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 a. Alinhamento da Doutrina do EB com a 

Doutrina de Logística do MD (Op Cj e 

interoperabilidade). 

c. Participação matricial dos órgãos do Sist Log do EB 

na elaboração do novo C 100-10 (redação colaborativa). 

d. Objetividade e concretude: princípios a serem 

incorporados ao novo C 100-10. 

b. Incremento da Ut da Tecnologia da 

Informação e Comunicações (TIC). 



 Propiciar a ampliação e 

aprofundamento dos conhecimentos 

sobre os assuntos e temas doutrinários 

que subsidiarão a elaboração do novo C 

100-10. 

 Analisar os principais reflexos do 

Manual MD30-M-01 para a LMT. 

 Discutir os princípios para modelagem 

da LMT nos níveis estratégico, 

operacional e tático. 



Princípios do novo Manual de 

Campanha “DOUTRINA DE 

LOGÍSTICA” 

PRODUTO DO SEMINÁRIO 





- Nec Op 

- Projeto FORÇA 

- Concepção Estrt 

- Cenários 

DOUTRINA 

- TTP 

- Processos 

- Estruturas 



 C 100-10: principal referência para a 

Doutrina de Logística Militar Terrestre. 

 Adequação dos conceitos: mais 

perenes (FLEXIBILIDADE) 

 Alinhado com as premissas do MD 

(Log Cj) e os cenários prospectivos 

 Incorporação de conceitos Log 

extra-Força (CUSTOMIZAÇÃO) 

 Transformação do EB: vetores 

doutrina e logística. 



 Cadeia integrada 

 Baseada na informação (TIC) 

 Precisão e rapidez 

 Considera o Nível de Serviço e o grau de 

risco logístico 

 Racionalização de estruturas 

 Não-linear 

Informação e capacidade de 

distribuição de materiais e serviços 





 A atualização da estrutura organizacional da logística em 

tempo de paz e as premissas do vetor de transformação 

logística. 

Delineamento das missões e da arquitetura 

organizacional da logística militar terrestre 

para fazer face aos novos imperativos e 

missões constitucionais do EB, em 

consonância com as diretrizes do MD. 



 A concepção de desdobramento para o apoio logístico à 

Força Terrestre (F Ter) no contexto das operações 

conjuntas 

Visualizar as premissas Bas Dout que 

subsidiarão a elaboração do Manual de 

Campanha C 29-1, a ser levada a efeito no ano 

de 2013-2014, contribuindo para a adequação 

da LMT às Dtz do MD. 



 A contratação/terceirização de serviços, particularmente 

nas funções logísticas manutenção e transporte no nível 

tático, no contexto do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados (DICA) 

Definição das situações em tempo de paz e 

tipo de operações em que será viável, 

econômica e operacionalmente, a aplicação 

dessa contratação/terceirização, bem como em 

quais funções ou tarefas logísticas seriam 

melhor aplicáveis. 



 A pertinência do emprego de estruturas modulares 

de apoio logístico, principalmente nos escalões 

Divisão de Exército (DE) e Brigada (Bda) 

Inserção no C 100-10 de conceitos Dout que 

permitirão a adoção de Etta modulares e 

flexíveis pelas OML, desde o Tp de paz, 

permitindo o suporte adequado às novas 

imposições do combate moderno. 



 Considerar a Bda como módulo tático de emprego 

para apoio logístico. 

 Necessidade de escalonamento da cadeia de 

apoio logístico (exame de situação logístico). 

 Aprofundar os estudos em relação à OM Ap Log 

nível tático (BaLog ou Gpt Log). 

 Características fundamentais do Ap Log: 

flexibilidade, modularidade e elasticidade. 

 Ativação do CLFTC: decisão do Cmt FTC 



 Necessidade de definição da doutrina de Sau Op. 

 Criação de um Centro de Coordenação na ZI junto 

ao CCLM (COpLEx ou C3L no COLOG). 

 Subordinação da BaLog/Gpt Log ao C Mil A com 

vinculação técnica ao COLOG. 

 Ut, em caráter complementar, da contratação para 

as atividades das Fç Log Trnp, Mnt, Sau e Sup 

(ZI/ZA). 

 Definição da Sist da aquisição/contratação na ZC 

no âmbito da FTC. 



 Pertinência de manter uma OM Log orgânica das 

Bda (flexibilidade e Mnt laços táticos). 

 Definição da F Ter a ser Ap: FTC Etta por 

capacidades (organização por tarefas/módulos 

táticos), sustentada por uma Log dimensionada para 

cada situação/cenário (FLEXIBILIDADE E 

MODULARIDADE). 

 Nec de estabelecimento do nível de serviço e risco 

Log para implementação de um sistema puxado 

(“pull”) para a cadeia integrada de Ap Log. 



 Mudança de designação de “circuito de 

ambulâncias” para “circuito de evacuação”. 

 Manutenção de um escalonamento do 

atendimento de saúde ao longo do TO. 

 Emprego de meios aéreos o mais a frente 

possível. 

 Doutrina Log atuando desde o Tp de paz: 

premissas (“o que fazer!”) flexível. NÃO ENGESSAR. 

 Centralização e descentralização seletiva. 



  Construção do manual de maior hierarquia da 

Log Mil Ter. 

  Logística adequada ao “EB 2030”.  

  Transformação do EB: vetores doutrina e 

logística. 

  Logística da Era do Conhecimento. 

  Redação colaborativa: participação de todos. 




