorização dos imigrantes  

 manutenção do moral da tropa  

 assistência religiosa 

 adestramento da tropa  

 assuntos mortuários  

 manutenção/coordenação dos abrigos  

 auxílio com documentação prestado aos imigrantes  

 banho  

 lavanderia  

 

3. Com relação as tarefas envolvendo os Recursos Humanos, quem é responsável pelas 

tarefas referentes à própria tropa e quem é responsável pelas tarefas envolvendo os 

imigrantes? Como é a participação de outras agências para ambos os casos? 

 

mailto:milena.canestraro@gmail.com


47 
 

4. O senhor pode falar um pouco mais sobre as tarefas da Função Logística de Recursos 

Humanos referentes à tropa que são desempenhadas? 

 

5. Há alguma diferença considerável entre o trabalho com agências civis e o trabalho com 

agências militares? Se sim, o que há de benefícios e o que há de dificuldades com os 

atores civis? E com os atores militares? 

 

6. Para o senhor, qual o maior benefício do trabalho com outras agências para a logística 

referente aos Recursos Humanos? 

7. Para o senhor, qual a maior dificuldade do trabalho com outras agências para a logística 

referente aos Recursos Humanos? 

 

8. Quais oportunidades de melhoria para este trabalho conjunto o senhor pode sugerir? 

 

9. Qual a percepção geral do senhor acerca da parceria com outras agências para a logística 

referente aos Recursos Humanos? 

 

10. Com a atual situação da pandemia do Covid-19, ocorreram muitas mudanças/reflexos 

para as atividades logísticas referentes aos Recursos Humanos? E para o ambiente 

interagências? Quais medidas foram tomadas para combater os efeitos da pandemia, e 

no que o Ambiente Interagências influencia nisso? 

 

11. Há algo mais que o senhor considere pertinente acrescentar? 

 

MUITO OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO! SUPRIR! 

 

 


