
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

Centro de Doutrina do Exército 

3ª Subchefia 



Apresentar as premissas 

básicas do C Dout Ex para a 

revisão do Manual de Campanha 

C 100 – 10 LOGÍSTICA MILITAR 

TERRESTRE. 



1. Considerações iniciais 

2. Orientações gerais 

3. Condições de execução 

4. Conclusão 

4. Premissas básicas 



 C 100-10: principal referência para a 

Doutrina de Logística Militar Terrestre. 

 Defasagem conceitual: última 

atualização em 2003. 

 Advento do Manual MD30-M-01 

OPERAÇÕES CONJUNTAS (Vol I, II e 

III). 

 Transformação do EB: vetores 

doutrina e logística. 





 Cadeia integrada 

 Baseada na informação 

 Precisão e rapidez 

 Considera o Nível de Serviço e o grau de 

risco logístico 

 Redução dos níveis / escalões 

 Não-linear 

Informação e capacidade de 

distribuição de materiais e serviços 



 Repetição de assuntos/temas contidos em outras 

publicações doutrinárias. 

 Citações de parágrafo, artigo, capítulo, etc, restritas 

somente ao necessário para compreensão do 

texto/ideia. 

 Premissas elencadas na publicação EB10-IG-01.002. 

 Interface amigável aos usuários: leitura fácil e 

agradável. 

 Modificações nos “demais” documentos doutrinários 

em vigor: estudo sintético. 



 Órgão responsável: Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME). 

 Integração com outros órgãos intra-Força e 

extra-Força (MD, FS, meio civil, etc.). 

 Participação de Colaboradores ad hoc. 

 Manual = Projeto = Produto 

 Nova proposta: redação colaborativa 



 Contemplar os princípios fundamentais da Logística 

Militar Terrestre (C 100-10). 

 Adequar novo manual às diretrizes do MD e à 

Concepção Estratégica do EB (EB 2030). 

 Considerar a manutenção da estrutura departamental 

(COLOG, DGP, DEC, outros). 

 Mobilização: SINAMOB, diretrizes do MD e SIMOBE. 

 Estrutura da cadeia de apoio logístico: premissas do 

Vetor Transformação Logística e visão prospectiva do 

EME (Concepção Estratégica). 



 Estrutura da cadeia de Ap Log:  mínimo de 

adaptações da estrutura de paz para a de conflito. 

 Concepção de emprego: centralização dos meios 

e descentralização seletiva dos recursos (Exame de 

Situação Logística). 

 Organização do Ap Log: missão/necessidades do 

Elm Ap  (organização por tarefa e modularidade). 

 Evitar recobrimento e/ou repetição de assuntos: 

hierarquização de manuais.  



 Considerar a separação dos ramos Log e Adm das 

RM: Gpt Log na dosagem de 01 por C Mil A (?). 

 Inserir os conceitos de risco logístico e nível de 

serviço. 

 Tratar da integração entre a Log Mil Ter, a Log Nac e a 

das demais FS/MD: interoperabilidade e 

complementaridade. 

 Focar a mudança de paradigma 

“informação e  efetividade da 

capacidade de distribuição de 

materiais e serviços” 

“uso intensivo e 

redundante de RH e Mat”. 



 Níveis da Log Mil Ter: Conf MD30-M-01. Visualizar 

o nível tático para delineamento de outras Pub. 

 Escrituração das Fç Log: tratar das premissas 

fundamentais, deixando as TTP p/ outras Pub. 

 Indíce: proposta inicial, a ser modificada 

conforme o andamento dos trabalhos (“não é um 

trilho”). 







Previsão: 30 MAIO 13 





  Construção do manual de maior hierarquia da 

Log Mil Ter 

  Transformação do EB: vetores doutrina e 

logística. 

  Logística da Era do Conhecimento. 

  Redação colaborativa: participação de todos. 



 TC MB Francisco WELLINGTON Franco de Souza 

(61) 3415-5733, 860-5733 (RITEx), FAX (61) 3415-5239 

E-mail wellington.mb92@gmail.com.br 

 Oficial Gerente do Projeto no C Dout Ex  



“Não há nada mais difícil de 

controlar, mais perigoso de 

conduzir, ou mais incerto no seu 

sucesso, do que liderar a 

introdução de uma nova ordem.”                   

(Nicolau Maquiavel)                  




