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RESUMO 

 

O Exército Brasileiro realiza seu processo de transformação para enfrentar as 

ameaças da Era do Conhecimento, desenvolvendo novas capacidades e 

aperfeiçoando sua doutrina militar. Desta forma, a Força Terrestre se prepara para 

realizar Operações no Amplo Espectro, nas quais as forças militares são 

empregadas em um espaço de batalha não linear e com atitudes diferentes, exigindo 

que a Logística Militar seja flexível e modular para se adequar às necessidades de 

cada situação, que seja capaz de prover o apoio logístico contínuo e adequado, e 

que os suprimentos e serviços sejam fornecidos às forças empregadas na medida 

certa, por meio de uma cadeia logística integrada por ferramentas da tecnologia da 

informação. Neste contexto, entende-se que o emprego de operadores logísticos 

civis pode complementar a cadeia de suprimentos (Supply Chain) do Exército nas 

operações militares. A contratação de tais operadores permite que os meios 

militares sejam empregados mais próximos do inimigo na zona de combate, que a 

transição da situação de paz para a de conflito armado ocorra de forma mais rápida, 

com a integração dos meios civis aos militares, e que as modernas técnicas e 

procedimentos utilizados no âmbito da logística empresarial sejam adaptados à 

cadeia logística militar, contribuindo para sua maior efetividade. Entretanto, cabe 

ressaltar que a contratação de empresas civis deve ocorrer desde os tempos de paz, 

para que ocorra a perfeita integração com a logística militar, e que aspectos jurídicos 

e operacionais devem ser observados para o emprego de operadores logísticos civis 

nas Operações no Amplo Espectro, com o intuito de não comprometer a segurança 

dos funcionários civis das empresas contratadas, de respeitar a legislação nacional 

e internacional, e de não afetar o cumprimento da missão. Sendo assim, o presente 

trabalho apresentará modernos procedimentos utilizados na logística empresarial, 

que podem ser utilizados na logística militar, destacará tarefas logísticas militares 

que podem ser executadas por operadores logísticos civis, à luz da doutrina militar, 

apontará como o Exército Brasileiro emprega atualmente tais operadores e, por fim, 

identificará as condicionantes mais importantes para a contratação e para o 

emprego de empresas civis pelo Exército Brasileiro.       

Palavras-chave: Operações no Amplo Espectro, cadeia de suprimentos e 

operadores logísticos civis. 

 



RESEÑA 

 

El Ejército Brasileño realiza su proceso de transformación para enfrentar las 

amenazas de la Era del Conocimiento, desarrollando nuevas capacidades y 

perfeccionando su doctrina militar. Así, la Fuerza Terrestre se prepara para realizar 

las Operaciones en el Amplio Espectro, en las cuales las fuerzas militares son 

empleadas en un espacio de batalla no lineal y con aptitudes distintas, exigiendo que 

la Logística Militar sea flexible y modular para adecuarse a las necesidades de cada 

situación, que sea capaz de proveer el apoyo logístico contínuo y adecuado, y que 

los suministros y servicios sean fornecidos a las fuerzas emplegadas en la medida 

correcta, a través de una cadena logística integrada por herramientas de la 

tecnología de la información. En este contexto, se comprende que el empleo de los 

operadores logísticos civiles puede complementar la cadena de suministros (Supply 

Chain) del Ejército en las operaciones militares. La contratación de tales operadores 

permite que los medios militares sean empleados más cercanos al enemigo en la 

zona de combate, que el cambio de la situación de paz para la de conflicto armado 

ocurra de manera más rápida, con la integración de los medios civiles a los militares, 

y que las modernas técnicas y procedimientos utilizados en el ámbito de la logística 

de las empresas civiles sean adaptadas a la cadena logística militar, resultando en 

su mejor efectividad. Sin embargo, se puede destacar que la contratación de 

empresas civiles debe ocorrer desde los tiempos de paz, para que se produzca una 

perfecta integración con la logística militar, y que los aspectos jurídicos y 

operacionales deben ser observados para el empleo de los operadores logísticos 

civiles en las Operaciones en el Amplio Espectro, con la intención de no arriesgar la 

seguridad de los empleados civiles de las empresas contratadas, de respetar las 

leyes nacionales e internacionales, y de no afectar el cumplimiento de la misión. 

Entonces, el presente trabajo presentará modernos procedimientos utilizados en la 

logística empresarial, que pueden ser utilizados en la logística militar, destacará las 

tareas logísticas militares que pueden ser ejecutadas por operadores logísticos 

civiles, bajo la doctrina militar, indicará como el Ejército Brasileño emplea tales 

operadores y, por fin, identificará los requisitos más importantes para la contratación 

y para el empleo de empresas civiles por el Exército Brasileño. 

Palabras-clave: Operaciones en el Amplio Espectro, cadena de suministros y 

operadores logísticos civiles. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o fim da Guerra Fria, a dinâmica do espaço de batalha foi modificada, 

gerando reflexos para a função de combate logística. Após aquele período de 

conflito ideológico, marcado pela bipolaridade mundial, as ameaças passaram a ter 

um caráter mais difuso e atores não-estatais armados incrementaram suas atuações 

contra os Estados-Nação, o que levou estes a se prepararem para enfrentar um 

novo tipo de combate, diferente daqueles ocorridos até o século XX. 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro (EB) vem realizando seu processo de 

transformação para enfrentar as novas ameaças da Era do Conhecimento. A 

globalização mundial, embalada pelo forte avanço da tecnologia, criou condições 

para que organizações não-estatais armadas e forças irregulares de diferentes 

matizes, como os grupos extremistas e o crime organizado, se estruturassem para 

atuar utilizando técnicas, táticas e procedimentos de guerra irregular, visando a 

atender seus interesses políticos, econômicos e psicossociais. 

Dessa forma, tais características desenham o que se conhece atualmente 

como conflitos de quarta geração. Este tipo de conflito é marcado por um espaço de 

batalha não linear, onde o Exército deve estar em condições de atuar em diversas 

frentes, em locais diferentes e com atitudes diferentes. Ademais, a Força Terrestre 

(F Ter) deve estar preparada para executar ações sucessivas e simultâneas, o que 

deu origem ao novo conceito de Operações no Amplo Espectro. 

Sendo assim, as Operações no Amplo Espectro demandam que as forças 

militares estejam aptas a conduzir operações ofensivas, defensivas, de pacificação e 

de apoio a órgãos governamentais, tudo isso em um ambiente conjunto e 

interagências e, por vezes, multinacional, prevenindo ameaças, gerenciando crises e 

solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. (BRASIL, 

2014a) 

Sem dúvida, todos estes elementos conduzem ao desafio logístico de se 

prover o apoio contínuo necessário para sustentar as forças militares neste novo tipo 

de combate, cuja composição de meios deve ser flexível e modular, permitindo 

adaptação às mudanças do ambiente. Para que o referido apoio logístico seja 

efetivo, os meios logísticos devem ser dimensionados na medida certa e a Logística 

precisa ser adequada aos cenários operativos atuais e futuros. (BRASIL, 2014b)   

Com essa nova dinâmica do espaço de batalha, o Exército precisa avaliar 

constantemente as capacidades necessárias para que possa atuar nas Operações 
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no Amplo Espectro. Assim, esta consideração indica o desafio de se conceber uma 

logística que seja capaz de ajustar-se à multiplicidade de situações de emprego, 

com suas nuances e especificidades. Essa “logística na medida certa” deve ser 

capaz de prever e prover o apoio em materiais e serviços necessários para 

assegurar liberdade de ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de durar 

na ação ao Exército. (BRASIL, 2014b) 

Verifica-se que os princípios e fundamentos da Logística foram desenvolvidos 

ao longo do século XX, notadamente a partir da 2ª Guerra Mundial. Até a eclosão 

deste conflito, a logística evoluiu bastante no âmbito militar e após seu término, o 

mundo empresarial passou a aperfeiçoá-la, utilizando os conhecimentos sobre 

logística, testados em combate, para fomentar a produção e incrementar o comércio 

em seus países e a nível mundial. Algumas décadas depois, com o advento da 

globalização, em especial no final do século XX, a logística passou a se caracterizar 

pelo abastecimento integrado, sendo englobada pelo conceito de Supply Chain 

Management1, a qual utiliza a tecnologia para controlar e acompanhar o fluxo da 

cadeia logística em tempo real, bem como métodos e procedimentos modernos para 

atender as demandas de seus clientes de forma mais eficiente e rápida. 

Sendo assim, observa-se a grande relevância da função de combate Logística 

para o êxito de uma operação militar, o que pode ser ratificado com a frase que se 

encontra na página eletrônica do Comando Logístico (COLOG), órgão coordenador 

do sistema logístico operacional da Força Terrestre: “o cerne da guerra está no 

combate, mas a fonte da vitória apoia-se na Logística”.  

Destacada a importância da Logística para a operacionalidade do Exército 

Brasileiro, deve-se entender que as missões desta função de combate devem ser 

bem planejadas e executadas desde o tempo de paz, bem como devem estar 

sincronizadas com todas as ações planejadas. Além disso, deve estar ligada às 

logísticas conjunta e nacional e, em todas as situações, deve ser meticulosamente 

coordenada para assegurar que os recursos sejam disponibilizados aos usuários em 

todos os níveis. (BRASIL, 2014b) 

Com relação às Operações no Amplo Espectro, a Logística deverá ser 

delineada para o apoio contínuo à F Ter em situações de Guerra e Não Guerra. Para 

isto, o EB necessita de uma estrutura compatível, capaz de evoluir rapidamente e 

                                                 
1 Supply Chain Management: gestão da cadeia de suprimento. 
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com um mínimo de adaptações, de uma situação de paz para a de guerra ou conflito 

armado. Portanto, sua organização precisa ser pautada pela flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. (BRASIL, 2014b) 

Com base nesta nova concepção, o manual de Logística EB20-MC-10.204, 3ª 

edição, de 2014, tem por escopo a mudança do paradigma de uma logística 

territorial baseada em suas instalações no território nacional, para uma calcada na 

gestão das informações, distribuição, precisão e presteza do ciclo logístico e 

capacitação continuada do capital humano. Ainda, seu público alvo são os 

integrantes do Exército Brasileiro, bem como os das outras Forças Singulares e os 

vetores civis que atuam na área de logística. 

Considerando a integração que deve haver entre os militares e civis no âmbito 

das Logísticas Militar e Nacional, o mesmo manual prevê o emprego de operadores 

logísticos civis no apoio logístico à F Ter. Tais operadores logísticos são empresas 

prestadoras de serviços, especializadas em gerenciar e executar toda ou parte das 

atividades logísticas, nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, 

os quais, segundo Ribeiro, aumentam a flexibilidade e a elasticidade da Logística 

Militar, atendendo aos princípios da nova concepção da função de combate 

Logística. (RIBEIRO, 2010, p. 105)  

Entretanto, a utilização de operadores logísticos civis em operações militares 

deve ser mais estudada. O emprego de tais operadores no apoio às forças militares 

em operações foi inserido na doutrina militar brasileira recentemente, carecendo de 

um conhecimento mais aprofundado sobre suas possibilidades e limitações. Estes 

aspectos devem ser identificados para que o Exército possa empregá-los em 

Operações no Amplo Espectro, de forma legal e segura, sendo esta a essência da 

presente pesquisa.  

 

1. 1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Do que precede, constata-se que o EB necessita de uma estrutura logística 

capaz de ser ampliada rapidamente de uma situação de paz para a de conflito 

armado, visando a apoiar seu braço armado nas Operações no Amplo Espectro. 

Neste cenário, o emprego de operadores logísticos civis deve ser considerado, com 

o intuito de possibilitar tal ampliação da estrutura logística da F Ter. Porém, as 

possibilidades e limitações do emprego destes operadores não estão bem definidas 

na doutrina militar brasileira, o que pode vir a dificultar a sua utilização em 
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operações militares e, também, afetar a Força Terrestre e o Brasil. Diante desse 

cenário, esta pesquisa se depara com o seguinte problema: como os operadores 

logísticos civis podem ser empregados pelo Exército Brasileiro para maximizar 

a Supply Chain das Operações no Amplo Espectro? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O propósito do presente estudo é responder ao problema de pesquisa 

mencionado anteriormente. Para isto, a pesquisa possui um objetivo geral e três 

objetivos específicos.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Com o intuito de resolver o problema, à luz de um referencial teórico 

adequado e de uma investigação sistematizada, foi delineado um objetivo geral para 

evidenciar a finalidade precípua da pesquisa em questão, conforme o que se segue. 

Verificar como os operadores logísticos civis podem ser empregados 

pelo Exército Brasileiro para maximizar a Supply Chain das Operações no 

Amplo Espectro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais 

serão elencados em seguida:  

- Apresentar os aspectos mais significativos da Doutrina de Logística Militar 

brasileira, destacando as atividades que podem ser desempenhadas por operadores 

logísticos civis; 

- Verificar como e onde o Exército Brasileiro emprega operadores logísticos 

civis na atualidade; e 

- Identificar as condicionantes de emprego de operadores logísticos civis em 

operações militares. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 
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 Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos 

que justificam a importância do trabalho. Sendo assim, a relevância desta pesquisa 

está apoiada nos aspectos que se seguem. 

No que concerne à importância da logística para as operações militares, 

torna-se fundamental aprimorar a doutrina de apoio logístico, pois a capacidade 

logística é o que dará suporte para a capacidade de combate do Exército, permitindo 

sua pronta resposta face a uma ameaça. Assim, caso não possua capacidade 

suficiente para atender as necessidades das forças em combate, a logística poderá 

tornar-se um sério fator de limitação nas operações militares. Por outro lado, se 

gerida de forma eficaz, será um multiplicador do poder de combate e da mobilidade 

da Força Terrestre. (RIBEIRO, 2010, p.25) 

Com relação à integração da logística militar com os meios civis, Mendes  

afirma ser fundamental que os meios civis a serem utilizados pelas tropas sejam 

integrados, desde os tempos de paz, aos planejamentos logísticos que constam dos 

planos estratégicos e operacionais. (MENDES, 2007) Ribeiro acrescenta que existe 

a necessidade de uma premente integração da Logística Militar com o segmento civil 

da sociedade brasileira, buscando a interoperabilidade, de forma que interfaces e 

sistemas de informações comuns sejam desenvolvidos, além de adaptações nos 

equipamentos civis para atenderem a Logística Militar. Ademais, faz-se necessária a 

capacitação de pessoal, bem como processos e procedimentos devem ser 

estabelecidos e treinados desde os tempos de paz. (RIBEIRO, 2010, p.26) 

Vale ressaltar que, no Brasil, além das inúmeras empresas regionais, existem 

diversos operadores logísticos que prestam serviços em todo território nacional, com 

plenas condições de prover apoio logístico ao Exército Brasileiro, os quais podem 

ser contratados pelas Regiões Militares (grandes comandos administrativos da F 

Ter) desde os tempos de paz.  Destaca-se que as empresas brasileiras têm buscado 

desenvolver uma sólida base para a prestação de serviços logísticos integrados, 

adaptando as soluções para as exigências e necessidades dos seus clientes. Bottino 

afirma que as empresas civis já ultrapassaram a Força Terrestre em relação ao 

método de controle de estoque, armazenamento e transporte, podendo ser utilizados 

para o esforço de guerra. (BOTTINO, 2009) 

De acordo com a Revista Tecnologística de Junho de 2008 (apud Bottino, 

2009), alguns operadores logísticos brasileiros, como a AGV Logística, a Abrange 

Logística, a MRS Logística, a CEVA Logistics, a DHL Supply Chain, a Atlas Logística 
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e a EBAMAG (Grupo Toniato), reúnem plenas condições de apoiar, em volume e 

qualidade, as operações militares da Força Terrestre.  

Dessa forma, esta pesquisa é relevante atualmente para o Exército Brasileiro, 

para as Forças Armadas e para o Brasil, tendo em vista que os fatores elencados 

puderam demonstrar a importância da integração entre civis e militares para o 

incremento da capacidade logística militar, visando ao emprego da F Ter em 

situação de conflito armado, neste caso, em Operações no Amplo Espectro, com 

vistas a enfrentar as novas ameaças do século XXI. Além disso, percebe-se que o 

assunto gera reflexos nas expressões econômica, militar, psicossocial e científico-

tecnológica do Poder Nacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção promove um debate sobre os principais conceitos que servem 

como lente conceitual para a consecução da presente pesquisa. Assume-se a 

importância da logística, do entendimento de sua evolução ao longo do tempo e da 

integração de suas atividades, como sendo os princípios norteadores desse esforço. 

Em vista disso, esses conceitos serão debatidos sob múltiplos enfoques com o 

intuito de evidenciar distintas percepções e possibilitar a execução da pesquisa 

propriamente dita.  

 

2.1 A LOGÍSTICA, SUA EVOLUÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES 

Os autores Bowersox e Closs apresentam uma definição de logística mais 

voltada para a área empresarial, cujo conceito está baseado no processo de 

planejamento, implementação e controle do fluxo, da armazenagem de mercadorias, 

dos serviços e das informações. Destacam que todo o processo deve ser 

acompanhado a partir de seus pontos de origem até os devidos pontos de consumo, 

com o objetivo de atender as necessidades de seus clientes. (BOWERSOX e 

CLOSS, 2001, p.20) 

 

2.1.1 A evolução da logística 

Os autores Flint e Kent dividiram a evolução da logística em cinco eras a 

partir do início do século XX. A primeira era, denominada “do campo ao mercado”, 

se originou no início do século XX, durando até 1940. Sua principal característica era 

a necessidade de transporte para o escoamento da produção agrícola para o 

comércio. A segunda era, estabelecida de 1940 até a década de 1960, foi marcada 

por possuir funções segmentadas. Este período sofreu grande influência da 2ª 

Guerra Mundial e do início da Guerra Fria, preponderando o viés militar na logística 

desta era. Um pouco mais evoluída, a logística na segunda era se caracterizou pela 

ocorrência das funções de transporte, armazenamento, distribuição e gestão de 

estoques, porém cada uma delas funcionando de forma independente. (FLINT e 

KENT, 1997) 

Já a terceira era foi influenciada pela economia industrial, ficando conhecida 

por haver integrado as funções das fases anteriores. Esta era perdurou da década 

de 1960 até o começo dos anos 1980. Neste período, foi dado um enfoque sistêmico 
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nas atividades de transporte, distribuição de suprimentos, armazenamento, controle 

de estoques e manuseio de materiais. 

Na fase seguinte, a quarta era foi caracterizada pelo foco no cliente, além de 

ter sido muito influenciada pela gestão científica, despertando o interesse das 

escolas de administração pela logística. O serviço ao cliente, a produtividade e os 

custos de estoque foram considerados como seus pontos mais relevantes, vindo a 

durar da década de 1980 até o início dos anos 1990. 

A quinta e última era, segundo a classificação de Flint e Kent, sofreu forte 

influência da gestão estratégica e das novas tecnologias de informação, sendo 

denominada “logística como diferenciadora”. Assim, a partir da década de 

1990, a logística tem se caracterizado pelo abastecimento integrado, sendo 

englobada pelo conceito de gestão da Supply Chain Management. Nesse contexto 

globalizado, destacam-se os novos conceitos de logística reversa e ambiental, bem 

como maior integração entre os canais logísticos. (FLINT e KENT, 1997) 

Corroborando com os referidos autores, Carillo afirmar que, a partir da década 

de 1980, houve um processo de transformação na logística, a qual foi abordada 

segundo uma visão sistêmica, integrando suas diversas funções. O autor observa 

que essa visão chegou no Brasil apenas nos anos de 1990, devido ao período de 

estagnação econômica com elevados níveis de inflação, que tirava o foco do 

empresariado para o lado operacional. (CARILLO, 2012) 

Dessa maneira, constata-se que o conceito de logística evoluiu ao longo do 

século XX, tendo uma aplicação cada vez mais abrangente. Segundo Ballou, a 

logística empresarial apresenta-se ainda como uma área nova de estudo, 

englobando a gestão integrada, as áreas tradicionais das finanças, o marketing2 e a 

produção. (BALLOU, 2004) 

Para Christopher, a logística está inserida em um universo que lida 

com as atividades de aquisição, movimentação, armazenagem e estoques finais. 

Não se pode deixar de incluir todos os dados que trafegam nesse 

sistema, interligando cada uma dessas atividades. O autor ainda expõe a 

necessidade de haver custo-benefício no processo logístico, por meio do aumento 

da rentabilidade adquirida por intermédio da execução dos pedidos. 

(CHRISTOPHER, 2011) 

                                                 
2 Marketing: conjunto de atividades que visa a entender e a atender as necessidades do cliente. 
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Christopher enriquece a discussão apresentando o conceito de vantagem 

competitiva na logística. O autor considera que o gerenciamento logístico é uma 

forma para se obter a vantagem competitiva, com vistas a conquistar uma posição 

de superioridade duradoura em relação aos concorrentes, em termos de preferência 

do cliente. Ainda, avalia que as futuras organizações líderes de mercado serão 

aquelas que atingirão a excelência competitiva, quanto a vantagem em 

produtividade, vantagem em valor, ou a combinação de ambas. Dessa forma, será 

possível conquistar a liderança de custos, assim como a de serviços. Verifica-se, 

então, que a boa gestão concorre para o desempenho satisfatório da cadeia 

logística e para a redução de custos durante a sua operação. (CHRISTOPHER, 

1997) 

 

2.1.2 A influência da globalização na logística 

Os processos produtivos na indústria sofreram diversas modificações durante 

o século XX, principalmente no que diz respeito à organização da produção e aos 

incrementos tecnológicos, segundo Barat. Até a década de 1970, a 

credibilidade das marcas era relacionada com a capacidade de domínio de todo o 

ciclo produtivo, sendo as cadeias produtivas concebidas de forma vertical, 

caracterizadas por elevados estoques estratégicos e operacionais. (BARAT, 2007) 

O autor afirma que mudanças significativas ocorreram a partir 

da década de 1980, devido ao fenômeno da globalização, o qual se 

caracterizou como um cenário de intensas trocas internacionais e aceleradas 

evoluções tecnológicas. Nesse sentido, a globalização fez com que as cadeias 

produtivas se integrassem de forma horizontal, com a terceirização de serviços e de 

partes e componentes dos produtos. 

Em consequência disso, as empresas passaram a formar alianças 

estratégicas com seus parceiros contratados. A partir deste momento, as empresas 

detentoras das marcas não precisaram mais dominar todo o ciclo produtivo como 

antes. Além do âmbito empresarial, segundo Bitzinger, as alianças estratégicas 

tornaram-se bastante comuns na indústria de defesa. O autor exemplifica o exposto 

ao evidenciar a parceria entre a empresa inglesa British Aerospace e a norte-

americana General Dynamics Corporation, com o intuito de explorar a cooperação 

no desenvolvimento de veículos blindados. (BITZINGER, 1994) 
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O mesmo fenômeno é observado no desenvolvimento de programas e 

projetos estratégicos das Forças Armadas Brasileiras. Por exemplo, o projeto de 

desenvolvimento da aeronave militar KC 390 está sendo conduzido pela empresa 

civil brasileira Embraer e pela Força Aérea Brasileira. Vale destacar que diversas 

desta aeronave são fabricadas em países estrangeiros, sendo este um dos reflexos 

da globalização na medida que as cadeias de produção passaram a ser 

descentralizadas pelo mundo. 

Considerando que o ciclo produtivo é o elemento vital para a logística, 

pode-se inferir que a globalização trouxe reflexos significativos para todas as 

atividades logísticas. Ao mesmo tempo, o incremento da infraestrutura logística 

colaborou para o avanço da globalização. Brooks justifica tal fato ao alegar 

que o aumento da capacidade dos navios mercantes e a conteinerização 

propiciaram a redução dos custos do transporte marítimo da ordem de 70% entre 

1980 e 1990. Além disso, revelou que cerca de 40% do comércio internacional 

ocorre entre firmas multinacionais. (BROOKS, 2005) 

Barat ratifica, acrescentando que as mudanças decorrentes da globalização 

trouxeram novas concepções para a logística de abastecimento e distribuição, com a 

utilização cada vez mais comum dos transportes intermodais. Ademais, infere que os 

grandes estoques estratégicos e operacionais deixaram de ser necessários, na 

medida em que as linhas de produção passaram a ser mais horizontais. (BARAT, 

2007) 

O autor advoga que a sistematização da logística contribuiu para a resolução 

de problemas de armazenamento, transporte e distribuição de produtos 

e insumos, decorrentes da globalização. Nesse sentido, a logística passou a ditar as 

regras para o dimensionamento das unidades fabris, bem como dos centros de 

distribuição. Ainda, se antes a qualidade e o preço dos produtos estavam no centro 

das preocupações de competitividade na produção, a globalização inseriu outras 

duas variáveis diretamente ligadas à logística: o tempo e os custos envolvidos. 

Sendo assim, a grande oferta de produtos, a redução dos ciclos 

de vida dos materiais e o aumento do nível de exigência dos clientes incrementaram 

o papel da logística no mundo globalizado. Portanto, a atuação dos operadores 

logísticos se reveste de importância, cujo papel é entregar o produto certo, na 

quantidade correta, no local determinado, dentro do prazo estipulado. 
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Constata-se que a globalização proporciona a cooperação entre as 

organizações, mas gera óbices devido à complexidade logística resultante do alto 

grau de interdependência na produção. Pode-se dizer que a terceirização das 

atividades é uma das causas desses óbices. Segundo Christopher, a produção de 

partes ou componentes em diferentes regiões do globo pode afetar as operações de 

determinada empresa como um todo, caso haja qualquer interrupção em uma parte 

do processo, gerando um clima de imprevisibilidade. (CHRISTOPHER, 2011) 

O referido autor advoga que a complexidade logística, resultante da 

globalização, deva atingir o equilíbrio necessário entre dois opostos. De um lado 

estaria a simplificação excessiva e do outro, estaria o foco nos custos e eficiência. 

Seguindo esta linha de raciocínio, toda complexidade que não agregue valor ao 

cliente nem proteja a cadeia de suprimentos deve ser eliminada. Baseada nesta 

lógica, uma das alternativas encontradas pelas empresas para sobreviver a essa 

complexidade logística é a implantação de estratégias de logística global, utilizando 

fábricas dedicadas, estoques centralizados e adiamento (CHRISTOPHER, 2011) 

Assim como a globalização incentiva a racionalização da produção em uma 

quantidade menor de locais, os estoques tendem a ser centralizados. Os antigos 

armazéns nacionais vêm sendo substituídos por centros regionais de distribuição, 

atendendo a uma área geográfica maior. Dessa forma, os estoques são mantidos 

próximos dos centros de produção ou do mercado consumidor, sendo gerenciados 

de forma centralizada por meio de sistemas de tecnologia da informação, os quais 

permitem uma maior visibilidade de toda a cadeia logística, em tempo real. 

As estratégias logísticas mencionadas, decorrentes do mundo globalizado, 

também são empregadas no âmbito militar. De acordo com a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), as ferramentas logísticas utilizadas no meio civil 

devem ser priorizadas no âmbito das forças multinacionais da OTAN, o 

que ocorre no Afeganistão, desde o ano de 2001. Destaca-se que esta aliança 

militar só desenvolve padrões logísticos próprios se as práticas civis não puderem 

ser utilizadas por suas forças em uma determinada campanha. (OTAN, 2007) 

Vale ressaltar que as atividades logísticas civis podem atingir sua plenitude 

em operações multinacionais da OTAN, na medida em que meios civis podem ser 

contratados para prestar o apoio logístico às operações militares dessa 

Organização. Isto ocorre quando: os efetivos da operação são limitados; as forças 

militares não podem prestar o apoio logístico; há um plano de cooperação civil-
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militar (CIMIC) que preconiza a utilização de fornecedores locais para prover o apoio 

logístico; há custo-benefício na contratação de fornecedores civis; e por necessidade 

de contínuo apoio logístico às tropas, não sendo desejável que este seja prestado 

por tropas militares em regime de rodízio. 

Nesse contexto, a OTAN persegue o objetivo de praticar a logística de forma 

integrada, incorporando as estratégias utilizadas no meio civil, gerenciando suas 

atividades logísticas por meio do NATO Logistic Stock Exchange (NLSE). Este 

sistema consiste de uma plataforma que opera pela internet, a qual permite a gestão 

dos estoques de suprimento, na medida que realiza as ligações entre os clientes e 

os fornecedores, cooperando entre si na gestão e na aquisição de material. (OTAN, 

2007) 

De forma análoga, a Organização das Nações Unidas (ONU) também adota 

algumas estratégias logísticas civis para apoiar suas missões de paz ao redor do 

mundo. No contexto de um ambiente globalizado, merece destaque a centralização 

dos estoques e o adiamento. Assim, a ONU, desde o ano de 1994, mantém uma 

base logística, a United Nations Logistic Base (UNLB), na cidade de Brindisi, na 

Itália. A UNLB apoia todas as missões de paz da ONU, além de manter estoques de 

segurança, com o intuito de apoiar novas missões de paz. (BAIG, 2002) 

Dessa forma, a ONU mantém grande estoque centralizado em uma 

região servida por uma ampla rede de comunicações, integrada por portos, 

aeroportos, ferrovias, estradas e ligações por satélite. Além disso, a localização da 

UNLB na Europa contribui para a aquisição de itens de suprimento e para a 

contratação de fornecedores civis. Assim, a UNLB facilita o transporte de suprimento 

para os locais das operações de paz ao redor do planeta, além de oferecer 

adequada estrutura de armazenagem e configuração do material, de forma 

personalizada, para seus clientes finais, em um ambiente bem adaptado às 

exigências da globalização. (BAIG, 2002) 

Da mesma maneira, a utilização de estratégias logísticas civis do mundo 

globalizado é largamente empregada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da 

América (EUA). Os norte-americanos adotam a centralização de estoques e o 

adiamento, por meio do pré-posicionamento de suprimentos. Esta capacidade 

permite que eles projetem poder a longas distâncias, por conta da capacidade de 

sustentação que suas bases logísticas avançadas possuem. (SOLIS, 2005) 
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Segundo o autor, o Exército dos EUA pré-posiciona seus estoques tanto em 

bases terrestres quanto em navios. O suprimento estocado é configurado para 

atender aos módulos de combate, de acordo com os tipos de missão 

a serem executados. Portanto, conforme a estratégia do adiamento, os módulos 

de valor brigada de combate atendem as necessidades logísticas de 3.000 a 5.000 

homens (efetivo semelhante ao das brigadas do Exército Brasileiro), equipados com 

armamentos pesados, carros de combate, aeronaves e todos os tipos de 

suprimentos necessários para o prolongamento das operações, como munições, 

comida e combustível.  

Em suma, as capacidades militares encontram suporte na logística civil, as 

quais estão inseridas no processo de globalização. O mundo globalizado exige cada 

vez mais a integração das atividades das cadeias de suprimento, estreitando laços 

entre os civis e os militares, além da exploração das modernas ferramentas 

tecnológicas e estratégias logísticas disponíveis. No Brasil, não é diferente. A 

logística do Exército Brasileiro se apoia na logística civil desde os tempos de paz, 

podendo haver tarefas executadas por operadores civis durante operações militares 

a fim de liberar os meios militares para as suas atividades finalísticas. 

 

2.1.3 A integração das atividades logísticas 

 Segundo Ayres, a evolução da logística acarretou na integração das 

atividades que a compõem. Esta integração visa a atingir o estado final extra 

organizacional, caracterizado pela inexistência de barreiras no fluxo de agregação 

de valores aos produtos. Ainda, a progressiva integração das atividades e funções 

logísticas evidenciou a importância da logística no ambiente organizacional. 

(AYRES, 2011) 

 O autor apresenta algumas abordagens sobre a integração da logística, a 

saber: estratégica, integrando os procedimentos referentes a produção, 

abastecimento e distribuição; gerencial, integrando as áreas de logística e do 

marketing; e operacional, integrando todas as atividades logísticas com a cadeia de 

suprimentos, dentro de uma missão específica. 

Azanha relaciona a importância da integração da logística com a 

sobrevivência das empresas. A integração das atividades logísticas representa um 

fator essencial para a concepção de estratégias competitivas, pois permite que as 

empresas racionalizam seus custos, na medida que sincronizam e otimizam os 
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ciclos de pedidos, buscando satisfazer as necessidades do mercado consumidor. 

Este, por sua vez, deseja receber os produtos corretos, em curto prazo e nas 

quantidades adquiridas. (AZANHA, 2003) 

Ching adiciona mais elementos na discussão, apontando que a concorrência 

entre as empresas tem levado à integração das áreas e processos logísticos. 

Segundo o autor, esta integração eleva a qualidade dos produtos e serviços, assim 

como diminui seus custos. Considerando que um de seus objetivos é manutenção 

da continuidade do fluxo logístico, a redução dos estoques e dos preços dos 

produtos torna-se factível ao passo que determinada organização vai aperfeiçoando 

seu sistema logístico. (CHING, 2010) 

Para Bowerson e Closs, a integração logística procura interligar a empresa 

aos clientes e fornecedores, criando dois fluxos distintos: o fluxo de materiais e o 

fluxo de informações. Este último é materializado pela demanda por produtos, no 

qual os pedidos são processados de forma inversa à cadeia de suprimentos, sendo 

então atendidos pela produção. (BOWERSON e CLOSS, 2001) 

Musetti e Silva ratificam a relevância da integração da cadeia logística, 

destacando que uma importante proposição na área da administração vem sendo a 

ascensão da logística como atividade integradora e estratégica, abrangendo toda a 

cadeia de suprimentos, desde a obtenção da matéria-prima até o ponto de consumo 

do produto final, visando a alcançar o objetivo da vantagem competitiva sustentável 

por meio da redução de custos e da melhoria de serviços, o que caracteriza o papel 

estratégico da logística no gerenciamento empresarial. (MUSETTI e SILVA, 2003) 

Assim, a integração das atividades logísticas representa a tendência atual no 

contexto dinâmico e globalizado que se vive. A busca pela expansão extra 

organizacional das funções logísticas foram responsáveis pelo surgimento do 

termo Supply Chain Management (SCM), traduzido no Brasil como gestão da cadeia 

de suprimentos, conceito que tem conquistado cada vez mais espaço no País. 

(ALENCAR, 2014) 

Fawcett e Magnan preconizam que a SCM é desenvolvida em três níveis. O 

primeiro nível está relacionado à aplicação de novas ferramentas da Tecnologia da 

Informação (TI). O segundo evidencia os esforços conjuntos para promover a 

integração logística. E o terceiro, fundamenta-se nas teorias que fortalecem a 

mentalidade de integração da cadeia de suprimento. (FAWCETT e MAGNAN, 2002) 
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Bertaglia (2009) complementa, apresentando aspectos da complexa cadeia 

de abastecimento integrada: 

a) a localização das organizações influencia os custos e o fluxo logístico; 

b) as distâncias a serem percorridas na distribuição dos materiais ao longo da 

cadeia de abastecimento influenciam nos prazos para entrega dos produtos aos 

clientes; 

c) a administração dos estoques deve possibilitar que os estoques sejam 

vistos como um todo; 

d) o transporte é extremamente dependente da infraestrutura disponível. No 

Brasil, o modal rodoviário é o mais utilizado; 

e) o fluxo de informações compatível com a movimentação física dos 

produtos proporciona confiabilidade ao processo como um todo; 

f) as estimativas, feitas com base em planejamentos eficazes, influenciam 

diretamente na qualidade dos níveis de serviço; e 

g) o relacionamento entre as partes envolvidas no fluxo de suprimento 

(clientes, empresas e fornecedores) influenciam na eficiência e na eficácia da cadeia 

de abastecimento integrada. 

Coronado acrescenta que os custos com transporte, distribuição e 

armazenamento podem chegar a 35% do valor de um produto. Portanto, a  

estimativa correta das demandas, aliada ao uso de ferramentas tecnológicas, 

permite que os suprimentos ingressem na cadeia logística de acordo com as 

necessidades dos clientes, baixando custos e aumentando a produtividade. 

(CORONADO, 2011) 

Christopher aborda o conceito de flexibilidade estrutural, que tem relação com 

a capacidade da cadeia de suprimento de se reconfigurar em resposta a mudanças 

na demanda ou na oferta. (CHRISTOPHER, 2011, p. 317) 

Para o autor, os seguintes elementos alicerçam a flexibilidade estrutural: 

a) visibilidade e compartilhamento de informações, estabelecendo relações 

em toda a cadeia de suprimentos;  

b) capacidade de fabricação, de transporte e de armazenagem, que pode ser 

terceirizada;  

c) acesso ao conhecimento e ao talento; 

d) interoperabilidade de processos e sistemas de informação, calcados na 

padronização; e 
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e) orquestração da rede, uma vez que as cadeias de suprimentos se tornam 

mais virtuais do que verticais, o que exigem maior adaptabilidade e harmonia. 

No que se refere às práticas relacionadas ao suprimento, a utilização 

crescente das ferramentas de tecnologia da informação, aliada à gestão de 

estoques, às atividades de distribuição e à logística reversa são elementos vitais 

para a prática efetiva da integração das atividades logísticas. 

 

2.1.4 O uso de ferramentas de TI na integração da cadeia de suprimento 

Bowersox e Closs advogam que logística está inserida em uma visão de 

integração de processos, em que ela desenvolve competências e valores na ligação 

da empresa com seus fornecedores e clientes. Dessa forma, o processo logístico 

agrega valor ao fluxo de materiais a partir da compra de matérias-primas, passando 

por seu processamento e finalizando com a entrega de produtos acabados ao 

cliente. Não menos importante, o fluxo de informações identifica locais específicos 

dentro do sistema logístico, para fins de controle e acompanhamento das operações 

logísticas, além de reagir face a uma contingência. Verifica-se então a relevância da 

integração da cadeia logística, bem como o controle dos processos por meio de 

informações sobre seu andamento. (BOWERSOX e CLOSS, 2001) 

 Na Era do Conhecimento, as novas tecnologias da informação proporcionam 

ganhos de economia, de eficiência e de agilidade para a logística. Bertaglia alega 

que a tecnologia da informação e a inovação tecnológica são as ferramentas 

necessárias para que a Supply Chain possa ser integrada. (BERTAGLIA, 2009) 

Reforçando esta ideia, Bowersox e Closs visualizam que as empresas, fornecedores 

e clientes devem estar conectados por um sistema único, compondo todo o 

processo logístico. (BOWERSOX e CLOSS, 1996) 

No campo militar, verifica-se que o Exército dos EUA já faz largo uso de 

tecnologias da informação para a realização do apoio logístico às tropas em 

operações, o que lhe possibilita cumprir missões operacionais com eficiência, 

eficácia e efetividade. Por exemplo, na Guerra do Iraque, iniciada em 2003, cada 

unidade de combate portava um transponder para que o movimento da tropa fosse 

rastreado em tempo real, bem como cada contêiner despachado recebia uma 

etiqueta de identificação por frequência de rádio, para que todo seu movimento 

fosse rastreado. Assim, o fluxo de suprimentos era monitorado à distância por 

usuários autorizados e a entrega de suprimentos poderia ser feita de forma precisa e 
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rápida, pois a localização das unidades também era acompanhada em tempo real 

pelo Comando Central das Forças Aliadas. (COSTA, 2003, p. 87) 

Corroborando com este exemplo, Coronado afirma que a necessidade de 

diminuição dos níveis de estoque e de redução do tempo de entrega dos produtos 

culminou com a integração entre as atividades logísticas envolvidas, por meio dos 

meios de comunicação. (CORONADO, 2011) 

Ballou (1995) reforça que as informações disponíveis são 

responsáveis pela eficiência gerencial, de acordo com a quantidade, forma e 

precisão dos dados. E continua afirmando que o uso da tecnologia da informação 

facilitou todo esse processo, em relação a manipulação manual outrora realizada. 

De  acordo com a visão de Dornier e colab. (2000), as ferramentas de 

tecnologia da informação devem atender às seguintes tarefas:  

a) realizar a captura de dados essenciais, transferindo-os para os centros de 

tratamento e processamento; 

b) realizar o armazenamento desses dados; 

c) ficar em condições de transferir as informações necessárias aos usuários; 

d) garantir que as informações possam ser usadas para prever, antecipar e 

planejar, atendendo aos objetivos logísticos; 

e) permitir que as informações capturadas garantam o rastreamento de 

operações logísticas e a localização de produtos; e 

f) permitir o controle das operações logísticas. 

As principais ferramentas de TI, as quais são de uso corrente no meio 

empresarial para integrar as atividades logísticas são: o código de barras; a 

Electronic Data Interchange (EDI); a Radio Frequency Identification Data (RFID); os 

softwares de gerenciamento da cadeia de suprimentos; e o sistema integrado de 

rastreamento. (CORONADO, 2011; BANZATO, 1998; VIVALDINI e PIRES, 2010; 

AROZO, 2006; MOURA, 2004) 

 

2.1.5 A gestão de estoques 

A forma como as empresas lidam com seus estoques é um dos fatores mais 

relevantes para a logística, já que a atividade de armazenamento de suprimento 

consome uma parte significativa dos recursos dessas organizações. Destaca-se a 

importância do papel da armazenagem no contexto organizacional, elevando a 
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qualidade dos serviços. Ao mesmo tempo, o armazenamento permite a subdivisão, a 

consolidação e os serviços de informação. (LAMBERT, 2004; STOCK, 1993) 

Portanto, a determinação do que estocar e de como armazenar alguns 

suprimentos pode resultar no sucesso ou no fracasso das operações logísticas, 

tratando-se de gestão de recursos financeiros. Em consequência, diferentes teorias 

têm buscado uma solução para se atingir a forma ideal de se estocar, sem que haja 

interrupção do fluxo de suprimento. 

Segundo Cantarelli, uma das maiores causas de ineficiência das cadeias de 

suprimento são os altos estoques, ao mesmo tempo em que faltam produtos nas 

prateleiras. Esta situação revela que se tem estocado o que o consumidor não quer 

comprar ou não se está disponibilizando o que o consumidor deseja adquirir. 

(CANTARELLI, 2009) 

Dessa forma, os prejuízos decorrentes da manutenção de elevados 

estoques motivou uma corrente empresarial, que pregava que a manutenção de 

estoques era nociva à produção, a estudar soluções para este problema na década 

de 1970. Fruto deste esforço, surgiu o conceito da filosofia de trabalho just-in-time3. 

Esta filosofia nasceu no Japão, tendo sido aplicada inicialmente na indústria 

automobilística, particularmente na empresa Toyota (AYRES, 2011). 

Em linhas gerais, o just-in-time tem como objetivo aumentar a produção de 

forma racional, aplicando o mínimo de recursos necessários. Para isso, busca-se a 

redução de tempos improdutivos e a eliminação de erros. No just-in-time, cada 

operário trabalha de forma sincronizada com o próximo setor de produção, como se 

este fosse um cliente. Tal sincronização do fluxo de materiais permitia a produção na 

medida exata de sua demanda, consistindo no método kanban4, sendo este o 

elemento básico de implantação do just-in-time. (BERTAGLIA, 2009) 

Dessa maneira, a filosofia do just-in-time reflete o pensamento de adquirir 

um determinado material somente no momento em que este seja necessário. Além 

disso, a entrega do produto deve ser imediata, dentro do prazo estipulado, estando o 

material dentro dos critérios de qualidade exigidos pelo cliente. Tal prática concorre 

para a diminuição do nível de estoques, mantendo a produção focada na demanda. 

                                                 
3 Just-in-time:  sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, 

transportado ou comprado antes da hora certa. Significa literalmente “na hora certa” ou "momento 
certo". 
4 Kanban: sistema de informação que controla de modo harmônico a fabricação de produtos na 
quantidade e no tempo necessários em cada um dos processos existentes em uma fábrica. 
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Entretanto, Ayres informa que a filosofia do just-in-time vem sendo 

reavaliada, perdendo espaço no meio empresarial para a gestão de estoques, a qual 

tem sido reconhecida como vital para o sucesso e para a competitividade das 

organizações. O autor expõe o papel dos estoques no meio militar, em que é 

necessário gerir itens de suprimento, como munições e explosivos, os quais, por 

suas características específicas e pelas dificuldades de aquisição, por vezes 

necessitam ser estocados em quantidades além do necessário. Portanto, na 

atualidade, os estoques são coerentes com cada tipo de organização. Além disso, 

este tipo de gestão é vital para que as demandas sejam atendidas, procurando-se 

obter economia de escala em vários processos produtivos. (AYRES, 2011) 

Christopher aponta a importância do papel da análise de custos para o 

sistema logístico. Para o autor, a falta de informações acerca dos custos adequados 

é um dos grandes entraves para a prática da logística de forma integrada. Como a 

logística envolve uma grande quantidade de processos, permeando uma série de 

fases, desde o levantamento das necessidades até a reversão, torna-se muito difícil 

obter dados reais e precisos para o cômputo dos valores envolvidos. Nesse 

processo, a gestão dos estoques possui relação direta com a distribuição. Uma 

exerce influência sobre a outra e a falta de informação confiável pode acarretar em 

dimensionamento incorreto da armazenagem. Adicionalmente, os custos relativos à 

manutenção dos estoques são elevados, representando cerca de 25% do valor  total 

de todo o processo. (CHRISTOPHER, 2011) 

O autor estima que o custo de estoque é decorrente dos seguintes aspectos: 

custo de capital; armazenamento e manuseio; obsolescência; danos e deterioração; 

roubo/redução; seguro; e custos de gestão.  

Face ao exposto, a gestão de estoques deve seguir uma rígida política de 

reabastecimento, com base em três pontos que devem ser considerados pelos 

gestores: o momento de reabastecimento; a quantidade que deve ser solicitada em 

cada reabastecimento; e a quantidade a ser mantida em estoque. (TAYLOR, 2005) 

Nesse contexto, torna-se relevante o conceito de lead time de 

reabastecimento. Baseado neste conceito, o gestor de estoques deve providenciar 

que os níveis de suprimento sejam mantidos, solicitando a reposição dentro do 

tempo previsto, de acordo com seu ponto de reposição (reorder point), para que não 

haja interrupção do fluxo logístico. Para tanto, deve-se monitorar tais níveis, seja por 

meio da revisão periódica, seja pela revisão contínua. Na primeira, o estoque é 
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verificado em intervalos fixos, efetuando-se novos pedidos quando o resultado do 

controle for inferior ao ROP. Na segunda revisão, o monitoramento é feito de forma 

ininterrupta. (TAYLOR, 2005) 

Christopher alerta que, diante do ambiente dinâmico e incerto da atualidade, 

as empresas devem mudar suas percepções, o que implica em uma nova orientação 

voltada para demanda, deixando de focar apenas na previsão. (CHRISTOPHER, 

2011) 

Entretanto, deve-se observar que um erro no dimensionamento da demanda 

pode acarretar em sérios óbices para a cadeia de suprimento. A variação dos dados 

gera a tendência de aumento dos estoques, acarretando prejuízos, o que é chamado 

de “efeito chicote”5, com reflexos negativos em toda a cadeia logística. (PIRES e 

MUSETTI, 2000) 

Wanke ressalta que, no planejamento das estratégias de previsão das 

demandas, deve-se ter atenção para os tempos de resposta das operações. Sendo 

assim, quanto menor for este tempo, mais rápido deverá ser o atendimento da 

demanda. (WANKE, 2011) 

Em relação às quantidades de suprimentos que devem ser mantidas em 

estoque e solicitadas em cada reabastecimento, Taylor enfatiza a importância da 

manutenção de um nível de segurança. Assim, as empresas necessitam manter em 

estoque o volume necessário para as operações correntes, conhecido como estoque 

cíclico, além de uma quantidade de itens suficiente para cobrir as variações de 

suprimento e de demanda. Porém, por ocasião dos processos de reabastecimento, 

as quantidades solicitadas devem atender a um ponto ótimo, denominado 

quantidade econômica do pedido (economic order quantity) ou lote econômico de 

compra (LEC), em que a soma dos custos de pedido e de manutenção de estoques 

seja minimizada.  (TAYLOR, 2005) 

Porém, para Ayres, o cálculo calcular do LEC não é uma tarefa fácil, tendo 

em vista a dificuldade para se obter dados referentes aos custos envolvidos. Por 

isso, a filosofia do just-in-time não deve ser desconsiderada, pois permite que a 

produção se iguale à demanda.  

                                                 
5 Efeito Chicote: distorção da percepção da procura ao longo da cadeia de abastecimento, na qual os 
pedidos para o fornecedor têm variância diferente da variância das vendas para o comprador. Produz 
impacto negativo sobre a regularidade e a estabilidade dos pedidos recebidos numa cadeia de 
abastecimento, em particular, observa-se este fenômeno quando a variação da procura aumenta à 
medida que se avança ao longo da cadeia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_de_suprimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fornecedor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comprador
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Por fim, Ayres relembra da importância da estocagem de itens que não 

estejam diretamente relacionados com a atividade-fim da organização, mas que são 

vitais para seu sucesso, como os materiais de limpeza e de escritório. Estes tipos de 

suprimento de apoio são identificados pela sigla MRO, que significa “manutenção-

reparo-operações”. (AYRES, 2011) 

 

2.1.6 A importância da distribuição 

Ching atribui maior importância às atividades de distribuição na configuração 

da logística atual, no contexto da cadeia de abastecimento integrada, ressaltando a 

relevância da pontualidade, da precisão e da integridade dos pedidos. (CHING, 

2010) 

Dentre as modificações nessa configuração, destacam-se as inovações 

tecnológicas, as demandas dos clientes e o surgimento de novas modalidades de 

transporte, as quais estão redesenhando novos fluxos logísticos. 

Segundo Bertaglia, terceirizar a distribuição pode trazer algumas vantagens 

competitivas. Muitas empresas de transporte que antes realizavam apenas a 

preparação e a movimentação de cargas, tornaram-se operadores logísticos, após 

adquirir as capacidades de armazenagem e de distribuição. (BERTAGLIA, 2009) 

Ching afirma que o trabalho realizado pelos operadores logísticos tem sido 

importante na medida que aumentou a integração entre compradores e vendedores. 

Mas, apesar da alta capacidade de distribuição existente na atualidade, a atividade 

de distribuição enfrenta vários obstáculos que refletem negativamente na sua 

eficiência. Por exemplo, a elevada demanda de entregas nem sempre coincide com 

a quantidade de produtos a ser entregue, não compensando financeiramente 

realizar o transporte de um volume reduzido de itens. Somado a este fato, nem 

sempre é economicamente viável ampliar o número de locais de estoque próximos 

aos mercados mais importantes (CHING, 2010). 

Com o intuito de superar tais óbices, Copacino sugeriu a utilização da 

distribution utility (associação de recursos). Esta ferramenta tem por objetivo 

aumentar a eficiência das atividades de distribuição, associando várias organizações 

de forma sinérgica e, consequentemente, aumentando a frequência das entregas. 

Dessa forma, a associação de recursos constitui uma alternativa de melhor custo-

benefício, em relação à distribuição própria, à terceirizada e à atacadista. 

(COPACINO, 1997) 
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Com relação aos padrões utilizados na atividade de distribuição, Ching 

pontua que as empresas têm tradicionalmente utilizado aqueles baseados na fonte e 

no mercado. O primeiro padrão é baseado na centralização de estoques e 

consequente remessa para os clientes, acarretando em entregas parceladas ou 

menores que a carga do modal utilizado, principalmente o rodoviário. O segundo 

padrão baseia-se na existência de depósitos regionais, atendendo aos pedidos 

oriundos de localidades mais próximas. (CHING, 2010) 

Com o intuito de otimizar a distribuição, concentrando as vantagens das 

distribuições baseadas na fonte e no mercado, Vivaldini e Pires sugerem a utilização 

do cross docking6. Por este método, os produtos são recebidos dos fornecedores e 

remetidos para um local de armazenagem intermediária, com a finalidade de serem 

despachados, após a devida formatação. Esta formatação indica que os itens podem 

ser paletizados, reembalados ou grupados em pacotes customizados. No cross 

docking, ocorre a substituição dos estoques e dos armazéns por informações, as 

quais devem ser confiáveis, para que não ocorra interrupção no fluxo de 

suprimentos. (VIVALDINI e PIRES, 2010) 

Ching subdivide o cross docking em três níveis. No primeiro nível, 

denominado paletizado, os produtos são recebidos dos fornecedores e reenviados 

por outro meio de transporte (podendo ser de um modal diferente), sem haver 

qualquer preparação ou seleção. No segundo nível, os itens são separados por 

caixas e são despachados para uma determinada região. No terceiro e último nível, 

ocorre a separação e a reembalagem dos itens a serem distribuídos. (CHING, 2010) 

Com respeito aos modais de transporte utilizados nas atividades de 

distribuição, Ayres aponta a prevalência do modal rodoviário no Brasil, em relação 

aos modais dutoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário. Segundo o autor, cerca de 

66% dos custos de operação logística são decorrentes da atividade de transporte, 

revestindo a escolha do modal mais adequado de vital importância para a 

efetividade da distribuição. (AYRES, 2011) 

Cabe salientar que o Brasil é extremamente dependente do modal 

rodoviário, o que representa uma deficiência crônica na infraestrutura de transportes 

nacional. Sem dúvida, tal fato limita a utilização de modais diferentes do rodoviário 

                                                 
6Cross Docking: tipo de preparação de pedido, sem estocar a mercadoria, sem armazenagem 
intermediária, reduzindo os tempos das operações logísticas. Permite transitar materiais com 
diferentes destinos ou consolidar mercadorias provenientes de diferentes origens.  
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por parte dos operadores logísticos civis e distribuidores, tornando o caminhão um 

dos meios mais empregados nesta atividade logística. Apesar de sua mobilidade e 

flexibilidade, este modal apresenta alguns óbices, como a dependência da existência 

de uma boa malha rodoviária.  

Adicionalmente, Bertaglia lembra que a gestão das frotas de caminhões gera 

elevado custo logístico, fruto de despesas com manutenção, compra de peças de 

reposição e consumo de combustível. Para minimizar este custo, o uso de 

ferramentas de TI, como o controle de veículos por satélite e a checagem das 

cargas por RFID, melhora a distribuição, pois possibilita a integração da atividade de 

transporte com a de suprimento. Ademais, os processos de unitização, 

conteneirização e paletização facilitam o transporte e a distribuição, reduzindo o 

tempo de entrega e os custos. (BERTAGLIA, 2009) 

Por fim, com o propósito de tornar o transporte mais eficiente na atividade de 

distribuição, Copacino sugere uma quebra de paradigma. Para o autor, os usuários 

de transporte devem partir de uma posição de “compradores de transação” para 

adotarem a de “compradores de relação”. Na primeira posição, o foco é o curto 

prazo, na qual o cliente visa preponderantemente o menor custo do serviço. Na 

segunda, ideal para o autor, o usuário busca uma relação de longo prazo com um 

número restrito de empresas, porém mais confiáveis e que prestem serviços de 

melhor, em detrimento do custo do transporte. Em se tratando do emprego de 

operadores logísticos civis pelo Exército Brasileiro em Operações no Amplo 

Espectro, a posição de “comprador de relação” é mais vantajosa, porque as relações 

com as empresas civis mais confiáveis seriam estabelecidas desde os tempos de 

paz e haveria o aumento da segurança com relação à manutenção do fluxo logístico 

durante as operações, por conta da qualidade mais alta do serviço prestado. 

(COPACINO, 1997) 

 

2.1.6.1 Os Centros de Distribuição (CD) 

Os Centros de Distribuição são armazéns que realizam a gestão dos 

estoques de mercadorias, visando sua distribuição posteriormente. Geralmente, 

estes armazéns recebem cargas de diversos fornecedores, as quais são fracionadas 

e seus produtos são reorganizados em diferentes quantidades e variedades, para 

depois serem encaminhadas a pontos de vendas ou aos clientes finais. 

(RODRIGUES e PIZZOLATO, 2003) 
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Segundo Lacerda, o objetivo principal do CD é atender rapidamente as 

necessidades dos clientes de uma determinada área geográfica, normalmente 

distante dos centros produtores. (LACERDA, 2000) Já para Calazans (2001), o 

objetivo principal do CD é manter o estoque a fim de suprir a cadeia logística. 

(CALAZANS, 2001) Observa-se que ambos objetivos se complementam, pois visam 

a melhoria e a continuidade do serviço que a empresa quer proporcionar ao seu 

cliente, ressaltando a importância de atendê-los com o menor custo possível, no 

prazo e no local certo. 

Na visão empresarial, a utilização de um CD ao longo da cadeia logística 

faz-se necessária para servir como ponto de abastecimento intermediário entre as 

unidades produtoras e os consumidores finais. Isto proporciona um tempo de 

resposta mais rápido numa eventual necessidade de reposição. (RIBEIRO, 2010, p. 

118) 

O CD é um conceito moderno, cuja função ultrapassa as tradicionais 

atividades desenvolvidas nos depósitos ou armazéns de suprimento. Alves (apud 

RODRIGUES e PIZZOLATO, 2003) aponta uma grande diferença entre os depósitos 

e os CDs: os depósitos são instalações cujo objetivo principal é armazenar produtos 

para ofertar aos clientes, de acordo com seus pedidos; já os CDs são instalações 

cujo objetivo é receber produtos just-in-time, de modo a atender as necessidades 

dos clientes, antecipando-se aos pedidos com base em previsões de demanda. 

Segundo Calazans, os segmentos que mais investem em CDs são a 

indústria de bens de consumo, os operadores logísticos e o setor 

supermercadista. (CALAZANS, 2001) 

Os CDs permitem a redução dos custos de transporte tanto para os 

fornecedores quanto para os clientes. Os fornecedores podem transferir cargas 

consolidadas de suas fábricas diretamente para o CDs, onde serão processadas e, 

da mesma forma, as cargas para os clientes finais também poderão consolidar 

pedidos de diversos fornecedores, reduzindo o custo total de transporte. Para os 

clientes, além do custo de transporte ser reduzido, ocorre a economia de tempo 

quando há o recebimento de um único carregamento com todos os produtos 

necessários, ao invés de receber carregamentos separados de cada fornecedor. 

Desta forma, o CD tem um papel fundamental na cadeia logística. Quando operado 

de forma eficiente, permite o gerenciamento eficaz do fluxo de mercadorias e de 
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informações, bem como a melhoria do nível de atendimento ao cliente. (RIBEIRO, 

2010, p. 119) 

Segundo Calazans (2001), as cinco funções básicas de um CD são:  

a) Recebimento - é a primeira etapa da trajetória do produto no CD, quando 

ocorre o descarregamento e a conferência da quantidade e da qualidade dos 

produtos entregues pelos fornecedores. Após o registro dos produtos, o sistema de 

gerenciamento do armazém (Warehouse Management System) indica o endereço 

na área de armazenagem onde os produtos deverão ser alocados; 

b) Movimentação - a movimentação e o manuseio de materiais no CD 

consomem tempo, mão-de-obra e geram custos. Deve-se minimizar o manuseio dos 

materiais, evitando movimentos desnecessários, o que também reduz o risco de 

danos ou perdas de produtos. Além disso, as novas tecnologias de movimentação e 

manuseio diminuem a utilização de mão-de-obra, aumentam a produtividade e a 

eficiência, reduzindo o custo de operação do CD. 

c) Armazenagem - é a guarda temporária de produtos para posterior 

distribuição. Os estoques são necessários para o equilíbrio entre a demanda e a 

oferta. Porém, as empresas procuram manter níveis de estoques baixos, pois estes 

geram custos elevados, tais como: custo de pedidos (associados ao processo de 

aquisição das mercadorias); custo de manutenção (referentes a instalações, mão-

de-obra e equipamentos); e custo de oportunidade (associado ao possível emprego 

do capital em estoque). 

d) Separação de pedidos (picking) - é a retirada do estoque dos produtos 

constantes de um pedido do consumidor. Esta é uma etapa fundamental do ciclo do 

pedido, pois consome cerca de 60% dos custos operacionais de um CD, segundo 

Tompkins (apud RODRIGUES e PIZZOLATO, 2003). A separação de pedidos 

implica em deslocamentos por parte dos operadores, mas existem algumas 

alternativas para reduzir diminuir o tempo gasto com deslocamentos, como 

algoritmos para definição das rotas de coleta, lógicas de endereçamento e métodos 

alternativos de organização do trabalho. A realização do picking visa a separar os 

itens que irão compor cada carga a ser expedida, conforme os pedidos de cada 

cliente. Geralmente a carga é unitizada. 

e) Expedição - é a última etapa a ser realizada no CD. Consiste na 

verificação e no carregamento dos produtos nos veículos, cujas atividades são: 

conferência dos pedidos, preparação de documentos de expedição e pesagem da 
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carga para determinação do custo de transporte. Para Calazans (2001), alguns 

problemas na expedição afetam sua eficiência, como atrasos de transportadoras, 

atrasos na emissão da lista de separação, quebra da sincronização entre os 

processos de recebimento e expedição nas operações de crossdocking 

(mercadorias não são estocadas, sendo diretamente preparadas para a entrega), 

bem como os picos de demanda que não foram adequadamente planejados. 

Calazans (2001) aponta algumas vantagens no emprego dos CD para as 

empresas, como: a redução do custo de transporte, com a unitização das cargas; a 

liberação de espaço nas lojas, pela diminuição dos estoques nas mesmas; redução 

de mão-de-obra nas lojas para o recebimento e conferência de mercadorias; e 

diminuição da falta de produtos nas lojas, com a centralização dos estoques. Ainda, 

os CD servem como ponto de abastecimento intermediário entre as unidades 

produtoras e os consumidores finais na cadeia logística, proporcionando um tempo 

de resposta mais rápido numa eventual necessidade de reposição. 

Para Lacerda (2000), além da melhora no atendimento aos clientes, os CDs 

permitem a redução no custo de transporte, pois operam como consolidadores de 

carga. Para os clientes, por outro lado, além do custo de transporte ser reduzido, o 

tempo de entrega dos produtos é diminuído, devido à possibilidade de recebimento 

de um único carregamento com todos os produtos necessários. 

Dessa forma, a centralização dos estoques e os ganhos de escala no 

transporte gerados pelos Centros de Distribuição trazem eficiência e economia para 

os diversos setores que trabalham no ramo da logística empresarial, como as redes 

atacadistas, varejistas e de supermercados, bem como operadores logísticos. 

 

2.1.6.2 O emprego de Centros de Distribuição pelo EB 

Segundo Ribeiro, os CD poderiam ser utilizados pelo Exército Brasileiro em 

sua cadeia de suprimento (Supply Chain), sendo os responsáveis por transformar os 

suprimentos recebidos dos fornecedores em pacotes individualizados e unitizados 

para cada Unidade. Tal operação possibilitaria o fornecimento de cargas pré-

configuradas para cada tipo de usuário, de acordo com as suas necessidades. 

Assim, os CD funcionariam como os preparadores das cargas necessárias para 

cada Organização Militar (OM), unitizando os suprimentos das diversas classes e 

reunindo-os em uma carga única, de acordo com as necessidades de cada OM. 

(RIBEIRO, 2010, p. 123) 
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Neiva Filho (2007) acrescenta que o CD pode ser utilizado pelo Exército 

Brasileiro como um depósito regulador do fluxo de suprimentos ao longo da cadeia 

logística. Tal depósito regulador teria as seguintes finalidades: 

a) preparar cargas com materiais oriundos de diferentes fornecedores ou 

unitizar cargas (em paletes ou contêineres); 

b) regular o fluxo de suprimento, permitindo a transformação de um ciclo 

longo ou variável de recebimento de produtos dos fornecedores em um ciclo curto e 

de pequena variação para o fornecimento aos escalões seguintes; e 

c) manter um estoque de segurança (nível de segurança) que atenda às 

variações de oferta e demanda, sem sobrecarregar os escalões seguintes. 

Ribeiro destaca que os estoques de segurança a serem mantidos nos 

depósitos e nos CD garantem a regularidade do fornecimento e a capacidade de 

atendimento às variações na demanda. Entretanto, itens críticos, de difícil obtenção 

ou que possam ser objeto de embargo por nações estrangeiras, devem ser mantidos 

em maior quantidade no estoque de segurança do Exército. Por outro lado, itens de 

fácil reposição podem ter seu estoque bastante reduzido, economizando recursos. 

(RIBEIRO, 2010, p. 125) 

No Brasil, existem operadores logísticos que possuem raio de atuação em 

todo território nacional, como a AGV Logística, a CEVA Logistics e a DHL Supply 

Chain, possuindo CDs em todas as regiões brasileiras e com capacidade de 

armazenagem e transporte em todo o País. Considerando a capilaridade do EB no 

território pátrio, os CD de tais operadores poderiam ser também utilizados para 

incrementar a capacidade logística da F Ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem por finalidade apresentar o caminho que se pretende 

percorrer para solucionar o problema de pesquisa, especificando os procedimentos 

necessários para alcançar os objetivos geral e específicos apresentados. Desta 

forma, pautando-se numa sequência lógica, o mesmo será estruturado da seguinte 

maneira: 3.1 Delimitação da Pesquisa; 3.2 Concepção Metodológica; e 3.3 

Limitações do Método.   

Assim, seguindo a Taxionomia de Vergara (2009), por meio de uma pesquisa 

qualitativa, será buscado o entendimento de como os operadores logísticos civis 

podem ser empregados pelo Exército Brasileiro para maximizar a Supply Chain em 

Operações no Amplo Espectro. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Um aspecto importante reside na delimitação institucional para a realização 

do presente estudo. Nesse escopo, cabe ressaltar o papel do Ministério da Defesa 

(MD) no Brasil, que é responsável pela coordenação das ações políticas e 

estratégicas destinadas à Defesa Nacional, contando para isso com as Forças 

Armadas (FA), integradas pela Marinha do Brasil (MB), pelo Exército Brasileiro e 

pela Força Aérea Brasileira (FAB). (BRASIL, 2012a) 

Tomando por base essas definições e sabendo que as Forças Armadas 

possuem missões variadas e complementares na Defesa Nacional, essa pesquisa 

investigará somente o emprego de operadores logísticos civis pelo Exército 

Brasileiro em território nacional, especificamente na região Centro-Sul do Brasil, no 

contexto das Operações no Amplo Espectro.  

Ainda, conforme a doutrina militar vigente, a logística engloba as áreas 

funcionais material, pessoal e saúde, que direcionam os planejamentos logísticos 

em todos os níveis de execução. Durante a pesquisa, será estudada apenas a área 

funcional material, relacionada à previsão e à provisão de materiais à F Ter, no 

movimento de pessoas e cargas por diversos modais e na adequação da 

infraestrutura necessária ao apoio logístico. Além disso, esta área funcional engloba 

os grupos funcionais Suprimento, Manutenção, Transporte, Engenharia e 

Salvamento. O trabalho se limitará a pesquisar as ações relacionadas aos grupos 

funcionais Suprimento e Transporte, os quais são mais afetos às atividades dos 

operadores logísticos civis.  (BRASIL, 2014b) 
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3.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

Em uma pesquisa científica, o método é a garantia de que o papel social da 

ciência prevalecerá sobre os interesses de visões dos pesquisadores. Um método 

coerente e claro é condição fundamental para que se possa atribuir valor científico a 

qualquer estudo ou observação da realidade. 

No que tange ao tipo de pesquisa, essa pesquisa será qualitativa, pois 

privilegiará a análise de documentos, o estudo da doutrina militar e relatos para se 

entender como os operadores logísticos civis podem ser empregados pelo Exército 

Brasileiro em operações militares. (BRASIL, 2012c) 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), essa pesquisa será descritiva, 

explicativa, bibliográfica e documental. Descritiva porque pretende descrever as 

possibilidades e limitações do emprego de operadores logísticos civis pelo Exército 

Brasileiro na Logística Militar, em Operações no Amplo Espectro, à luz da doutrina 

militar brasileira. Explicativa porque visa esclarecer como os operadores logísticos 

civis podem maximizar a Supply Chain, sendo empregados pelo Exército Brasileiro 

em operações militares. Bibliográfica porque terá sua fundamentação teórico-

metodológica na investigação sobre Logística e sobre operadores logísticos civis na 

rede mundial de computadores, em manuais militares e em artigos científicos de 

acesso livre ao público em geral. Documental porque se utilizará de manuais 

doutrinários do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro, além da legislação 

sobre o tema. (BRASIL, 2012c) 

Com relação à coleta de dados, esse trabalho iniciar-se-á com uma pesquisa 

bibliográfica na literatura (manuais, artigos científicos, internet, teses e dissertações) 

com dados pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, serão levantados os 

principais aspectos sobre o atual emprego de operadores logísticos civis pelo 

Exército Brasileiro, bem como serão elencadas as condicionantes para o emprego 

de operadores logísticos civis em operações militares.  

Em prosseguimento, utilizar-se-á a pesquisa documental nos arquivos do 

Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro, mais especificamente do Estado-Maior 

do Exército (EME), órgão responsável pelo desenvolvimento da doutrina militar 

terrestre no Brasil, para entender a Doutrina de Logística Militar brasileira e 

identificar as possibilidades de emprego dos operadores logísticos civis em 

operações militares.  
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Finalmente, serão realizados contatos pessoais e via e-mail com militares 

brasileiros e estrangeiros, que tiveram contato com o tema a ser pesquisado. O 

propósito será o de levantar mais informações sobre o assunto e conhecer as suas 

experiências práticas, com vistas a facilitar a associação dos conhecimentos teóricos 

à realidade.  

As conclusões decorrentes das pesquisas bibliográficas e documental 

permitirão verificar como o emprego de operadores logísticos civis pelo Exército 

Brasileiro pode maximizar a Supply Chain em Operações no Amplo Espectro, 

identificando suas possibilidades e suas condicionantes. 

Com respeito ao tratamento de dados, inicialmente, será empregada uma 

análise de conteúdo, visando estudar textos e documentos para identificar o que 

existe sobre o tema. Na sequência, será utilizada a historiografia, buscando 

identificar os aspectos mais significativos do emprego de operadores logísticos civis 

pelo Exército Brasileiro em território nacional. Ainda, a análise do discurso será 

utilizada por ocasião das entrevistas semiestruturadas aplicadas nos militares da 

ECEME. Para Vergara (2008, p. 25), “analisar o discurso implica considerar tanto o 

emissor quanto o destinatário da mensagem, bem como o contexto no qual o 

discurso está inserido”. Desta forma, o sentido das mensagens transmitidas será 

explorado, sob o contexto da criação do conhecimento para se entender o emprego 

de operadores logísticos civis na Logística Militar. Por fim, será feita uma 

triangulação dos dados obtidos para que se atinja o objetivo geral dessa pesquisa. 

(BRASIL, 2012c) 

 

3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

Essa subseção tem por finalidade discorrer, de forma sintética, sobre as 

limitações do método e os reflexos para o resultado da pesquisa. 

Em vista disso, esse estudo pretende ser fiel à história e aos fatos. Contudo, 

essa pesquisa reconhece as limitações do método pela dificuldade da transliteração 

de vocábulos que serão trazidos de outros idiomas para o português. Mas entende 

que essa metodologia é suficientemente capaz para atingir o objetivo proposto, na 

medida em que o esforço principal desse trabalho é verificar como os operadores 

logísticos civis brasileiros podem maximizar a Supply Chain, sendo empregados pela 

Força Terrestre em Operações no Amplo Espectro. 
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4 A DOUTRINA DE LOGÍSTICA MILITAR BRASILEIRA 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os principais aspectos da Doutrina 

de Logística Militar brasileira, destacando as possibilidades de emprego de 

operadores logísticos civis, com o intuito de alcançar o primeiro dos objetivos 

específicos do presente trabalho e, consequentemente, atingir seu objetivo geral 

para solucionar o problema de pesquisa. Sendo assim, pautando-se numa 

sequência lógica, o mesmo será estruturado da seguinte maneira: 4.1 A delimitação 

das áreas em situação de conflito; 4.2 As áreas e grupos funcionais da Logística 

Militar Terrestre; 4.3 Os níveis de planejamento e condução da logística; e 4.4 A 

organização da logística.   

 

4.1 A DELIMITAÇÃO TERRITORIAL EM SITUAÇÃO DE CONFLITO 

Antes de abordar outros aspectos da doutrina militar brasileira, deve-se 

entender como as áreas de responsabilidade são estabelecidas em uma situação de 

conflito armado, envolvendo as Forças Armadas e, consequentemente, o Exército 

Brasileiro. 

O manual EB70-MC-10.223 - Operações, do Comando de Operações 

Terrestres, 5ª edição, 2017, apresenta os conceitos e as áreas estabelecidas em 

caso de guerra. 

Em um conflito, pode ser estabelecido um Teatro de Operações (TO) ou 

uma Área de Operações (A Op). O TO é o espaço geográfico necessário à 

condução das operações militares. A A Op é o espaço geográfico necessário à 

condução de operações militares, cuja magnitude dos meios e a complexidade das 

ações não justificam a criação de um TO. 

A parcela terrestre de um TO ou de uma A Op possui, normalmente, duas 

zonas: a Zona de Combate (ZC) e a Zona de Administração (ZA). 

A ZC é a porção do TO ou da A Op necessária à atuação dos elementos 

responsáveis pela condução das operações. Nesta zona, serão desdobrados os 

meios de combate, apoio ao combate e apoio logístico.  

A ZA é a porção do TO ou da A Op compreendida entre o limite de 

retaguarda das forças empregadas na ZC e o limite posterior da área do TO. Esta 

zona deve dispor de área suficiente para a localização de instalações logísticas e de 

comando e controle. 
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A Zona do Interior (ZI) é a parcela do território nacional que não está incluída 

no TO, ou seja, onde não ocorrem os combates. Dentro da ZI, são estabelecidas as 

Zonas de Defesa (ZD), que são os espaços geográficos destinados à defesa 

territorial, cujo intuito é preservar as infraestruturas estratégicas ou instalações 

importantes para o País. (BRASIL, 2017b)  

Na figura abaixo, pode-se verificar as áreas e zonas mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
O conhecimento das áreas e zonas estabelecidas em um conflito armado é 

importante para a identificação dos locais mais adequados para o emprego de 

operadores logísticos civis nas operações militares. 

 

4.2 AS ÁREAS E GRUPOS FUNCIONAIS DA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE 

Conforme o manual EB20-MF-10.102 - Doutrina Militar Terrestre, 1ª edição, 

2014, a logística é um dos oito elementos essenciais e indissociáveis do Poder de 

Combate Terrestre, a saber: Liderança, Comando e Controle, Informações, 

Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção. (BRASIL, 2014a) 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, apresenta as três 

Áreas Funcionais da logística militar terrestre: apoio ao material, apoio ao pessoal e 

apoio de saúde. Tais áreas constituem os eixos de atuação que direcionam os 

planejamentos logísticos em todos os níveis de execução. A Logística envolve, 

ainda, as atividades de Gestão Orçamentária e Financeira e de Apoio Jurídico. 

(BRASIL, 2014b) 

 

Figura 1 – Divisão do TO/A Op 
Fonte: manual EB70-MC-10.223 - Operações 



43 

 

As áreas funcionais constituem os pilares da Logística na F Ter, englobando 

Grupos Funcionais específicos que incorporam as atividades e tarefas das Funções 

Logísticas Suprimento, Manutenção, Transporte, Engenharia, Salvamento, Recursos 

Humanos e Saúde, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale destacar que este trabalho se limita a estudar a Área Funcional Apoio 

ao Material e, dentro desta área, os Grupos Funcionais Suprimento e Transporte, 

pois englobam atividades e tarefas que podem ser desenvolvidas por operadores 

logísticos civis em Operações no Amplo Espectro. 

 

4.2.1 A Área Funcional Apoio de Material 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, apresenta os 

aspectos relativos ao apoio de material, que consiste no planejamento e na 

execução das atividades relacionadas: à previsão, provisão e manutenção de 

materiais às forças apoiadas; ao movimento de pessoas e cargas por diversos 

modais; e à adequação da infraestrutura física (instalações necessárias ao apoio 

logístico). Engloba os Grupos Funcionais Suprimento, Manutenção, Transporte, 

Engenharia e Salvamento. 

A execução das atividades de apoio de material é garantida por meio da 

disponibilidade de informações logísticas em tempo real, com emprego de 

tecnologias de comunicações para apoiar a tomada de decisão, permitindo antecipar 

as necessidades dos elementos apoiados com oportunidade e precisão. Dessa 

 

Figura 2 – Pilares da Logística na Força Terrestre 
Fonte: manual EB20-MF-10.102 – Doutrina Militar Terrestre 
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forma, contata-se que a doutrina militar está em sintonia com a literatura acadêmica 

sobre logística ao indicar a necessidade de utilização de ferramentas de TI para 

integrar as atividades logísticas. (BRASIL, 2014b) 

O manual de Logística acrescenta que o relacionamento com fornecedores 

civis é intrínseco à área de apoio de material, constituindo-se em verdadeira 

parceria. Materializa-se pela adequação e sincronização dos prazos de entrega, 

mantendo-se os estoques em níveis adequados, pelo estabelecimento de garantias 

contratuais recíprocas e pela prestação de serviços em caráter complementar às 

capacidades militares, assegurando eficiência, eficácia e efetividade à logística. Da 

mesma forma, verifica-se que a doutrina militar está de acordo com os fundamentos 

e os processos logísticos modernos encontrados na literatura acadêmica sobre o 

tema. O emprego de operadores logísticos civis é previsto pela doutrina militar para 

reforçar o apoio logístico às forças militares.  

 

4.2.1.1 O Grupo Funcional Suprimento 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, preconiza que o 

Grupo Funcional Suprimento engloba o conjunto de atividades que trata da previsão 

e provisão de todas as classes de material, priorizando, sempre que possível, a 

cadeia de suprimento baseada na distribuição, seguindo o princípio da logística 

baseada na distribuição, bem evidenciado na literatura acadêmica. 

A cadeia de suprimento é dependente de diversos fatores: a capacidade e 

disponibilidade de meios e vias de transporte; a capacidade das organizações 

logísticas de obter, estocar e processar os itens; a confiabilidade dos dados 

referentes à demanda, aos estoques e ao material em trânsito; o risco logístico 

admitido; o nível de serviço estabelecido; a disponibilidade e a confiabilidade dos 

diversos fornecedores; e o nível de nacionalização dos Produtos de Defesa 

(PRODE). Observa-se que a doutrina militar também preconiza uma Supply Chain 

integrada, de acordo com a literatura acadêmica. (BRASIL, 2014b) 

A estrutura da cadeia de suprimento na F Ter requer uma modelagem 

baseada na responsividade e resiliência, de modo a antecipar as demandas dos 

usuários ou postergar a entrega de itens, bem como suportar as variações impostas 

pelas operações, mantendo constante o fluxo de suprimento.  
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Para isso, o Grupo Funcional Suprimento engloba as atividades de 

planejamento da demanda, obtenção, recebimento, armazenamento, distribuição e 

gerência do suprimento: 

a) planejamento da demanda - esta atividade engloba as tarefas de 

determinação das necessidades de suprimento, previsão de recursos, 

estabelecimento de prioridades, escalonamento de estoques reguladores e 

normatização do funcionamento da cadeia de suprimento. O planejamento é 

executado por meio de estimativas logísticas baseadas em dados de demanda 

(históricos e estatísticos) e/ou técnicas preditivas (simulação) aplicáveis às 

diferentes classes de suprimento. 

A demanda de suprimentos é estimada com base nas seguintes 

necessidades: necessidades Iniciais, para completar as dotações e a constituir os 

estoques para o início das operações; necessidades para manutenção do fluxo da 

cadeia de suprimento, visando ao recompletamento das dotações e dos estoques 

reguladores; necessidades para fins de reserva, com vistas ao atendimento de 

situações emergenciais; e necessidades para fins especiais, que correspondem ao 

suprimento que não consta das dotações normais. Normalmente, as necessidades 

de suprimento das organizações ou forças apoiadas são atendidas mediante 

processo automático. Em caso de demandas inopinadas, são feitos pedidos de 

suprimento, inserindo dados em sistemas específicos. 

b) obtenção - é a atividade na qual são identificadas as possíveis fontes para 

aquisição dos materiais. A obtenção pode ocorrer mediante: contratos com 

empresas civis, no caso, pelo emprego de operadores logísticos civis; acordos com 

outros países, agências ou organizações internacionais ou com nação anfitriã; 

fabricação ou recuperação (podendo ser em organizações militares ou empresas 

civis contratadas); emprego de recursos locais; mobilização de recursos logísticos; e 

aproveitamento de material salvado e capturado. A obtenção será tão facilitada 

quanto maior for o desenvolvimento de parcerias com fornecedores, desde o tempo 

de paz, dentro e fora do TN, o que suscita o relacionamento com operadores 

logísticos civis desde os tempos de paz. (BRASIL, 2014b) 

c) recebimento - inclui o estabelecimento do destino inicial e a priorização 

para armazenamento e distribuição, disponibilizando materiais necessários nas 

melhores condições de uso, no local e momento oportunos. Possui estreita relação 

com a atividade de gerência de suprimento no tocante aos controles de inventário. 
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Esta atividade emprega sistemas para acompanhamento e controle, em tempo real, 

dos recursos ao longo de toda a cadeia de suprimento. Esses sistemas 

compreendem a gestão informatizada do fluxo físico do material, a utilização de 

dispositivos automatizados de identificação de artigos e de catalogação de material. 

A rastreabilidade dos itens de suprimento permite otimizar a seleção de pontos de 

recebimento na área de responsabilidade da força operativa desdobrada. Observa-

se o perfeito alinhamento da doutrina militar aos processos logísticos modernos 

encontrados na literatura estudada. (BRASIL, 2014b) 

d) armazenamento - engloba o acondicionamento organizado de materiais 

em instalações adequadas, durante um período de tempo específico. Além disso, 

envolve a determinação das áreas para estocagem e os procedimentos e técnicas 

visando ao controle e à preservação do material. Os artigos de suprimento são 

armazenados em instalações logísticas de suprimento (militares e civis) 

estabelecidas no TN, desde o tempo de paz, ou desdobradas na área de 

responsabilidade dos C Op. O desdobramento dessas instalações é condicionado à 

missão a ser cumprida pela F Ter, à capacidade de transporte e à disponibilidade de 

recursos (pessoal, material, infraestrutura física e outros). 

O escalonamento da armazenagem observa os fatores da decisão e as 

normas técnicas aplicáveis às diferentes classes e itens de suprimento. Busca-se 

manter, sempre que possível, os estoques reguladores de maior porte armazenados 

mais à retaguarda e maximizar o aproveitamento da infraestrutura existente, o uso 

de sistemas informatizados de armazenamento de material e o emprego de meios 

de movimentação de cargas automatizados. Com relação a este aspecto, constata-

se a viabilidade de o EB contratar operadores logísticos civis e de utilizar Centros de 

Distribuição para controlar o fluxo logístico de sua cadeia de suprimento, conforme a 

literatura acadêmica estudada. 

e) distribuição - envolve pessoas, equipamentos, instalações, técnicas e 

procedimentos, destinados ao transporte, à entrega, ao recebimento, à 

armazenagem ou aplicação final dos itens. Engloba as tarefas de planejamento e 

coordenação do fluxo de material desde o ponto de recebimento de cada escalão 

até o local de consumo das forças apoiadas. A distribuição contribui para a 

capacidade de durar na ação, sincronizando todos os elementos da cadeia de 

suprimento, de modo a fazer chegar às organizações os recursos certos, na 
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quantidade, momento e local em que sejam necessários, utilizando os meios de 

transporte adequados. 

A capacidade de distribuição é determinante para a efetividade da cadeia de 

suprimento. A ênfase é atribuída ao gerenciamento do fluxo dos recursos em relação 

ao estabelecimento de grandes estoques, o que reforça a necessidade de um 

sistema de informações logísticas, desde a situação de normalidade, integrando 

todos os usuários (consumidores, organizações logísticas e fontes de obtenção) e 

um sistema de transporte adaptado a cada situação. 

A visibilidade ao longo da cadeia logística - material, pessoal, unidades, 

pontos de transição e meios de transporte - permite avaliar se os processos de 

distribuição estão respondendo adequadamente às necessidades da força. Isto inclui 

o rastreamento e o monitoramento georreferenciado de comboios, meios de 

transporte e cargas (contêineres e paletes) e outros recursos empregados na 

atividade de distribuição. 

O processo a ser empregado na distribuição do suprimento decorre, 

particularmente, da avaliação de fatores relacionados: ao risco logístico admitido; ao 

nível de serviço necessário; à natureza, profundidade e duração provável da 

operação; à disponibilidade de meios e condições das vias de transporte; e ao 

atendimento de restrições operativas e/ou técnicas. Normalmente, a F Ter utiliza os 

seguintes processos de distribuição: 

- distribuição na unidade - o escalão que apoia leva o suprimento até a 

organização apoiada com seus meios de transporte, da retaguarda para os pontos 

mais à frente da zona de ação. As cargas destinadas aos consumidores finais são 

customizadas, evitando-se manipulação por órgãos intermediários ao longo da 

cadeia; 

- distribuição por processos especiais - organizado pelo escalão que apoia 

para atender necessidades específicas de uma força apoiada em operações, com 

seus próprios meios ou outros recebidos do escalão superior. Pode ocorrer por meio 

de comboio especial, posto de suprimento móvel, reserva móvel e suprimento por 

via aérea, considerando-se para sua execução a segurança dos recursos e a 

disponibilidade de meios de transporte; e 

- distribuição na instalação de suprimento – a organização apoiada vai até a 

organização logística apoiadora receber o suprimento, empregando seus próprios 

meios. Utilizado excepcionalmente, de modo a não onerar a organização apoiada 
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com encargos logísticos de transporte até posições à retaguarda de sua zona de 

ação. (BRASIL, 2014b) 

f) Gerência de suprimento - é uma atividade que engloba técnicas e 

procedimentos destinados ao planejamento e controle do fluxo de materiais 

(incluindo o reverso), à gestão dos estoques e ao controle contábil dos itens durante 

seu ciclo de vida. 

A F Ter utiliza, para fins de administração e controle, dois sistemas para 

classificação do suprimento:  

- Sistema de Classificação por Catalogação – consiste na codificação 

padronizada de material por meio da atribuição de símbolos (exemplos: código, 

nomenclatura, descrição, modificações, componentes intercambiáveis, fabricantes, 

usuários e outros) aos materiais, estabelecendo uma linguagem única entre os 

atores envolvidos, disseminada mediante publicações adequadas para identificar 

cada item catalogado. 

- Sistema de Classificação Militar – agrupa os itens de suprimento em 

classes, conforme a finalidade de emprego. É utilizado nas fases iniciais dos 

planejamentos logísticos e na simplificação de instruções e planos. Na F Ter são 

adotadas dez classes de suprimento, conforme descrito na tabela abaixo. 

Classe DESCRIÇÃO 

I Subsistência, incluindo ração animal e água. 

II 
Intendência (fardamento, equipamento, móveis, utensílios, publicações, 
material de acampamento e de expediente), incluindo vestuário para 
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN). 

III Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel). 

IV Construção, incluindo equipamentos e materiais de fortificação. 

V 
Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, 
explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos relacionados. 

VI Engenharia e cartografia. 

VII 
TI, comunicações, eletrônica e informática, incluindo equipamentos de 
imageamento e de transmissão de dados e voz. 

VIII Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue. 

IX Motomecanização, aviação e naval, incluindo material para DQBRN. 

X 
Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem-estar do 
pessoal e artigos reembolsáveis 

 

 

Constata-se que a maioria dos suprimentos mencionados, das Classes I a X, 

são fornecidos ao EB, nos tempos de paz, por empresas civis nacionais contratadas, 

Tabela 1 - Classes de Suprimento na Força Terrestre 
Fonte: manual EB20-MC-10.204 - Logística 
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o que pode continuar acontecendo em uma situação de conflito. Vale destacar que 

alguns desses suprimentos necessitam ser importados, pois sua fabricação não 

ocorre no Brasil, como material para DQBRN e alguns tipos de armamentos e 

munições.  

Para atender ao princípio logístico da Economia, a F Ter estabelece e 

mantém níveis de estoques dimensionados na medida das necessidades para cada 

tipo de operação. Esses níveis podem ser expressos em dias de suprimento, 

quantidades de itens de suprimento ou unidades de medida de suprimento. 

Na determinação dos níveis de estoque, são observadas as seguintes 

condicionantes: estimativas logísticas, incluindo, quando for o caso, o atendimento a 

outras forças, agências governamentais e não governamentais e população; 

distâncias de apoio, infraestrutura física e capacidade de transporte disponível;  risco 

logístico admitido e nível de serviço desejado; características da área de operações; 

capacidade de contratação e/ou mobilização; diretrizes baixadas pelo C Op 

enquadrante; e recursos orçamentários e financeiros disponíveis. 

Os níveis de estoque podem ser classificados como:  

- nível operativo - é a quantidade de suprimento necessária para manter as 

operações no intervalo de tempo entre a chegada de duas remessas consecutivas 

ou entre dois pedidos; 

- nível de segurança - é a quantidade de suprimento, além da que constitui o 

nível operativo, necessária para garantir a continuidade das operações na 

eventualidade de interrupções no fluxo; 

- nível de reserva - é a quantidade de suprimento cuja estocagem é 

determinada para atender a uma finalidade específica (exemplo: equipagem de 

novas organizações). Sua utilização dependerá de autorização do C Op 

enquadrante; e 

- nível máximo - é a quantidade máxima de suprimento que um comando 

poderá receber e armazenar para atendimento de suas necessidades, conforme o 

tipo de operação, as características da zona de ação e a capacidade de 

armazenagem e transporte. Corresponde à soma dos níveis operativo, de segurança 

e de reserva. 

 

4.2.1.2 O Grupo Funcional Transporte 
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Este Grupo Funcional refere-se ao conjunto de atividades que são 

executadas, visando ao deslocamento de recursos humanos, materiais e animais 

por diversos meios, no momento oportuno e para locais predeterminados, a fim de 

atender às necessidades da F Ter.  

Essa função envolve os conceitos de movimento, que consiste na ação de 

deslocar recursos (pessoal, material, estoques e outros) de uma região para outra, e 

de transporte, que engloba os meios especializados para movimentar esses 

recursos, incluindo os equipamentos para manipulação de material. 

O transporte é fundamental para o ciclo logístico, pois está presente em 

todas as suas fases, particularmente na distribuição. Envolve, em uma visão ampla, 

o capital humano, a infraestrutura física, as organizações e os equipamentos 

necessários ao cumprimento da missão das forças apoiadas. 

O EB integra o Sistema de Transporte de Defesa (STD), mantendo, desde a 

situação de normalidade, o Sistema de Transporte do Exército Brasileiro (STEB), o 

qual conta com estruturas e organizações logísticas de transporte para apoio 

orgânico. Em situações de crise ou de conflito armado poderão ser ativadas 

estruturas conjuntas de transporte. 

A execução de atividades logísticas conjuntas de transporte pelos 

subsistemas das FS deve ser coordenada pelo Centro de Coordenação de Logística 

e Mobilização (CCLM), a fim de racionalizar as ações e obter economia de meios, 

particularmente quando envolver a contratação ou mobilização de meios civis, como 

operadores logísticos civis. 

A capacidade de transporte é fator limitador para o alcance operativo e a 

liberdade de ação das forças apoiadas. Assim, a cooperação e o apoio mútuo entre 

as FS são fundamentais para a eficácia, a maximização da eficiência e a 

economicidade dos recursos de transporte. 

Os meios civis de transporte poderão ser contratados, nas situações de 

normalidade e de crise, para complementar os recursos orgânicos da F Ter. Em 

situação de conflito armado, poderá ocorrer a mobilização de recursos de 

transportes, os quais englobam os veículos, o pessoal e a infraestrutura física 

(rodovias, ferrovias, hidrovias, dutos, portos, aeroportos, terminais e outros) 

existente no TN. 

Em função da via utilizada, o transporte abrange quatro modalidades: 

aquaviário (oceânico, costeiro ou de cabotagem e vias interiores); terrestre 
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(rodoviário e ferroviário); aéreo; e dutoviário. Depende das condições geográficas e 

meteorológicas, bem como da situação da infraestrutura existente na área de 

operações. Para a seleção adequada do modal a ser utilizado, deverão ser 

considerados, entre outros, os seguintes fatores: tipo de operação, prioridade das 

demandas, prazos de execução, tipos de carga, recursos disponíveis, nível de 

serviço, restrições impostas e risco logístico admitido, buscando-se a adoção de 

sistemas flexíveis e responsivos às mudanças de situação.  

A intermodalidade consiste em empregar múltiplos modais (aéreo, 

aquaviário, terrestre e dutoviário) e meios de transporte (avião, viaturas, 

embarcações, trem). Nesse sentido, para garantir o fluxo ininterrupto, é fundamental 

a compatibilidade entre os sucessivos modais e a adequada preparação das cargas 

(conteinerização, unitização, paletização, dentre outras), reduzindo-se a 

manipulação de recursos. Destaca-se o alinhamento da doutrina militar com os 

princípios e processos adotados atualmente no mundo empresarial encontrados na 

literatura acadêmica. 

As atividades do Grupo Funcional Transporte são: 

a) planejamento – é a atividade mais importante do transporte, pois define “o 

quê” será transportado, “para onde”, “quando” e “como”. Deve ser realizado de forma 

contínua em todos os níveis, a fim de permitir uma pronta resposta e a correta 

atribuição de tarefas pelos modais disponíveis. Abrange as seguintes etapas: 

- determinação das necessidades – etapa inicial do planejamento, 

constituindo a consolidação de demandas apresentadas pelos usuários para 

atendimento das ações e operações previstas; 

- determinação das capacidades – visa a identificar os meios e as 

unidades de transporte existentes e disponíveis para a execução das tarefas 

previstas; 

- seleção dos modais e meios – considera as capacidades, as prioridades, 

as distâncias de apoio, os prazos, as especificidades das cargas e as possibilidades 

de contratação ou mobilização de meios civis; 

- roteirização – consiste na otimização do uso das rotas de transporte, 

considerando as condições de tráfego, a segurança do fluxo, a necessidade de 

pontos de apoio ou transbordo intermediários, assim como outros fatores levantados 

no planejamento; e 
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- elaboração de planos e ordens – visa a transmitir as ordens aos 

subordinados e/ou outros elementos interessados, bem como coordenar e controlar 

a execução das ações planejadas. 

b) execução das missões planejadas – poderão ser realizadas as ações de 

aprestamento de meios de transporte, organização e escolta de comboios 

(segurança do fluxo), preparação da carga, elaboração de documentos de 

transporte, embarque, transbordo, desembarque, preparação de cargas de retorno, 

entre outras identificadas na atividade de planejamento. Destaca-se que operadores 

logísticos civis podem ser contratados pelo EB para realizar o transporte de pessoal 

e material militar em tempos de paz, como também em tempo de guerra. 

c) controle de movimento – caracteriza-se pelo gerenciamento das 

operações de transporte planejadas. O emprego de ferramentas de Tecnologia da 

Informação e Comunicações (TIC) e de dispositivos de rastreamento eletrônico é 

essencial, de maneira a prover ao comando a consciência situacional quanto ao 

apoio de transporte realizado. 

Para um eficiente controle de movimento, deverão ser observados: controle 

centralizado e execução descentralizada; movimentos fluidos e flexíveis; regulação 

dos movimentos; segurança das informações de transporte; e máximo uso da 

capacidade dos meios de transporte disponível. Vale ressaltar que a AMBEV é uma 

das empresas brasileiras que se destacam no controle de movimento, sendo esta 

uma das atividades logísticas relacionadas ao transporte mais importantes. 

Um dos aspectos fundamentais do controle de movimento na F Ter é a 

normatização da circulação e controle de trânsito, normalmente consubstanciada 

sob a forma de plano. Este documento regula a utilização racional da rede viária, 

maximizando a sua capacidade para o atendimento das necessidades identificadas 

nos planejamentos, assegurando a execução sistemática e ordenada do trânsito nas 

vias e terminais de transporte.  

O Plano de Circulação e Controle de Trânsito abrange, entre outras 

informações: classificação de estradas e pontes; coordenação com relação ao 

movimento e trânsito civil; prioridades; regras de trânsito específicas; e medidas de 

coordenação e controle. É estabelecido pelo mais alto comando logístico da área de 

responsabilidade do C Op, sendo replicados para os demais escalões logísticos 

desdobrados. 
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A F Ter pode realizar a integração, coordenação ou desdobramento de 

terminais de transporte, particularmente os terminais terrestres. São normalmente 

estabelecidos nos pontos inicial e final de um Eixo Prioritário de Transporte (EPT) - 

onde formam o ponto de conexão entre o transporte regional e o de longa distância - 

ou em pontos intermediários em um EPT de longa distância. 

As Estradas Principais de Suprimento (EPS), por meio das quais é feito o 

apoio em suprimento do escalão superior aos seus elementos subordinados, são 

estabelecidas pelo C Log enquadrante, em coordenação com as GU integrantes, na 

área de responsabilidade da força operativa ativada. As EPS articulam-se com o 

EPT. 

Os terminais terrestres são integrados por equipes logísticas multifuncionais 

(material, pessoal e saúde) especializadas, para a realização do controle do 

movimento de carga e pessoal, ligação com empresas civis, operação de 

equipamentos especializados para movimentação de carga, além de 

armazenamento de suprimentos em trânsito, dentre outras. A capacidade desses 

terminais de receber, processar e movimentar suprimentos e pessoal constitui fator 

decisivo para o sucesso das operações militares. Vale ressaltar que a doutrina 

militar prevê a utilização de operadores logísticos civis e o emprego de Centros de 

Distribuição para o funcionamento harmônico de sua cadeia logística integrada. 

 

4.3 OS NÍVEIS DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DA LOGÍSTICA 

O manual EB20-MF-10.102 - Doutrina Militar Terrestre, 1ª edição, 2014, 

afirma que a Logística está presente nos três níveis de planejamento e condução 

das operações militares. Nos níveis estratégico e operacional, ela condiciona o 

planejamento e a execução das operações, enquanto no nível tático adapta-se à 

manobra planejada para torná-la viável. 

A logística no nível estratégico interage com a Logística Nacional para a 

obtenção dos recursos necessários, junto às empresas civis, e a sua distribuição às 

forças apoiadas, atuando neste nível o Ministério da Defesa e os Comandos das 

Forças Armadas. Conecta-se ao nível operacional, normalmente, nos pontos de 

entrada do Teatro de Operações ou da Área de Operações (TO/A Op) e, a partir 

deste ponto, é responsabilidade do nível operacional fazer chegar ao tático os 

recursos recebidos. (BRASIL, 2014a) 
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A logística no nível operacional trata do estabelecimento e manutenção da 

cadeia logística na área de responsabilidade de um Comando Operacional (C Op) 

ativado, que é em grande parte alimentada pelos suprimentos obtidos com as 

empresas civis. Neste nível, destacam-se a interoperabilidade entre as Forças 

Singulares e a utilização do recurso da contratação/terceirização de operadores 

logísticos civis. A contratação/terceirização de determinadas tarefas logísticas 

permite à F Ter concentrar suas capacidades militares nas atividades finalísticas. 

Todavia, há que se adotar um planejamento flexível que possibilite aplicar soluções 

alternativas para enfrentar eventuais interrupções do fluxo logístico, bem como 

medidas para garantir a segurança física e jurídica de recursos humanos 

empregados. (BRASIL, 2014a) 

A logística no nível operacional coopera no estabelecimento e na 

sustentação da cadeia logística na área de responsabilidade de um Comando 

Operacional (C Op) ativado. Vincula as necessidades táticas às capacidades 

estratégicas, visando ao cumprimento dos planos operacionais e à geração de poder 

de combate. Atuam neste nível as estruturas logísticas das FS e os Comandos 

Operacionais e Logísticos ativados. (BRASIL, 2014b) 

Neste nível, destaca-se a interação com a logística no ambiente conjunto, 

interagências e, eventualmente, multinacional. Concentra-se nas atividades 

relacionadas à recepção, transição, movimento à frente, integração e reversão das 

Forças Componentes (F Cte), priorizando o emprego de operadores logísticos civis 

contratados e/ou mobilizados nos planejamentos. Isso permite liberar os recursos 

militares para a execução de tarefas nas quais o emprego de civis não seja 

recomendado ou apresente restrições legais. (BRASIL, 2014b) 

A logística no nível tático compreende a sincronização de todas as 

atividades necessárias para sustentar as Forças Componentes (F Cte) em 

operações. A efetividade da logística militar nesse nível é relacionada à capacidade 

de proporcionar o apoio logístico adequado às forças no momento e local oportunos. 

Atuam nesse nível o Comando da F Op e seu respectivo Comando Logístico (C Log) 

ativado. O emprego de pessoal civil no nível tático será excepcional. (BRASIL, 

2014b) 

 

4.4 A ORGANIZAÇÃO DA LOGÍSTICA 
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Conforme o manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, a 

organização da Logística em tempo de paz é de competência do Comando do 

Exército (C Ex).  

Em operações, ela é de responsabilidade do Comando Operacional (C Op) 

enquadrante da força operativa (F Op) desdobrada no TO, o qual estabelecerá as 

diretrizes da estrutura de apoio em sua área de responsabilidade, em coordenação 

com a F Op e o C Ex na Zona do Interior (ZI). 

Em face das diferentes características regionais do Território Nacional (TN) e 

da infraestrutura logística existente, poderão coexistir dois tipos de estrutura de 

apoio logístico:  

a) estrutura centralizada – caracterizada pelo agrupamento dos recursos 

logísticos sob o mesmo comando. Deve considerar as possibilidades de 

interoperabilidade com as demais FA, de cooperação com forças aliadas e de 

contratação/terceirização por meio de operadores logísticos civis, conforme as 

análises realizadas no exame de situação e o risco logístico admitido. 

b) estrutura descentralizada – caracterizada por ser customizada para cada 

tipo de operação e elemento apoiado. Empregam-se, normalmente, estruturas 

modulares que permitam o apoio logístico aproximado, consoante às necessidades 

e o nível de serviço pretendido. 

A logística na F Ter poderá prestar o apoio a partir de: 

a) estruturas fixas – são aquelas nas quais o apoio é prestado pelas 

Organizações Militares Logísticas (OM Log), por intermédio de suas instalações de 

menor mobilidade. Na sua maioria, essas estruturas existem desde o tempo de paz 

e permanecem realizando o apoio necessário em situação de crise ou de 

guerra/conflito armado. 

b) estruturas móveis – caracterizam-se pelo emprego de instalações 

temporárias, desdobradas pelas OM Log por meio de seus elementos de maior 

mobilidade, visando a atender um determinado tipo de operação e/ou situação 

específica, sendo desativados depois de cessados os motivos de sua ativação. 

Os Comandos Logísticos (C Log) em todos os níveis devem dispor de um 

canal técnico e de consciência situacional sobre toda a cadeia logística, de modo a 

poder realocar os recursos de um ponto para outro, no menor tempo possível, 

atendendo às mudanças de prioridade de apoio. A velocidade e a precisão no fluxo 

de informações - desde o elemento apoiado até o mais alto escalão logístico - 
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assegura rapidez de atendimento, redução de redundâncias e aumento da 

confiabilidade do suporte logístico. 

Os limites entre as áreas de responsabilidades fixadas pelo C Op não 

podem constituir barreiras ao apoio logístico às operações. Os C Log ativados 

devem buscar a coordenação entre si, de modo a otimizar as capacidades e a 

simplificar a estrutura da cadeia logística. 

A eficiência, eficácia e efetividade da organização de apoio logístico 

fundamentam-se na existência e na qualidade de um Sistema de Informações 

Logísticas (SIL), o qual deve permitir: 

a) a visibilidade dos recursos, tendo a capacidade de identificar e conhecer a 

posição, a quantidade e o estado dos recursos em um ponto ou ao longo da cadeia, 

de acordo com cada nível de execução da logística; 

b) o rastreamento dos recursos, permitindo acompanhar o fluxo físico 

durante seu trânsito ao longo da cadeia de apoio, por meio de sistemas 

georreferenciados de posicionamento global; e 

c) o intercâmbio eletrônico de dados, possibilitando a interoperabilidade com 

outros sistemas congêneres da logística nos níveis estratégico e operacional. 

As organizações militares da F ter, que desempenham atividades de apoio 

logístico, são empregadas em duas formas de apoio: 

a) apoio ao conjunto (Ap Cj) - proporcionado por um elemento de apoio 

logístico em relação a todos ou vários elementos apoiados, com os quais possui ou 

não vinculação específica, localizados em um espaço geográfico definido ou que por 

ele transitem, cabendo ao elemento apoiador estabelecer as prioridades dos 

trabalhos. As OM Log em Ap Cj funcionam como pontos de entrada na cadeia 

logística, sendo aptas a: desempenhar o papel de reguladores do fluxo logístico; 

receber os materiais de diferentes provedores, unitizando as cargas; centralizar as 

capacidades críticas (distribuição de combustível e munição, manutenção corretiva 

de maior complexidade, operação de terminais, transporte não orgânico, apoio 

pessoal e de saúde); e ter mobilidade suficiente para desdobrar instalações 

intermediárias de apoio em operações. 

b) apoio direto (Ap Dto) - proporcionado por um elemento de apoio logístico 

a uma OM, visando a aumentar sua capacidade logística ou a cumprir determinada 

tarefa logística, cabendo ao elemento apoiado determinar as prioridades dos 

trabalhos a serem realizados. As OM Log em Ap Dto executam o suporte logístico 
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aproximado aos usuários, devendo possuir elevada mobilidade e capacidade 

suficiente para: realizar o desmembramento de cargas; gerenciar estoques limitados 

de itens de maior criticidade; executar limitada manutenção; receber meios 

descentralizados dos escalões superiores para atendimento de capacidades críticas 

(material, pessoal e saúde); e descentralizar recursos logísticos aos elementos 

apoiados. 

 

4.4.1 Os níveis de execução da logística 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, prevê que a 

execução das atividades da Função de Combate Logística é escalonada em 

profundidade durante as operações, de maneira a disponibilizar os recursos mais 

elementares aos elementos desdobrados na vanguarda, mantendo os de maior 

complexidade mais à retaguarda. Normalmente, as organizações responsáveis pela 

execução da Logística na F Ter articulam-se das posições mais avançadas até 

aquelas situadas mais à retaguarda do TN/ZI, desdobrando seus meios em quatro 

níveis, conforme afigura a seguir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Níveis de execução e articulação da logística em operações 
Fonte: manual EB20-MC-10.204 - Logística 
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4.4.2 A estrutura logística no Território Nacional (TN) 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, preconiza que, em 

situações de conflito armado, as carências logísticas serão atendidas pela logística 

nacional, mediante contratação e/ou mobilização. 

A logística é planejada, coordenada e executada no TN de maneira a 

interagir com as logísticas nacional e militar (nível estratégico) e com a mobilização 

nacional, por meio do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM) do 

Ministério da Defesa (MD). 

Assim, a logística tem as seguintes atribuições no TN: gerar, estocar e 

gerenciar o conjunto de recursos necessários ao preparo e ao emprego da F Ter; 

estabelecer e manter os fluxos físico, financeiro e de informações entre os 

elementos apoiados e apoiador; fornecer os meios para desdobramento das 

estruturas de apoio logístico às operações planejadas; e coordenar e controlar a 

qualidade e a efetividade do suporte logístico fornecido. 

O Estado-Maior do Exército (EME), Órgão de Direção Geral (ODG) do 

Exército, situado no nível IV de execução da logística, é o responsável pela direção 

geral da Logística, cabendo-lhe emitir as diretrizes referentes ao apoio logístico no 

âmbito da F Ter. 

Os Órgãos de Direção Setorial (ODS) com responsabilidades atinentes a 

cada um dos Grupos Funcionais e o Comando Logístico (COLOG), situados no nível 

IV de execução da logística, exercem a direção setorial da logística. A eles compete 

baixar normas e disciplinarem técnicas e procedimentos específicos no seu ramo de 

atuação. 

A Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), atualmente situada 

no Rio de Janeiro/RJ, faz parte do nível IV de execução da logística, tendo a 

atribuição de prover, nos Grupos Funcionais Suprimento, Transporte, Manutenção e 

Saúde, os meios necessários às Grandes Unidades (GU) logísticas e administrativas 

da F Ter em todo o TN. Realiza, quando necessário, o apoio logístico às operações 

multinacionais. 

Os Grupamentos Logísticos (Gpt Log), situados no nível II de execução da 

logística, são GU logísticas existentes, desde o tempo de paz, encarregados de 

planejar, coordenar, controlar e fazer executar por meio de suas Organizações 

Militares Logísticas (OM Log) funcionais o apoio de material, ao pessoal e de saúde 



59 

 

no âmbito da F Ter. Essas GU apresentam organização modular e adaptada ao 

ambiente operacional de provável emprego.  

Os Gpt Log foram criados recentemente pelo EB, em decorrência do 

processo de transformação que a F Ter vem sofrendo para gerar novas capacidades 

logísticas. O 9º Gpt Log foi criado em 2013 para atender o Comando Militar do 

Oeste, cuja área de responsabilidade engloba os estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Este Gpt Log é originário do Escalão Logístico da 9ª Região Militar e 

enquadra as Organizações Militares Logísticas, a saber: 9º B Sup, Parque Regional 

de Manutenção/9 e 18º B Log, todos em Campo Grande/MS. Pouco tempo depois, o 

3º Gpt Log foi criado no Comando Militar do Sul, que abrange os estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este Gpt enquadra o 3º Batalhão de 

Suprimento (Nova Santa Rita/RS), o Parque Regional de Manutenção da 3ª Região 

Militar (Santa Maria/RS), o Depósito de Subsistência de Santa Maria, o Depósito de 

Subsistência de Santo Ângelo e a 13ª Companhia Depósito de Armamento e 

Munição (Itaara/RS). 

As OM Log funcionais, situadas no nível II de execução da logística, são 

orgânicas dos Gpt Log, tendo a seu cargo a execução do apoio logístico nos Grupos 

Funcionais Suprimento, Manutenção, Transporte, Recursos Humanos e Saúde. 

Essas OM Log devem estar aptas a constituir módulos logísticos que serão 

desdobrados em bases logísticas e/ou empregados na forma de destacamentos 

logísticos, quando em operações. 

Os B Log, situados no nível I de execução da logística, são responsáveis 

pela execução das tarefas logísticas relacionadas às áreas funcionais de apoio de 

material, apoio ao pessoal e de apoio de saúde às U e SU subordinadas às brigadas 

(Bda). Essas OM Log apresentam organização modular e adaptada ao ambiente 

operacional de provável emprego da GU enquadrante, devendo ser aptas a 

constituir os módulos logísticos a serem desdobrados em operações. 

 

4.4.3 A estrutura logística no TO 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, prevê que o C Op 

ativado estabelece a organização para o apoio logístico dentro do TO/A Op. 

Normalmente, a autoridade para a execução da logística é delegada ao Comando 

Logístico do Teatro de Operações/Área de Operações (CLTO/CLAO). 
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Para a definição da organização desse apoio logístico são considerados, 

entre outros, os seguintes fatores: as dimensões da área de responsabilidade; a 

quantidade de G Cmdo, GU e U a serem empregadas; a disponibilidade de recursos 

logísticos disponibilizados pelo C Op; as necessidades logísticas para cada fase das 

operações planejadas; a necessidade de contratação e/ou mobilização de meios 

civis; e a disponibilidade de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações 

(TIC) e de Comando e Controle (C2). 

O manual também pontua que o apoio logístico na Zona de Combate (ZC), 

situado no nível tático, deve estar integrado às logísticas operacional e estratégica, 

executadas, respectivamente, na Zona de Administração (ZA) e na Zona de Interior 

do Território Nacional (ZI/TN), havendo uma combinação de recursos próprios 

desdobrados ou preposicionados no TO/A Op. Pode contar, ainda, com eventual 

apoio de meios de outras FS, agências civis e nação anfitriã ou forças aliadas no 

contexto de operações conjuntas ou multinacionais. Constata-se que a cadeia de 

suprimentos (Supply Chain) deve estar integrada desde os fornecedores de 

suprimentos e escalões logísticos mais altos até a ponta da linha, onde se 

encontram as forças militares empregadas, conforme os modernos conceitos da 

literatura acadêmica sobre o assunto. 

 

4.4.3.1 O Comando Logístico do TO/A Op (CLTO/CLAO)  

O CLTO/CLAO, situado no nível III de execução da logística, é uma F Cte 

encarregada de coordenar e executar o apoio logístico no TO/A Op. Sua estrutura é 

flexível, desenhada com a ativação do C Op no TO, sendo organizada a partir de 

estruturas existentes nos Gpt Log, complementadas por recursos das demais FS. 

A Base Logística Conjunta (Ba Log Cj) é estruturada por meio do 

agrupamento temporário de Organizações Militares Logísticas Singulares (OMLS), 

desdobradas no interior da área do C Op, sob o controle operacional do 

CLTO/CLAO. Ela é responsável pela realização do apoio logístico ao conjunto das 

forças em operações. 

Normalmente, os meios de menor mobilidade tática das OM Log adjudicadas 

ao C Op são agrupadas pelo CLTO/CLAO nas Bases Logísticas Conjuntas 

Recuadas (Ba Log Cj R). Estas recebem diretamente os recursos logísticos 

provenientes da ZI/TN, executando o apoio ao conjunto às forças desdobradas no 

TO/A Op. 
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Caso seja necessário prestar apoio logístico cerrado a uma ou mais F Cte, 

os elementos das OM Log adjudicadas ao C Op, com maior mobilidade tática, 

poderão ser agrupados em Bases Logísticas Conjuntas Avançadas (Ba Log Cj A) ou 

em Grupos Tarefas Logísticos (GT Log). 

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, 3ª edição, 2014, apresenta uma 

visão geral da estrutura logística da F Ter no TN/ZI e no TO/A Op na figura seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.4.3.2 O Comando Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC) 

O CLFTC é responsável pelo planejamento e pela coordenação do apoio 

logístico aos integrantes da Força Terrestre Componente (FTC) e, quando 

determinado, a outras forças, a agências civis (governamentais ou não) e à 

população local na sua área de responsabilidade. Conecta a logística tática com as 

logísticas operacional e estratégica. 

 

Figura 4 - Visão geral da estrutura logística na F Ter 
Fonte: manual EB20-MC-10.204 - Logística 
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É estruturado com base nos Gpt Log e organizado de acordo com a 

situação, os recursos logísticos disponíveis e a missão atribuída à FTC. 

Normalmente, não possui uma estrutura fixa, sendo constituído por um EM funcional 

e por assessorias especializadas. O seu braço operativo é constituído por um 

número variável de módulos das OM Log funcionais, que são desdobrados em 

bases logísticas ou empregados na forma de destacamentos logísticos, conforme o 

que se segue: 

a) Base Logística Terrestre (BLT) - é a área na qual os Gpt Log desdobram 

seus meios orgânicos e outros recursos específicos necessários ao apoio logístico a 

uma F Op. A BLT é somente a área de desdobramento de meios, não constituindo 

escalão na cadeia logística. Assim, são os fatores da decisão e a análise de logística 

que determinam a necessidade ou não de desdobrá-la. Não havendo seu 

desdobramento, a F Op recebe o apoio logístico diretamente da Ba Log Cj, seja uma 

Ba Log Cj A, seja um GT Log. 

A BLT é estruturada de forma que o apoio ao conjunto seja realizado por 

meios especializados e de menor mobilidade e o apoio direto, por intermédio de 

elementos de maior mobilidade, adaptados às necessidades da F Op e a cada tipo 

de operação. A missão precípua da BLT é servir de ponto intermediário entre as 

estruturas logísticas operacional e tática. Os Gpt Log reúnem os elementos 

especializados nas áreas de gestão orçamentária e financeira e de assessoria 

jurídica recebidos, e os destacam na BLT conforme as necessidades. 

A BLT possui organização variável, sendo composta por elementos de 

comando e controle, uma célula de controle das operações logísticas e um número 

variável de módulos das OM Log funcionais. Os meios das OM Log funcionais 

constituintes de uma BLT poderão estar desdobrados em um mesmo local ou em 

áreas não contíguas, desde que seja possível assegurar o efetivo C2 e a devida 

proteção dos recursos logísticos. 

Os Gpt Log organizam as BLT de modo que elas possuam as seguintes 

capacidades, dentre outras: receber, armazenar e unitizar as cargas para 

distribuição aos elementos apoiados e organizações logísticas mais avançadas na 

ZC; receber os materiais evacuados dos escalões logísticos inferiores; manter 

centralizados os meios para distribuição de combustível e munição, manutenção 

corretiva de maior complexidade, operação de terminais (aéreo, marítimo e terrestre) 

e transporte não orgânico, descentralizando-os de acordo com a necessidade; 
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manter um estoque de segurança para assegurar, em caso de interrupção da cadeia 

logística, o apoio aos elementos desdobrados; realizar o transporte por meio dos 

modais e vias de transportes disponíveis; colaborar, se for o caso, com a Ba Log Cj 

na execução da sistemática de recepção, transição, movimento à frente e integração 

de recursos na zona de ação da FTC; enquadrar recursos logísticos repassados 

pelo CLTO/CLAO e elementos civis contratados e/ou mobilizados; e cerrar o apoio 

às GU/U integrantes da F Op por meio de Dst Log em apoio direto. As BLT possuem 

semelhanças com os Centros de Distribuição operados na logística empresarial, 

conforme foi verificado na literatura acadêmica sobre o tema. 

b) Base Logística de Brigada (BLB) - é a área onde são desdobrados os 

meios orgânicos dos B Log e outros recursos específicos necessários ao apoio a 

uma GU. Sua organização é modular e fundamentada em meios dotados de 

mobilidade tática, de modo a possibilitar o apoio logístico às operações. Conta com 

elementos de C2 e de um número variável de módulos logísticos oriundos do B Log 

orgânico da GU.  

Em determinadas situações, a BLB poderá não ser desdobrada. Nestes 

casos, o apoio logístico à GU operativa é prestado pela BLT ou pelo emprego de Dst 

Log, oriundos de um Gpt Log ou da OM Log orgânica ao elemento de emprego a ser 

apoiado. Em princípio, a BLB executa as mesmas tarefas das BLT no que concerne 

às Áreas Funcionais de apoio de material, de apoio ao pessoal e de apoio de saúde, 

dimensionada para esse escalão.  

c) Destacamento Logístico (Dst Log) - é uma estrutura flexível, modular e 

adaptada às necessidades logísticas do elemento apoiado, podendo ser constituído 

a partir dos meios das OM Log funcionais do Gpt Log ou da OM Log de uma GU, a 

fim de proporcionar apoio logístico cerrado e contínuo aos elementos integrantes de 

uma F Op. 

Os Dst Log são desdobrados temporariamente em posições mais avançadas 

na ZC, constituídos por elementos de C2 e um número variável de módulos 

logísticos adaptados à tarefa a cumprir. Em operações, o emprego dos Dst Log 

contribui para manter ou aumentar o alcance operativo e a capacidade de durar na 

ação da força. Esse emprego permite cumprir tarefas específicas dos Grupos 

Funcionais – particularmente as relacionadas ao Sup, Mnt e Sau – no momento, no 

local e no prazo oportuno, quando não for adequada a ativação de uma BLT ou de 

uma BLB. (BRASIL, 2014b) 
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Em suma, o manual EB20-MF-10.102 - Doutrina Militar Terrestre, 1ª edição, 

2014, apresenta o escalonamento da Logística Militar em operações, que consiste 

na articulação em profundidade dos recursos. Tal escalonamento é constituído pela 

estrutura logística existente no Território Nacional/Zona do Interior (TN/ZI), a Base 

Logística Conjunta (Ba Log Cj), o Grupo-Tarefa Logística (GT Log), a Base Logística 

Terrestre (BLT), a Base Logística de Brigada (BLB) e o Destacamento Logístico (Dst 

Log), conforme a figura abaixo. (BRASIL, 2014a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Organização da Logística 
Fonte: EB20-MF-10.102 - Doutrina Militar Terrestre 
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5. O EMPREGO DE OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL 

O presente capítulo pretende apresentar os principais conceitos e 

características de um operador logístico civil, bem como mencionar os que existem 

no Brasil. Ainda, serão abordados aspectos sobre a contratação e o emprego destes 

operadores civis em operações militares. Para isso, o capítulo está estruturado nos 

seguintes tópicos: 5.1 As características de um operador logístico; 5.2 Os principais 

operadores logísticos nacionais; 5.3 O emprego de operadores logísticos civis em 

operações militares; e 5.4 A contratação de fornecedores civis pelo EB. 

 

5.1 AS CARACTERÍSTICAS DE UM OPERADOR LOGÍSTICO 

Para Novaes (2007), o operador logístico é o prestador de serviços logísticos 

que tem competência reconhecida em atividades logísticas, desempenhando 

funções que podem englobar completamente ou parcialmente o processo logístico 

de uma empresa cliente. (NOVAES, 2007) 

De acordo com a Associação Brasileira de Movimentação e Logística 

(ABML) (apud RIBEIRO, 2010), o operador logístico é uma empresa prestadora de 

serviços especializada em gerenciar e executar toda ou parte das atividades 

logísticas, nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando 

valor aos produtos destes clientes. Isso representa muito mais do que simplesmente 

prestar serviços de transporte e distribuição de cargas, pois abrange a integração 

das diversas fases dos Grupos Funcionais Suprimento e Transporte. Segundo a 

ABML, para ser classificada como operador logístico, a empresa deve, no mínimo, 

prestar simultaneamente serviços nas seguintes atividades básicas: 

a) controle de estoque - consiste nas atividades e procedimentos que 

garantem a estocagem da quantidade correta de cada item, com base em critérios 

definidos pelo cliente. A gestão das informações deve ser eficiente, podendo ser 

associada a um ou mais dos seguintes aspectos: quantidade mantida em estoque, 

custo de manutenção de estoque, giro do estoque, nível de serviço oferecido, dentre 

outros.  

b) armazenagem - executa atividades que permitem manter bens materiais, 

secos ou refrigerados, em instalações adequadas. A armazenagem pode ser 

alfandegada, no caso de bens e materiais com origem ou destino no exterior, ou não 

alfandegada, no caso de bens com origem e destino no território nacional. 
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c) gestão de transportes - consiste na execução de serviços de transporte 

por meios próprios ou por meio de transportadoras contratadas, responsabilizando-

se, neste caso, pela qualificação, negociação, coordenação, medição de 

desempenho e de custos desses serviços, bem como pelo seu pagamento. 

Ainda, o operador logístico também é responsável, quando necessário, pelo 

recebimento, conferência quantitativa e qualitativa, separação (pick/pack), unitização 

(paletização e/ou conteinerização) e expedição dos produtos, bem como pela 

movimentação interna, etiquetagem, roteirização dos transportes, rastreamento de 

cargas, transferência para Centros de Distribuição e assessoria fiscal. Todos esses 

serviços podem ser contratados por uma empresa cliente a um operador logístico. 

(AMBL apud RIBEIRO, 2010) 

Bottino aponta que a utilização de operadores logísticos é uma das maiores 

tendências da logística empresarial moderna, tanto no Brasil quanto no mundo. 

Observa-se que, cada vez mais, as empresas têm percebido a importância de 

buscar parceiros capazes de estabelecer uma integração logística para agilizar e 

flexibilizar suas operações de forma segura, optando por contratar serviços 

logísticos integrados como uma fórmula estratégica para impulsionar seus negócios. 

(BOTTINO, 2009) 

O autor observa que as empresas clientes consideram os seguintes 

aspectos para a tomada de decisão referente à contratação dos serviços de um 

operador logístico: 

1) o foco no negócio – as organizações estão focando nas suas operações 

como missão essencial. Em consequência disso, as empresas terceirizam as 

“atividades-meio”, concentrando-se na sua “atividade-fim”; 

2) a especialização – o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e da 

gestão logística tornou fundamental a capacitação do pessoal (gestores e 

executores) e a modernização dos equipamentos empregados na atividade logística. 

Dessa forma, as empresas especializadas em logística fornecem serviços cada vez 

mais eficientes e eficazes, e de melhor qualidade; e 

3) os custos logísticos – em virtude da especialização e dos ganhos de 

escala dos prestadores de serviço, a terceirização tende a resultar na redução dos 

custos logísticos para as empresas que contratam este serviço, não compensando 

que estas mantenham uma estrutura logística própria. 



67 

 

Segundo os Especialistas em Logística e Supply Chain (ILOS), a 

Terceirização Logística consiste na entrega de parte ou toda a operação logística de 

uma empresa a um prestador de serviços logísticos, na busca por uma gestão mais 

eficiente da atividade e da cadeia de suprimentos. No Brasil, mais de 60% dos 

custos logísticos das grandes empresas são utilizados para o pagamento de 

prestadores de serviços logísticos. Grande parte das empresas brasileiras 

terceirizam suas atividades logísticas em busca de maior eficiência operacional, 

redução de custos e investimentos em ativos. A expectativa para os próximos anos é 

que quase metade das indústrias no Brasil amplie a terceirização de atividades 

logísticas devido, principalmente, ao seu crescimento orgânico. (ILOS, 2018) 

 

5.2 OS PRINCIPAIS OPERADORES LOGÍSTICOS NACIONAIS 

As empresas brasileiras têm buscado desenvolver uma sólida base para a 

prestação de serviços logísticos integrados, adaptando as soluções para as 

exigências e necessidade dos seus clientes. No Brasil, além das inúmeras empresas 

regionais, existem diversos operadores logísticos que prestam serviços em todo 

território nacional, conforme a tabela abaixo. 

 

De acordo com a Revista Tecnologística (apud RIBEIRO, 2010), de junho de 

2008, alguns operadores logísticos reúnem plenas condições de apoiar, em volume 

 

 

Tabela 2 – Operadores Logísticos Nacionais 
Fonte: Revista Tecnologística, Jun 2008 (apud RIBEIRO, 2010) 
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e qualidade, as operações militares do Exército Brasileiro. A tabela 1 apresenta as 

características de algumas das principais empresas desse tipo no Brasil, que atuam 

em todo território nacional. 

Bottino reforça, pontuando que as empresas civis superaram a Força 

Terrestre em relação aos métodos e processos de controle de estoque, de 

armazenamento e de transporte, podendo ser utilizadas em um esforço de guerra. 

(BOTTINO, 2009) 

Ribeiro afirma que a capacidade de apoio dos operadores logísticos 

nacionais apresentados é mais do que suficiente para atender as necessidades do 

Exército Brasileiro, sem prejudicar o atendimento das necessidades das empresas e 

da população nacional. O autor se baseou nos Dados Médios de Planejamento 

(DAMEPLAN) do Exército Brasileiro para levantar as necessidades de suprimentos 

para manter uma Divisão de Exército em operações militares, composta por uma 

Brigada Blindada, duas Brigadas de Cavalaria Mecanizada e duas Brigadas de 

Infantaria Motorizada, somando cerca de 1.050 toneladas por dia, sendo este valor 

bem inferior ao volume de suprimentos gerenciado por cada um dos operadores 

logísticos listados na tabela anterior. (RIBEIRO, 2010, p. 88) 

Na figura a seguir, pode-se verificar alguns Centros de Distribuição de 

grandes operadores logísticos civis, que operam no Brasil, presentes nas áreas de 

responsabilidade dos Comandos Militares de Área do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Centros de Distribuição de Operadores Logísticos no Brasil 
Fonte: o autor 
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5.3 O EMPREGO DE OPERADORES LOGÍSTICOS CIVIS EM OPERAÇÕES 

MILITARES 

Ballou advoga que a logística deve funcionar como fornecedora de 

mercadorias e serviços aos clientes, de acordo com suas necessidades e 

exigências, da maneira mais eficiente possível. Ainda, o autor alega que a missão da 

logística é entregar a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e 

nas condições desejadas. Então, na visão do autor, as demandas do mundo civil são 

semelhantes às necessidades de uma força militar durante uma operação, 

caracterizando o conceito da logística na medida certa, vigente no Exército 

Brasileiro. Depreende-se, desta forma, que empresas civis com este modus 

operandis têm potencial para complementar a estrutura logística militar durante uma 

operação militar. (BALLOU, 2001, p.21) 

A END adverte que a estrutura de defesa brasileira possui deficiências nos 

sistemas nacionais de logística e de mobilização e alerta que a expansão da 

capacidade de combate das Forças Armadas por meio da mobilização de pessoal, 

de material e de serviços, para complementar a logística militar em caso de conflito 

armado, constitui uma das oportunidades de melhoria para as mesmas. Assim, 

verifica-se que, em caso de guerra, a ampliação do poder de combate das FA deve 

advir da Mobilização Nacional e que os meios a serem recebidos da Logística 

Nacional devem ser compatíveis com os da Logística Militar. (BRASIL, 2012a) 

Desta forma, constata-se que a Logística Nacional é a principal fonte de 

obtenção de meios logísticos para a Logística Militar. Nesse sentido, deve ser 

buscada a ampliação da participação de operadores civis no apoio logístico à F Ter. 

O estabelecimento de convênios, contratação e terceirização são opções para a 

obtenção de capacidades logísticas, devendo-se avaliar, em cada caso, os 

eventuais riscos para a prontidão logística da força operativa a ser desdobrada. A 

contratação e/ou terceirização de determinadas tarefas logísticas permite à F Ter 

concentrar suas capacidades militares nas atividades finalísticas. (BRASIL, 2014b) 

 

5.3.1 A contratação de fornecedores civis pelos EUA 

O Exército dos EUA utiliza amplamente empresas e mão de obra civil em 

apoio às suas operações militares ao redor do mundo. Para gerenciar este processo, 

o Exército norte-americano possui o Army Contracting Command (ACC) em sua 

estrutura, que é um comando específico para a contratação de serviços prestados 
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por civis. O AAC é considerado o maior órgão subordinado ao Comando de Material 

do Exército dos EUA (U.S. Army Materiel Command), sendo responsável por firmar a 

maioria dos contratos de trabalho em prol do Exército norte-americano. 

Além disso, o Exército dos EUA adotou o Programa de Expansão da 

Logística Civil do Exército (Army’s Logistics Civil Augmentation Program - LOGCAP), 

criado em 1985, cujo objetivo é o pré-planejamento da utilização de empresas 

contratadas civis para a execução de tarefas específicas em operações militares, 

visando à expansão das necessidades logísticas das tropas na transição dos tempos 

de paz para os tempos de guerra. (NICHOLS, 1997, p. 35) 

As operações Desert Shield e Desert Storm, durante a 1ª Guerra do Golfo, 

em 1991, revelaram que as Forças Armadas norte-americanas dependiam das 

empresas civis contratadas para apoiar e executar suas missões. (NICHOLS, 1997, 

p. 36). 

Durante a 2ª Guerra do Golfo, em 2003, a estocagem e a entrega de 

suprimentos para as tropas norte-americanas foi planejada e controlada por 

intermédio de operadores logísticos, com capacidade de administrar 

centralizadamente a sua distribuição, mediante a integração de dados 

operacionais e logísticos. Para isso, buscou-se a unidade de comando do apoio 

logístico realizado por essas empresas civis contratadas. (VALENÇA, 2003) 

Já no Iraque, a quantidade estimada de trabalhadores civis contratados pelo 

Exército dos EUA para apoiar as operações era da ordem de 100.000 pessoas, 

realizando atividades de fornecimento de alimentação e combustível, serviços de 

intérpretes, segurança local, manutenção e reparação de sistemas de armas. (EUA, 

2007) 

O Manual de Campanha FM 3-100.21 – Contractors on the Battlefield, de 

2003, regula o emprego de empresas e fornecedores civis em apoio às Forças 

Armadas norte-americanas. Dentre os serviços que podem ser fornecidos pelos 

contratados civis, destacam-se: montagem e administração de bases operacionais e 

alojamentos, suprimento, manutenção, transporte, serviços de intérpretes, análise de 

inteligência, comunicações, preparação e distribuição de refeições, banho, 

lavanderia, geração e distribuição de energia, recolhimento e destinação de lixo, 

serviços funerários, dentre outros.  

Além disso, a doutrina logística dos EUA prevê que o uso de fornecedores 

civis deve constar dos programas de adestramento e dos planejamentos 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_Materiel_Command
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operacionais, sendo empregados sempre que as situações política e militar 

permitirem. (NICHOLS,1997) 

O referido manual considera a existência de três tipos de fornecedores civis: 

a) contratados no TO – são os contratos pré-estabelecidos ou celebrados no 

interior da área de operações, geridos pela força militar desdobrada no TO. Podem 

ser celebrados com as empresas regionais, objetivando o fornecimento de bens, 

serviços e pequenos trabalhos de construção. Geralmente, são provenientes de 

fornecedores locais, com a finalidade de atender às necessidades imediatas dos 

comandantes operacionais. 

b) contratados externos ao TO – são os contratos estabelecidos pelas 

organizações centrais de apoio das Forças Armadas dos EUA, como o Comando de 

Material do Exército (USAMC) e o Corpo de Engenheiros do Exército (USACE). 

Podem ser pré-estabelecidos ou celebrados durante o conflito, podendo incluir 

cidadãos norte-americanos, cidadãos de outros países ou pessoas subcontratadas 

no local. Inclui-se neste caso o LOGCAP e os programas similares da Força Aérea, 

da Marinha e do Comando de Transporte dos Estados Unidos (USTRANSCOM). 

c) contratados de sistema – são os contratos pré-estabelecidos para o apoio 

a um sistema específico (veículos, armas, aeronaves, comando e controle e 

informações, dentre outros), incluindo suprimentos, peças de reposição e 

manutenção. A empresa contratada é responsável pelo apoio a todo o ciclo de vida 

do sistema, em toda a gama de operações militares. Neste tipo de contrato, 

normalmente os serviços são prestados por empresas e por cidadãos norte-

americanos. 

A Doutrina Logística do Exército dos Estados Unidos considera que os civis 

contratados podem atuar em qualquer lugar da Área de Operações, dependendo da 

avaliação do comandante militar com relação aos riscos e às condições do contrato. 

Por outro lado, o manual afirma que os contratados devem trabalhar em apoio às 

tropas nos escalões acima de Divisão de Exército, pois acredita-se que nestes 

escalões emprego de civis em apoio às operações militares será mais seguro. No 

entanto, se o comandante militar identificar que os serviços dos operadores civis são 

necessários nos escalões inferiores à DE, os contratados podem ser 

temporariamente destacados para apoiar as Unidades desses escalões, de acordo 

com as condições estabelecidas pelo mesmo, com as condições estabelecidas no 

contrato vigente e com a situação tática vivida. (EUA, 2003) 
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5.3.2 As vantagens do emprego de operadores logísticos civis nas operações 

militares 

A contratação de operadores logísticos civis, a fim de complementar o apoio 

logístico durante as operações militares, traz uma série de vantagens para as Forças 

Armadas. 

Segundo Nichols, a grande vantagem do emprego de fornecedores civis em 

apoio às operações militares no exército dos EUA é a flexibilidade e a elasticidade 

proporcionadas pelo acesso quase que imediato à ampla gama de recursos civis das 

empresas contratadas, sem ter de esperar pela convocação da reserva. (NICHOLS, 

1997) 

Conforme o Manual de Campanha FM 3.100-21, dos EUA, os contratos pré-

estabelecidos poderão prover grande parte do apoio necessário às tropas que 

estiverem chegando ao TO nas semanas iniciais de um conflito armado. Assim, os 

operadores logísticos civis tornam-se importantes multiplicadores da força logística 

ao proporcionar capacidade de pronta resposta às contingências, em decorrência 

dos contratos que podem estabelecer o apoio das empresas civis pré-contratadas às 

forças militares em um prazo de 72 horas. 

Vale destacar que a END prevê que as Forças Armadas devem possuir 

flexibilidade e elasticidade para empregar suas tropas e para executar o apoio 

logístico. Considerando que os operadores logísticos civis já trabalham de forma 

sinérgica (com pessoal especializado, equipamentos de manuseio de cargas, frotas, 

fluxo de informações, sistemas de gestão e controle de estoques), a existência de 

pré-contratos entre o Exército Brasileiro e as empresas civis prestadoras de serviço 

possibilitará o atendimento a estes imperativos da elasticidade e flexibilidade, 

proporcionando o apoio logístico às tropas sem que se tenha que esperar pela 

mobilização ou pelo estabelecimento de novos contratos. (END, 2012) 

Bottino acrescenta que, atualmente, as empresas civis possuem melhor 

tecnologia e mais expertise que a Força Terrestre em relação ao controle de 

estoques, gestão de armazéns, de informações e de transporte, inclusive intermodal. 

Dessa forma, com o desenvolvimento de parcerias entre o EB e os operadores 

logísticos civis, o acesso à tecnologia, à infraestrutura e ao know-how de tais 

empresas trará grande aprendizado para o Exército, aumentando a eficiência e a 

eficácia do apoio logístico. (BOTTINO, 2009) 
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No caso de operações de assistência humanitária ou de não-guerra, que 

também fazem parte do escopo das Operações no Amplo Espectro, o emprego de 

civis para prestar o apoio logístico implica na redução dos efetivos militares 

na área de operações. Destaca-se que esse tipo de operação exige maior 

capacidade de apoio logístico do que poder de combate, o que pode simplesmente  

ser executado por empresas civis contratadas, economizando meios militares para 

outras ações que exijam poder de combate. (NICHOLS, 1997) 

Ainda, para Nichols, outro grande benefício do emprego de empresas civis 

no apoio logístico às tropas é a economia de meios de transporte militares para a 

entrada no TO. Considerando que os operadores logísticos civis podem recrutar 

funcionários do próprio TO ou os transporta por meios comerciais, os escassos 

meios de transporte militares podem ser utilizados, durante a concentração 

estratégica, para transportar as tropas de combate, devido à menor necessidade de 

transporte de unidades de apoio logístico. 

Sob a ótica de Bottino, uma das vantagens de o Exército utilizar os 

serviços de operadores logísticos civis é que a Força Terrestre poderá voltar-se para 

a sua “atividade-fim”, que é o planejamento e a condução das operações militares, 

dedicando seus meios para aumentar a eficiência operacional. (BOTTINO, 2009, p. 

70). 

Na realidade, quando os contratos são celebrados com antecedência, as 

empresas contratadas podem aperfeiçoar os levantamentos de possíveis 

fornecedores na área de operações. Com isso, os comandantes militares não 

precisam preocupar-se em realizar tais estudos, mas apenas em transmitir as 

suas necessidades aos contratados, que irão identificar as maneiras de atender as 

as demandas. (RIBEIRO, 2010, p. 99) 

Para Ribeiro, a grande vantagem de empregar operadores logísticos civis 

em substituição aos meios logísticos militares é a redução da necessidade de a F 

Ter possuir uma estrutura logística própria. Isso significa que o Exército Brasileiro 

não necessitará possuir todas as instalações físicas (depósitos e armazéns), 

equipamentos e meios de manipulação e movimentação de cargas, viaturas, 

empilhadeiras e milhares de homens para mobiliar e desdobrar estruturas que 

podem ser substituídas por prestadores de serviço civis. Essa redução de pessoal e 

de meios é bastante evidente nos B Sup e B Trnp, porque o trabalho de 



74 

 

armazenagem, manipulação, unitização, carregamento e transporte poderia então 

ser realizado pelos operadores logísticos contratados. (RIBEIRO, 2010, p. 99) 

 

5.4 A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES CIVIS PELO EB 

A contratação de civis pelo Exército Brasileiro, com a finalidade de 

complementar o seu apoio logístico, remonta ao passado. Por ocasião da Guerra da 

Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 e 1870, 

na região da Bacia do Prata, constatou-se a o emprego de civis em atividades 

logísticas em prol das forças militares que atuaram neste conflito. 

A guerra foi iniciada pelos ataques paraguaios ao Brasil, em Mato Grosso, e 

à Argentina, em Corrientes, em dezembro de 1864 e abril de 1865, respectivamente. 

O Uruguai acabou se unindo ao Império do Brasil e à Argentina, passando a 

constituir a Tríplice Aliança, ainda em 1865, contra o Paraguai. O objetivo desta 

aliança foi não apenas o de rechaçar as invasões, mas também de depor Solano 

López da chefia do Estado paraguaio. 

Em 1866, o Paraguai foi invadido quando os aliados desembarcaram em seu 

território, no Passo da Pátria. A partir daí, as tropas aliadas se movimentaram com o 

objetivo de cercar a Fortaleza de Humaitá, posição mais forte do sistema defensivo 

paraguaio, onde a guerra de posições foi travada durante quase dois anos.  

A ausência de recursos locais provocou a escassez de abastecimento de 

gêneros alimentícios, tanto para a tropa quanto para os cavalos e animais utilizados 

pelo Exército aliado. 

O Marquês de Caxias assumiu o posto de comandante-em-chefe das Forças 

Brasileiras no final de 1866, quando as condições das tropas brasileiras em território 

paraguaio eram precárias e se vivia um momento difícil. O Exército aliado estava 

desorganizado, desarticulado, desfalcado em efetivo e em recursos bélicos 

adequados, além de abalado psicologicamente pela derrota sofrida na batalha em 

Curupaiti.  

Porém, Caxias organizou e disciplinou a tropa brasileira nos críticos anos de 

1866 e 1867, permitindo que a Tríplice Aliança vencesse a guerra anos depois. 

Dentre as medidas adotadas, Caxias repôs os animais perdidos e contratou 

fornecedores civis de gêneros alimentícios, provenientes da Argentina, permitindo 

que a tropa brasileira recuperasse a sua higidez, necessária para desenvolver seus 

treinamentos e para combater os paraguaios. 
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Desta forma, infere-se que a contratação de fornecedores civis ou 

operadores logísticos supriu uma necessidade logística do Exército Brasileiro, pois 

este não tinha capacidade de suprir a tropa com gêneros alimentícios naquele 

contexto. Assim, pode-se dizer que tais fornecedores civis complementaram o apoio 

logístico às tropas brasileiras durante operações militares, no Teatro de Operações 

da Guerra do Paraguai. 

Já no contexto de Operações de Paz, sob a égide da Organização das 

Nações Unidas (ONU), o Exército Brasileiro liderou o contingente militar da Missão 

de Estabilização das Nações Unidas no Haiti por mais de uma década, desde 2004. 

Inicialmente, o Exército desdobrou 1 (um) Batalhão de Força de Paz e 1 (uma) 

Companhia de Engenharia de Força de Paz. Porém, após o terremoto de janeiro de 

2010 ocorrido no Haiti, a Força Terrestre enviou outro batalhão (2º Batalhão 

Brasileiro – BRABATT 2), passando a contar com 2 (dois) batalhões naquela 

missão. 

No caso do BRABATT 2, em termos de apoio logístico, com base no 

memorando de entendimento entre o Brasil e a ONU, este batalhão recebia apenas 

gêneros alimentícios e combustível pela cadeia de suprimento da ONU. As outras 

classes de suprimentos e meios eram supridas pelo Brasil, o que demandava o 

levantamento de necessidades, a obtenção dos produtos no Brasil, o transporte para 

o Haiti e a distribuição dos suprimentos no local da missão.  

Vale ressaltar que este ciclo logístico era muito demorado, tendo uma 

duração aproximada de 9 (nove) meses entre o pedido do suprimento e o seu 

recebimento no Haiti. Basicamente, dois fatores causavam esta demora: o primeiro 

se refere ao largo tempo para a aquisição de produtos no Brasil, por meio de 

processo licitatório da administração pública; e o segundo estava relacionado ao 

transporte, que era efetuado em navios da Marinha do Brasil, com uma frequência 

de uma viagem a cada seis meses, e em aeronaves da FAB, com uma frequência de 

um voo a cada 20 dias. Dessa forma, os produtos que iam sendo adquiridos 

acabavam ficando acumulados nos depósitos do Exército Brasileiro, no Rio de 

Janeiro, aguardando serem embarcados e deslocados para o Haiti. Assim, a cadeia 

logística não fluía e os suprimentos não eram fornecidos na velocidade desejada. 

Nesse contexto, verificou-se que a aquisição de meios e a contratação de 

fornecedores civis da República Dominicana, país vizinho ao Haiti, atendiam as 

necessidades logísticas da tropa brasileira de forma mais rápida. Isto se dava, 
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porque o processo de aquisição de produtos no exterior era mais simples e rápido, 

demandando a comprovação das despesas, e o transporte do produto do fornecedor 

para o BRABATT 2 era coordenado pelo fornecedor ou operador logístico. Por 

exemplo, em 2010, foram adquiridos geradores e itens de cozinha elétrica industrial, 

produzidos na Europa e transportados via marítima. Nesta oportunidade, o operador 

logístico realizou a aquisição junto aos fabricantes europeus e contratou os meios de 

transporte para a entrega dos mesmos no Haiti em um período aproximado de 3 

meses. Desta maneira, a contratação do fornecedor civil complementa a cadeia 

logística militar, dando celeridade à obtenção de meios necessários para a tropa 

desdobrada em operações e sem empenhar pessoal e meios militares na aquisição 

de materiais e na realização de transporte. 

Em 2016, o Exército Brasileiro recebeu 52 veículos blindados, doados pelo 

governo dos EUA. Os blindados foram transportados por empresa civil, via marítima, 

saindo do Porto de Jacksonville, nos EUA, chegando ao Brasil no Porto de 

Paranaguá, onde foram desembarcados, conforme a foto abaixo. Após uma 

operação de desembarque de seis horas, todos os veículos foram levados para o 

20º Batalhão de Infantaria Blindado, sediado em Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma, a contratação da empresa civil complementou a cadeia 

logística militar, na medida que foi empregado um navio civil apropriado para 

transporte de carga e não foi empenhado pessoal e meios militares para realizar o 

movimento administrativo. 

No mesmo ano, o Exército Brasileiro transportou veículos blindados da 

família Guarani, por ferrovia, de Uberlândia/MG para Brasília/DF, contratando uma 

empresa civil para prestar o serviço. O serviço foi executado pela empresa VLI, que 

rotineiramente movimenta cargas como grãos, açúcar, aço e outros comoditties.  

 

Figura 7 – Desembarque de blindados no Porto de Paranaguá 
Fonte: http://www.caisdoporto.com/site/category/logistica-transportes/ 
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Para realizar a operação, a VLI utilizou vagões-plataforma, não precisando 

fazer grandes adaptações para realizar o transporte, apenas utilizou uma rampa de 

aço para o acesso das viaturas às plataformas. Já em cima dos vagões, eles foram 

fixados com cintas específicas para a amarração de cargas pesadas. Estas cintas 

envolveram as rodas que compõem cada Guarani e depois foram presas em 

ganchos com catracas para aperto. O processo de embarque durou cerca de 4 

horas e a operação toda foi concluída em pouco mais de 24 horas. Para realizar o 

carregamento das viaturas blindadas, foram feitos diversos testes, desde o 

embarque, passando pela fixação até uma simulação de viagem. Concluiu-se que 

cada vagão comportava até dois blindados. (TECNOLOGÍSTICA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a contratação da empresa civil complementou a cadeia 

logística militar, na medida que foi empregado o modal ferroviário para o transporte 

administrativo de viaturas blindadas militares, sem empenhar pessoal e meios 

militares, nem desgastar as referidas viaturas realizando o movimento. Ademais, a 

experiência mostrou a versatilidade das soluções oferecidas por empresas civis para 

atender às necessidades militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Transporte ferroviário de blindados 
Fonte: Tecnologística On Line 
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6. AS CONDICIONANTES DE EMPREGO DE OPERADORES LOGÍSTICOS CIVIS 

Este capítulo pretende apresentar as principais condicionantes para o 

emprego eficiente de operadores logísticos civis pelo Exército Brasileiro em 

Operações no Amplo Espectro. Para isso, foram levantadas algumas questões de 

cunho operacional e de cunho jurídico, que necessitam ser 

consideradas para a contratação ou terceirização de empresas, a fim de 

complementar a Supply Chain da F Ter durante as operações militares em caso de 

conflito armado. Esta parte do trabalho está estruturada da seguinte forma: 6.1 As 

questões jurídicas; e 6.2 As questões operacionais. 

 

6.1 AS QUESTÕES JURÍDICAS 

Algumas questões de cunho jurídico devem ser consideradas, com vistas a 

possibilitar o emprego efetivo de operadores logísticos civis na cadeia de suprimento 

em apoio às operações militares. 

 

6.1.1 O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA)  

O manual EB20-MC-10.204 – Logística, do Exército Brasileiro, advoga que 

as considerações legais constituem um fator restritivo à liberdade de ação dos 

comandos militares em todos os escalões, impondo a necessidade de se pautar as 

ações de acordo com o ordenamento legal nacional e internacional.  

Ainda, o referido manual aponta a importância de o Comando da F Op 

possuir uma célula especializada de apoio jurídico que estude o Direito 

Internacional, visando a assessorá-lo na interpretação e na aplicação de acordos e 

tratados internacionais, relacionados com as operações, particularmente os 

relacionados à contratação de mão de obra civil. 

Nesse contexto, o manual de Logística afirma que as seções de apoio 

jurídico da F Op devem dar especial atenção à observância dos preceitos e normas 

contidas no Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), de modo a contribuir 

para a obtenção da legitimidade na execução de operações militares. (BRASIL, 

2014b) 

O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), conhecido também 

como Direito Internacional Humanitário (DIH) ou Direito da Guerra, é um conjunto de 

normas que protegem as pessoas que não participam ou deixaram de participar dos 

conflitos armados. Ainda, as normas estabelecidas pelo DICA fazem restrições ao 
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uso de armas e métodos de guerra, com o intuito de se proteger a vida e a dignidade 

humana, além de limitar o sofrimento em tempo de guerra. 

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é reconhecido 

internacionalmente como o promotor e o guardião do DICA. Seu trabalho é pautado 

pelas Convenções de Genebra de 1949 e por seus Protocolos Adicionais, assim 

como por uma série de acordos e entendimentos tácitos entre os países, conhecidos 

como direito consuetudinário (CICV, 1997). 

A contratação de operadores logísticos civis pelo Exército deve considerar a 

questão legal, ou seja, o status dos funcionários civis dessas empresas à luz do 

DICA. As leis e os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, 

representam compromissos assumidos pelo País e, portanto, restringem o emprego 

de pessoal civil em situações de conflito armado. 

O DICA faz uma clara distinção entre os indivíduos combatentes, os não 

combatentes e o pessoal civil: o combatente é todo integrante das Forças Armadas, 

exceto o pessoal dos serviços de saúde e religioso; o não combatente é o pessoal 

dos serviços de saúde e religioso das Forças Armadas; e o pessoal civil é 

toda pessoa que não pertence às Forças Armadas e que não toma parte em um 

levantamento em massa. (CICV, 1997) 

Para que uma pessoa seja considerada combatente, deve satisfazer às 

seguintes condições básicas: ser comandada por uma outra pessoa responsável por 

seus subalternos; usar uniforme ou insígnia que o identifique à distância; carregar 

um armamento de forma ostensiva; e sujeitar-se às leis e aos costumes da guerra 

durante as operações. 

Segundo Mulinen, os combatentes devem se diferenciar da população civil 

quando participarem de uma ação de combate ou de uma operação militar 

preparatória. (MULINEN, 2005). 

Em caso de captura pelo inimigo, tanto os combatentes quanto os não 

combatentes têm direito ao tratamento como prisioneiros de guerra. (CICV, 2001, p. 

20). 

Em atenção ao DICA, os ataques das partes beligerantes devem ser 

dirigidos unicamente contra objetivos militares durante um conflito armado. São 

considerados objetivos militares as Forças Armadas inimigas (exceto o pessoal dos 

serviços de saúde e religioso), suas instalações, construções e posições e outros 

bens que, por sua natureza, localização, finalidade ou utilização, contribuam para a 
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ação militar inimiga e cuja destruição, captura ou neutralização traga uma concreta 

vantagem militar. Vale ressaltar que um objetivo continua sendo classificado como 

militar, mesmo com a presença de pessoal civil em seu interior ou nas suas 

imediações. Assim, estes civis compartilham o perigo ao qual o objetivo militar está 

exposto (MULINEN, 2005). 

Os depósitos e armazéns de Material de Emprego Militar (MEM) também 

são considerados objetivos militares. Em decorrência disso, no planejamento da 

instalação das diferentes bases logísticas militares, deve-se observar a distância 

destas para instalações que concentrem pessoal civil. Destaca-se que os civis que 

trabalham nestes depósitos compartilham os mesmos perigos do pessoal militar. 

(MULINEN, 2005, p.164) 

Conforme o manual de campanha FM 3-100.21, do Exército dos Estados 

Unidos da América (EUA), os civis que trabalham para as Forças Armadas, em caso 

de guerra, recebem o status de “civis autorizados a acompanhar as Forças Armadas 

em campanha”, não sendo considerados combatentes ou não combatentes. 

Entretanto, eles podem perder essa proteção se forem empregados diretamente em 

apoio às operações militares. (EUA, 2003, p. 4-13) 

O mesmo manual alerta que se o comandante militar permitir que os civis 

empregados vistam uniformes militares ou conduzam armas, estes podem 

comprometer seu status de civis autorizados a acompanhar a força militar em 

campanha. (EUA, 2003, p. 2-11) 

Sendo assim, os civis empregados nas operações militares devem estar 

visivelmente diferentes dos militares que estão apoiando, para que não coloquem 

em risco o seu status de civis autorizados a acompanhar a força militar em 

campanha. Portanto, não podem vestir uniformes militares, nem usar peças do 

uniforme militar, exceto os itens necessários à proteção individual, como 

equipamentos para defesa química, biológica ou nuclear. 

Além disso, o DIH prevê que, caso sejam capturados pelo inimigo, os 

civis contratados devem receber o tratamento de prisioneiros de guerra, conforme 

os Convênios de Genebra e demais acordos internacionais. Entretanto, 

para que tenham esse direito, estes civis devem portar um cartão de identificação 

fornecido pela autoridade militar para a qual prestam serviço. (CICV, 2001, p. 22) 

O próprio CICV estabeleceu um modelo desse cartão de identificação, que 

deve ser fornecido pela autoridade militar e deve ser conduzido por todos os 
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funcionários civis contratados para apoiarem as operações. A figura seguinte 

apresenta o modelo dessa identificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A decisão de permitir que os funcionários civis das empresas contratadas 

conduzam armas para sua defesa pessoal recai sobre o Comandante do Teatro de 

Operações. A política do Exército dos Estados Unidos preconiza que os civis 

contratados não devem permanecer armados. Se o Cmt TO aprovar a utilização de 

armamentos por estes, a empresa contratada deverá permitir que seus funcionários 

usem armas e o próprio trabalhador deve concordar em conduzir um armamento. 

Além disso, os empregados devem estar familiarizados com as armas, devem ser 

treinados para utilizá-las e não podem empregar armas particulares. (EUA, 2003) 

Com relação ao Grupo Funcional Transporte, os comboios que transportam 

materiais de emprego militar também são alvos militares legítimos, ainda que 

os veículos sejam civis ou conduzidos por motoristas civis. Devido a isso, o 

 

FIGURA 9 – Modelo de cartão de identificação para as pessoas que acompanham as FA 
FONTE: CICV, 1992, p. 123. 
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transporte de bens e materiais militares por pessoal civil ou por meios de transporte 

civis deixam os transportadores civis suscetíveis aos mesmos riscos que correm os 

objetivos militares. (MULINEN, 2005) 

Ainda, o DICA determina que sejam utilizadas rotas diferentes para a 

execução dos transportes militares, sanitários e civis quando a situação tática 

permitir. Entretanto, quando não se dispõe de eixos ou estradas diferentes, uma das 

alternativas é separar, tanto em tempo quanto em espaço, os comboios militares dos 

transportes que serão empregados exclusivamente para a evacuação de civis. 

(CICV, 2004) 

No contexto das Operações no Amplo Espectro, a doutrina militar brasileira 

prevê uma combinação de ações ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio 

aos órgãos governamentais, de forma sucessiva ou simultânea. Dentre estas, as 

ações ofensivas e defensivas têm, normalmente, alta intensidade e requerem apoio 

cerrado, coordenação e integração entre todos os níveis da logística. Isso significa 

que os elementos empregados na logística devem se aproximar das forças que 

estão em contato com o inimigo na Zona de Combate. 

Entretanto, notadamente nas operações ofensivas, o manual EB20-MC-

10.204 – Logística alerta que o emprego de civis contratados ou terceirizados nas 

zonas de ação em contato com o inimigo implica em grande risco, devendo ser alvo 

de considerações de ordem tática e legal. Portanto, quando necessário e desde que 

seja autorizado pelo C Op, os operadores civis poderão ser empregados na ZC, 

particularmente nas BLT localizadas mais à retaguarda desta zona. Dessa forma, os 

operadores logísticos civis não serão empregados prioritariamente na Zona de 

Combate, e sim na Zona de Administração (ZA) e na Zona Interior (ZI). Quando 

empregados na ZC, chegarão até as BLT, nas entradas da ZC. (BRASIL, 2014b) 

 

6.1.2 A Lei de Licitações brasileira 

A Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1993, regula as contratações e aquisições 

de produtos e serviços por parte dos órgãos da Administração Pública do Brasil, 

entre os quais se enquadra o Exército Brasileiro. Nesta parte, serão abordados os 

aspectos da referida Lei que estão diretamente relacionados à contratação de um 

operador logístico civil para prestar serviços à Força Terrestre. 

Um desses aspectos é o da obrigatoriedade da instauração de processos 

licitatórios para a contratação de serviços de terceiros, o que dificulta o 
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desenvolvimento de parcerias de longo prazo, já que, em princípio, as licitações 

devem ser realizadas anualmente e o critério para a escolha dos fornecedores é o 

do menor preço. Vale destacar que, de acordo com o Art 57 da referida Lei, é 

vedado o contrato por prazo indeterminado. (BRASIL, 1993) 

Segundo o Art 24 da mesma Lei, a dispensa de licitação é admitida, entre 

outras situações específicas, nos seguintes casos: casos de guerra ou grave 

perturbação da ordem; casos de emergência ou de calamidade pública que possam 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; e quando houver possibilidade de comprometimento da 

segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da 

República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Constata-se que estes três casos 

se enquadram na situação em estudo, entretanto, não é desejável que a contratação 

dos fornecedores civis ocorra somente após a eclosão de um conflito armado, e sim 

desde os tempos de paz. (BRASIL, 1993) 

Quanto à forma de escolha dos fornecedores, são previstos três tipos de 

licitação para obras, serviços e compras, exceto nas modalidades de concurso e 

leilão: 

a) menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa 

para a Administração determinar que seja vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações do edital, além de ofertar o menor preço; 

b) melhor técnica – quando é fixado o preço máximo que a Administração se 

propõe a pagar e, além disso, é feita a avaliação e a classificação das propostas dos 

licitantes previamente qualificados, de acordo com os critérios técnicos do objeto 

licitado. Uma vez classificadas as propostas técnicas, verifica-se as propostas de 

preço dos licitantes e efetua-se a negociação das condições propostas com o 

proponente melhor classificado nos critérios técnicos, tendo como referência o limite 

da proposta de menor preço entre os licitantes. No caso de impasse na negociação 

anterior, o mesmo procedimento é adotado com os demais proponentes, seguindo a 

ordem de classificação, até a consecução do acordo para a contratação; e 
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c) técnica e preço – após a avaliação e a classificação das propostas 

técnicas dos licitantes previamente qualificados, será feita a avaliação e a 

valorização das propostas de preços. A classificação dos proponentes será baseada 

na média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preços, conforme 

os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. (BRASIL, 1993) 

Face ao exposto, constata-se que a regra geral prevista na Lei de Licitações 

é a preponderância do critério do menor preço, o que vai de encontro às modernas 

práticas de negociação de contratos terceirizados. Segundo a FGV (apud RIBEIRO, 

2010), o fundamental na terceirização é encontrar parceiros capazes de fornecer o 

produto ou o serviço desejado na quantidade, com a frequência e com o padrão de 

qualidade necessários, dentro dos níveis de preço considerados justos. 

Sob a visão de Ribeiro, a licitação do tipo menor preço, adotada na maioria 

das aquisições realizadas pelos órgãos públicos, dificulta sobremaneira a 

negociação e o desenvolvimento de parcerias para a prestação de serviços 

logísticos em operações militares, por conta das restrições impostas pela Lei Nr 

8.666. Para o autor, faz-se necessário buscar soluções jurídicas para possibilitar 

essa atuação conjunta desde os tempos de paz. (RIBEIRO, 2010, p. 157) 

 

6.1.3 As questões trabalhistas 

O Art 71 da Lei de Licitações prevê que a empresa contratada é a 

responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. Ainda, prevê que a inadimplência do 

contratado com relação a estes encargos não transfere para a Administração 

Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive 

perante o Registro de Imóveis. (BRASIL, 1993) 

Entretanto, conforme o Enunciado Nr 331, do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), de 17 Dez 93, alterado em 2000, o contratante tem a responsabilidade 

subsidiária com a eventual inadimplência da empresa contratada ou terceirizada no 

caso de não pagamento de salários e demais encargos trabalhistas, como o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e os valores devidos ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS).  

Sendo assim, considerando a referida jurisprudência da Justiça do Trabalho, 

face a uma eventual inadimplência por parte do operador logístico contratado pelo 
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Exército Brasileiro, existe a possibilidade de a União vir a ser acionada 

judicialmente. Portanto, devido aos elevados custos desses encargos com relação 

ao valor total da folha de pagamentos, é necessário que existam dispositivos 

contratuais que salvaguardem o contratante de eventuais inadimplências por parte 

do contratado. 

Vale destacar que o pagamento das despesas na Administração Pública é 

efetuado após o empenho (quando o órgão público informa ao fornecedor os itens 

ou serviços que devem ser entregues ou realizados) e a liquidação (quando o 

fornecedor entrega os produtos ou realiza os serviços determinados). No pagamento 

das despesas, em tempos de paz, os setores financeiros das OM deduzem os 

valores relativos aos encargos trabalhistas e tributários dos valores totais constantes 

das notas fiscais, realizam os pagamentos de tais encargos e efetuam os 

pagamentos aos fornecedores civis. Dessa forma, o risco da inadimplência por parte 

dos operadores logísticos é minimizado. 

Segundo Ribeiro, tais aspectos devem estar discriminados de forma objetiva 

e clara no contrato a ser estabelecido, bem como deve ser alvo de constante 

fiscalização por parte do contratante. O autor acrescenta que para evitar um 

eventual problema trabalhista, pode ser estabelecido no contrato de prestação de 

serviços que os pagamentos mensais somente serão realizados mediante a 

comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas por parte do operador 

logístico. (RIBEIRO, 2010, p. 157)  

 

6.1.4 As questões tributárias 

Ribeiro adverte que, em virtude das diferentes alíquotas e regulamentações 

para o recolhimento de impostos, taxas e contribuições, existe uma verdadeira 

“guerra fiscal” entre os estados e os municípios brasileiros. Em muitos casos, a 

decisão sobre o local de instalação de uma empresa prestadora de serviço é 

condicionada pelos incentivos fiscais que recebe, particularmente em relação ao 

Imposto sobre Serviços (ISS), de responsabilidade municipal, e ao Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de responsabilidade estadual. Vale 

lembrar que tais impostos influenciam de forma significativa os custos da prestação 

dos serviços por parte dos operadores logísticos no Brasil. (RIBEIRO, 2010, p. 158) 

Segundo a FGV (apud RIBEIRO, 2010), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

tem procurado reduzir a guerra fiscal, ao concluir que o ISS deve ser pago no local 
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da efetiva prestação do serviço, e não ao município onde se localiza a sede da 

empresa prestadora do serviço ou operador logístico. Desta forma, criou-se um sério 

problema operacional para as empresas, que devem possuir uma estrutura para o 

recolhimento de impostos em cada local de prestação de serviços.  

Sob a ótica de Ribeiro, em relação a estes fatores, ao localizar seus 

depósitos, Centros de Distribuição e demais unidades de negócio, as empresas 

prestadoras de serviços levam em consideração não apenas os aspectos logísticos 

e mercadológicos, mas também as possíveis vantagens fiscais que possam obter. 

Portanto, constata-se que os fatores mencionados influenciam a localização das 

instalações dos operadores logísticos, o que pode não atender adequadamente às 

necessidades militares, no caso da contratação de um prestador de serviços para 

apoiar as operações militares. Para minimizar este problema, o autor sugere que, da 

mesma forma que as empresas pertencentes à Base Industrial de Defesa recebem 

incentivos fiscais para fabricar materiais de emprego militar, as empresas que 

prestassem serviços logísticos às Forças Armadas poderiam receber incentivos 

tributários para se adequarem aos interesses estratégicos da Defesa Nacional. 

(RIBEIRO, 2010, p. 158) 

 

6.1.5 As licenças para a manipulação de produtos 

A legislação brasileira prevê a necessidade de as empresas obterem 

licenças para a armazenagem, a manipulação e o transporte de certos tipos de 

produtos. Para que um operador logístico civil possa prestar serviços para o Exército 

Brasileiro, a fim de complementar sua cadeia de suprimentos em operações 

militares, deverá possuir licenças específicas junto aos órgãos reguladores 

responsáveis, a saber: 

a) alimentos (Sup Cl I) e medicamentos (Sup Cl VIII) – licenças concedidas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

b) combustíveis e lubrificantes (Sup Cl III) – licenças concedidas pelos 

Institutos Estaduais do Meio-Ambiente; e 

c) explosivos, munições e armamentos (Sup Cl V) – licenças concedidas 

pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) do Exército 

Brasileiro. 

Segundo Ribeiro, tais exigências legais, ambientais e de equipamentos 

motivaram a especialização dos operadores logísticos. Além disso, em muitos casos, 
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os custos dessas licenças e dos equipamentos especializados podem inviabilizar a 

existência de mais de um fornecedor de serviço para armazenar, manipular e 

transportar todos os tipos de materiais e suprimentos empregados pelas Forças 

Armadas. Sendo assim, o autor alega ser conveniente a contratação 

de operadores logísticos civis específicos para uma ou algumas classes de 

suprimento, de acordo com a especializações necessárias. (RIBEIRO, 2010, p. 159) 

 

6.2 AS QUESTÕES OPERACIONAIS 

Algumas questões de cunho operacional precisam ser equacionadas, a fim 

de permitir o emprego efetivo de um operador logístico civil em apoio às operações 

militares. 

 

6.2.1 O desenvolvimento de um Sistema Integrado de Informações  

Para Ribeiro, a principal necessidade operacional é desenvolver um sistema 

integrado de informações, que interligue todos os usuários, desde as forças militares 

em 1° escalão até o Centro de Distribuição (CD) do operador logístico contratado. O 

referido sistema deve englobar todas as fases do gerenciamento do suprimento, 

incluindo: a elaboração de pedidos, interligando todos os clientes (OM) e 

fornecedores (depósitos); o controle de estoque, com um eficiente suporte de TI, 

diminuindo o tempo de resposta e a mão de obra empregada, além de permitir a 

visibilidade dos meios e dos suprimentos disponíveis; o histórico de consumo, 

possibilitando prever as demandas futuras; e o controle de armazenagem, 

possibilitando o gerenciamento do espaço de alocação e armazenagem.  

O desenvolvimento do sistema integrado de informações entre o Exército e o 

operador logístico deve ter como base a catalogação dos itens. Destaca-se que a 

catalogação é uma condição básica e indispensável para a gestão integrada dos 

suprimentos. Alguns exemplos de parcerias demonstram que é necessário pelo 

menos 01 (um) ano para solucionar os problemas decorrentes dessa parceria. 

(RIBEIRO, 2010, p. 146) 

6.2.2 A negociação do contrato 

A negociação do contrato é outro aspecto fundamental para o emprego de 

operadores logísticos em apoio às operações militares. A terceirização dos serviços 

implica no estabelecimento de parcerias, tendendo para a redução da quantidade de  

fornecedores.  
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 De acordo com a Fundação Getúlio Vargas - FGV (apud RIBEIRO, 2010), a 

negociação de um contrato de parceiras pode englobar as seguintes etapas: 

a) levantamento das necessidades - identificar os produtos e serviços 

essenciais à organização e os que podem ser terceirizados. As obrigações de cada 

parte devem ser estipuladas detalhadamente. Além disso, é fundamental pesquisar 

o mercado de fornecedores para os produtos e serviços a serem terceirizados. 

b) escolha dos fornecedores - identificar os fornecedores existentes no 

mercado e selecionar aqueles que podem se tornar parceiros, conforme os 

seguintes critérios: qualidade do produto ou serviço; capacidade instalada do 

fornecedor; tecnologia empregada; conceito de que goza no mercado; 

relacionamento com a empresa e com a concorrência; situação econômico-

financeira do fornecedor; interesse do fornecedor na parceria; e preços praticados 

para a prestação dos serviços. 

c) proposta inicial - a proposta inicial apresentada pelo contratante é a base 

sobre a qual serão negociados todos os detalhes que abrangem a parceria, tais 

como a qualidade e os prazos de prestação de serviços. Deve conter todos os 

aspectos favoráveis e desfavoráveis vislumbrados para o fornecedor e para o 

comprador; 

d) negociação - os pontos convergentes devem ser ressaltados e as 

divergências devem ser equacionadas. O acordo final deverá ser o mais 

abrangente possível, descrevendo as responsabilidades de cada uma das partes 

envolvidas. Normalmente, esse acordo é transformado em um contrato com amparo 

legal. 

 

6.2.3 O acompanhamento e a gestão do contrato 

A fiscalização do contrato é muito importante para o bom 

andamento das relações entre o contratante e o contratado. De acordo com o Art 67 

da Lei Nr 8.666 (Lei de Licitações e Contratos), o acompanhamento e a fiscalização 

do contrato devem ser realizados por um representante da Administração, 

especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assistí-lo 

e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Sendo assim, deve haver 

um fiscal de contrato junto à empresa prestadora de serviço para realizar esta tarefa. 

(BRASIL, 1993) 
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Ribeiro salienta que os comandantes militares não têm comando direto 

sobre os funcionários das empresas contratadas, mas devem estabelecer as 

prioridades e diretrizes para o emprego dos contratados. Apenas os gerentes das 

empresas supervisionam e dão ordens aos seus empregados. O gerenciamento dos 

contratados ocorre por intermédio do Oficial contratante e do fiscal de contrato. A 

empresa contratada não é obrigada a cumprir o que não está estabelecido no 

contrato. (RIBEIRO, 2010, p. 149)  

 

6.2.4 A gerência dos riscos e os custos do contrato 

Ribeiro alerta que o emprego de operadores logísticos em apoio às 

operações militares envolve uma série de riscos. Tais riscos devem ser analisados 

detalhadamente pelos comandantes militares, de forma a verificar a viabilidade de 

emprego de empresas e funcionários civis neste contexto. 

Os custos do contrato estão diretamente relacionados aos riscos que a 

empresa terá que assumir para a prestação dos serviços contratados. Com relação 

a indenizações por danos ao pessoal e aos bens da contratada, o Art 71 da Lei Nr 

8.666 prevê que a Administração Pública poderá exigir que o fornecedor de bens ou 

serviços contrate um seguro para a garantia de seus funcionários e de seus bens, 

devendo constar do edital da licitação ou do convite. Sendo esta exigência colocada 

em prática, os custos do contrato aumentam, mas, por outro lado, diminui os custos 

de eventuais indenizações causadas por perdas humanas ou materiais. (BRASIL, 

1993) 

 

6.2.5 A importância da confiabilidade nas operações militares 

A confiabilidade é um dos principais requisitos para o adequado 

funcionamento da cadeia de suprimento durante as operações militares. As falhas 

que ocorrem no sistema logístico dificultam ou impedem o cumprimento da missão e 

podem resultar em perda de vidas. Deve-se lembrar que o militar é adestrado para 

realizar suas tarefas sob condições de alto risco e estresse. Ademais, sua 

preparação moral e psicológica, além de seu juramento de defender a Pátria com o 

sacrifício da própria vida, revelam o alto nível de comprometimento do profissional 

das armas para cumprir missões de natureza militar em caso de conflito armado. 

(RIBEIRO, 2010, p. 85) 
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Cabral Filho e Torigoe (apud RIBEIRO, 2010) afirmam que o mais 

importante para a Logística Militar é o sucesso das operações, mesmo que seja 

necessário dispender vultosos recursos. Além de envolver aspectos de cunho moral 

e afetivo, o cumprimento da missão impacta diretamente na defesa da Pátria, na 

soberania nacional e nos interesses nacionais.  

Segundo Ribeiro, a dinâmica no meio civil é diferente, já que os funcionários 

civis de uma empresa executam as tarefas previstas nos seus contratos. Ainda, os 

funcionários civis não são combatentes, podendo se recusar a realizar transportes 

ou cumprir tarefas em locais perigosos ou hostis. Portanto, é previsível que ocorram 

falhas em uma estrutura logística civil quando esta opere sob pressão ou ameaça de 

ação inimiga. Neste contexto, a confiabilidade de uma empresa civil é diminuída, 

principalmente com relação ao cumprimento de prazos e horários, chegada em 

locais planejados, aspectos fundamentais para a sincronização das ações durante 

uma operação militar. (RIBEIRO, 2010, p. 86) 

Face ao exposto, pode-se inferir que, diante dos riscos existentes, se a 

possibilidade de falha por parte do operador logístico civil for alta, com relação ao 

cumprimento de determinada atividade, podendo até comprometer o sucesso de 

uma operação militar, deve-se considerar que o emprego deste operador civil não é 

adequado. Segundo à doutrina militar norte-americana, neste caso, devem ser 

estabelecidos planos de contingência, empregando pessoal e equipamentos 

militares, fornecedores locais (contratados no próprio TO) ou mesmo solicitar o apoio 

de outras forças armadas. (EUA, 2003) 

O manual FM 3-100.21 dos EUA também alerta que os comandantes 

militares não têm autoridade ou controle direto sobre os funcionários das empresas 

contratadas. Em consequência disso, torna-se relevante firmar os contratos com os 

operadores logísticos civis de forma antecipada e realizar adestramento conjunto 

das Forças Militares com seus fornecedores civis desde os tempos de paz, de forma 

a estabelecer um modus operandi comum, além de esclarecer todos os pontos 

duvidosos nos contratos, aproximando os civis dos militares. 

Dessa forma, o relacionamento interpessoal entre os militares e os 

funcionários civis da empresa contratada desde os tempos de paz, desenvolvido nas 

atividades diárias das Organizações Militares, nos exercícios no terreno e nos 

adestramentos militares aumentará significativamente a confiabilidade no apoio 
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logístico prestado pela empresa contratada, favorecendo o estabelecimento de um 

ambiente de camaradagem, cooperação e confiança mútua. (EUA, 2003) 

Segundo Cabral Filho e Torigoe (apud RIBEIRO, 2010), outro importante 

aspecto refere-se à existência de estoques de segurança para apoiar as operações. 

As empresas civis procuram reduzir seus estoques ao mínimo indispensável, a fim 

de reduzir os custos e o capital imobilizado no estoque. Por outro lado, de forma 

geral, a Logística Militar necessita de níveis de estoque mais elevados que os 

praticados pela logística empresarial, a fim de garantir maior confiabilidade e 

segurança ao fluxo logístico, particularmente em operações militares, face à 

possibilidade de atuação do inimigo e aos imponderáveis da guerra. Dessa forma, a 

política de estoques estabelecida no contrato deve levar em consideração tanto a 

questão do custo, quanto a questão da segurança das operações. 

 

6.2.6 Os custos da contratação de um operador logístico civil 

A redução dos custos é um objetivo permanente de qualquer organização ou 

empresa. Atualmente, uma das formas mais empregadas para atingir esta meta é a 

terceirização dos serviços considerados “atividades-meio” ou não essenciais para a 

empresa, ou seja, aquelas que não são sua “atividades-fim” ou o foco do seu 

emprego. Além disso, a especialização cada vez mais alta e os ganhos de escala 

alcançados pelos operadores logísticos têm concorrido para uma grande redução 

dos custos na prestação de seus serviços.  

Entretanto, segundo Bottino, torna-se muito difícil comparar os custos da 

contratação de operadores logísticos civis com os custos do Exército na execução 

das mesmas tarefas logísticas, principalmente em virtude da falta de parâmetros 

para se realizar a comparação, além de não estar utilizando sua estrutura logística 

em combate. Além disso, certos custos indiretos relacionados ao apoio logístico, 

como salários, infraestrutura, capital imobilizado em estoques e em equipamentos, 

não são devidamente contabilizados pelo Exército Brasileiro, o que causa graves 

distorções no levantamento dos custos com a sua própria estrutura logística. 

(BOTTINO, 2009, p. 73) 

O custo de um contrato de fornecimento de serviços logísticos também é 

diretamente influenciado pelas condições de segurança às quais os funcionários 

civis das empresas serão submetidos. Conforme o manual FM 3-100.21 dos EUA, 

quando as empresas contratadas e seus funcionários estão dispostos a realizar um 
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serviço em condições perigosas, os custos de um contrato podem ser 

substancialmente influenciados pelo risco inerente às atividades que deverão ser 

realizadas. Nesse ponto, cresce de importância o estudo de inteligência dos riscos e 

ameaças existentes e potenciais, de forma a subsidiar a tomada de decisão por 

parte do comandante militar e das empresas prestadoras de serviço. Além disso, os 

funcionários civis podem optar por realizar a tarefa sob condições de risco desde 

que o Exército realize a segurança do pessoal e das instalações logísticas. (EUA, 

2003) 

Nas Operações no Amplo Espectro, as unidades logísticas operam em um 

espaço de batalha disperso, não linear e com limites indefinidos. Isso acarreta na 

necessidade de se desdobrar bases logísticas, de acordo com o risco logístico 

admitido, em áreas com grande possibilidade de atuação do inimigo. 

Entretanto, de acordo com o manual de Logística do Exército Brasileiro, a 

Função de Combate Proteção inclui atividades que visam a manter as organizações, 

instalações e atividades relacionadas ao apoio logístico protegidas contra possíveis 

ameaças que possam danificar os meios, dificultar a execução do apoio ou causar 

interrupções no fluxo logístico. A proteção prioriza as ações preventivas, de modo a 

identificar as possíveis vulnerabilidades e antecipar as medidas para mitigação dos 

efeitos. (BRASIL, 2014b) 

Este manual aponta que a proteção dos recursos logísticos está assentada 

na adoção de técnicas, procedimentos e medidas ativas e passivas para contrapor-

se às ameaças e minorar seus efeitos. Para tanto, deverá dispor de meios 

adequados para prover a autoproteção (local e periférica), a vigilância e a defesa 

antiaérea de bases e instalações logísticas, bem como de sistemas de informações 

e de comando e controle ágeis e seguros. A proteção dos recursos logísticos é 

dimensionada a partir do gerenciamento de risco logístico. Este considera as 

necessidades de manter a continuidade do apoio logístico, sobretudo quando as 

distâncias de apoio forem amplas e incluírem áreas densamente povoadas. 

Em relação ao Grupo Funcional Transporte, o movimento de comboios - 

objetivo preferencial do oponente - constitui um alvo potencial a ser protegido, em 

face do impacto psicológico de sua destruição no moral da tropa, bem como das 

consequências danosas à capacidade operativa das forças apoiadas. A utilização de 

dispositivos de georreferenciamento da frota, o emprego de escoltas para segurança 

aproximada e a otimização dos comboios, entre outras medidas, permitem minimizar 
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essa ameaça. Dessa forma, os movimentos dos civis contratados (transportes e 

comboios) também podem ser protegidos, por meio da incorporação dos meios do 

operador logístico civil aos comboios militares ou pelo destacamento de forças 

militares para realizar a escolta dos equipamentos, pessoal e suprimentos 

transportados pela empresa contratada. (BRASIL, 2014b) 

Por fim, deve-se considerar que o emprego de operadores logísticos civis 

em áreas mais afastadas da Linha de Contato, como a Zona de Administração (ZA) 

e a Zona do Interior (ZI), reduzem o risco e, consequentemente, os custos de 

contratação dos mesmos em apoio às operações militares.  

 

6.2.7 A compatibilização de equipamentos 

A compatibilidade entre os equipamentos de manipulação, transbordo e 

transporte de produtos e cargas é fundamental para o emprego dos operadores 

logísticos civis em prol da Força Terrestre. 

Segundo Ribeiro, a unitização de cargas é uma realidade na logística 

moderna e proporciona rapidez e economia na manipulação e no transporte de 

suprimentos. Esta operação é realizada com equipamentos mecânicos 

especializados, como empilhadeiras, paleteiras, braços mecânicos (conhecidos 

como “munck”), porta-contêiner, viaturas tipo “multimodal”, além da aquisição ou 

aluguel dos próprios paletes, contêineres e plataformas de carga, entre outros 

equipamentos. No caso das cargas refrigeradas ou frigorificadas, são empregados 

contêineres ou semi-reboques, visando a flexibilidade e a rapidez no emprego dos 

meios de transporte, particularmente dos cavalos mecânicos.  

Quanto à gestão, deve-se utilizar um sistema de conferência de cargas, com 

leitores de códigos de barras e de RFID (Sistema de Identificação por Rádio-

freqüência, além de computadores e softwares adequados. Por isso, deve-se prever 

nos Quadros de Dotação de Material (QDM) das OM operacionais e logísticas do EB 

os equipamentos e as viaturas para a realização destas atividades, de modo a 

permitir o gerenciamento, a manipulação e o transporte dessas cargas unitizadas. 

(RIBEIRO, 2010, p. 153) 

 

6.2.8 A gestão estratégica 

Ribeiro advoga que não é desejável que as forças empregadas nas 

operações militares sejam dependentes de apenas um fornecedor de produtos ou 
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serviços, pois esta situação gera uma grande vulnerabilidade logística. Tal aspecto é 

um importante contraponto às práticas de gestão empregadas no meio civil, onde se 

busca a eficiência gerencial e os menores custos, sem priorizar os princípios 

logísticos da segurança, da confiabilidade e da continuidade, muito importantes para 

o funcionamento da cadeia de suprimento militar. Por este motivo, o mais adequado 

é que o Exército Brasileiro desenvolva parcerias com mais que um operador 

logístico, visando as Operações no Amplo Espectro no futuro. Uma das 

possibilidades é o emprego de operadores logísticos distintos para as 

diferentes classes de material. Outra possibilidade é o emprego de operadores 

logísticos distintos para as Direções Táticas de Atuação (DTA) ou para G Cmdo / GU 

diferentes. 

Outro ponto importante a ser considerado no estabelecimento de parcerias 

está relacionado ao acesso às informações logísticas sensíveis do Exército por parte 

do operador logístico, como estoques, aquisições, históricos de consumo, dentre 

outras. Cresce de importância definir o tipo e a abrangência das informações que 

serão disponibilizadas para a empresa civil, de forma que não afete o sistema de 

contrainteligência, nem a interoperabilidade entre a F Ter e os fornecedores civis. 

(RIBEIRO, 2010, p. 154) 
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7 CONCLUSÃO 

O emprego de operadores logísticos civis pelo Exército Brasileiro pode 

maximizar a Supply Chain durante as Operações no Amplo Espectro, vindo a 

complementar as capacidades logísticas da Força Terrestre, notadamente nas 

funções logísticas suprimento e transporte. 

Para isso, devem ser observados os aspectos da doutrina militar relativos à 

contratação e à terceirização de civis em conflitos armados, devem ser aproveitadas 

as lições aprendidas em tempos de paz referentes ao emprego de operadores 

logísticos civis em apoio à logística militar, e devem ser levadas em consideração as 

condicionantes jurídicas e operacionais para o emprego de civis no Teatro de 

Operações em caso de guerra. 

No que tange a doutrina militar, as atividades de Apoio ao Material englobam 

o relacionamento com fornecedores civis, a sincronização das entregas de 

suprimentos pelas empresas contratadas, a manutenção de estoques e as garantias 

contratuais mútuas. Tais atividades são feitas desde os tempos de paz pelas 

Organizações Militares (OM), o que deverá ser mantido em caso de guerra. Assim, 

infere-se que os operadores logísticos civis complementam a capacidade logística 

do Exército, por meio do fornecimento de materiais e prestação de serviços às OM. 

As atividades do Grupo Funcional Suprimento se relacionam à cadeia de 

suprimento (Supply Chain) baseada na distribuição, o que implica na necessidade 

de meios de transporte, bem como na disponibilidade e na confiabilidade de 

fornecedores civis, ressaltando o importante papel dos operadores logísticos na 

logística militar. Dentre as atividades deste grupo funcional, destaca-se a obtenção 

de suprimentos com os fornecedores civis, o armazenamento, que pode ser feito em 

instalações civis e militares, além da distribuição, que é determinante para a 

efetividade da logística. 

No que diz respeito ao Grupo Funcional Transporte, a capacidade de 

transporte é fundamental para o ciclo logístico, em especial para a distribuição do 

suprimento, além de ser um fator limitador para o alcance operativo e para a 

liberdade de ação das forças operativas. Sendo assim, a contratação de meios de 

transporte civis pode complementar a capacidade de transporte da F Ter. Este grupo 

funcional também está ligado à intermodalidade, à preparação de cargas e aos 

terminais terrestres, que geralmente são administrados por empresas civis, as quais 

operam os Centros de Distribuição (CD). 
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Conforme a doutrina militar, em um conflito armado, os operadores logísticos 

civis podem ser empregados no nível operacional pelo Comando Operacional 

ativado, por meio de contratação ou terceirização de empresas civis. Dessa forma, 

as empresas contratadas complementam a logística militar na Zona de 

Administração (ZA) do Teatro de Operações (TO), realizando a ligação entre a 

logística estratégica, que funciona na Zona de Interior (ZI) - fora do TO, e a tática, 

que funciona na Zona de Combate (ZC). Isso permite que o Exército concentre seus 

meios na ZC, o mais a frente possível para apoiar as forças operativas, onde a 

presença de civis não é aconselhável por motivos de segurança, jurídicos e 

contratuais. Portanto, é conveniente que os operadores logísticos civis levem 

suprimentos e prestem serviços até a Base Logística Terrestre (BLT), que deve estar 

desdobrada no limite entre a ZA e a ZC, servindo como ponto intermediário entre as 

estruturas logísticas operacional e tática. Não havendo desdobramento da BLT, os 

operadores civis podem apoiar até a Base Logística Conjunta Avançada ou Grupo 

Tarefa Logística.  

Neste local do TO, a estrutura logística deve possuir a capacidade de 

receber, armazenar e unitizar cargas, mantendo um estoque de segurança, o que se 

assemelha à operação de um Centro de Distribuição, cujas atividades logísticas são 

desempenhadas de forma eficiente por operadores logísticos civis no mundo 

empresarial. Portanto, o emprego de empresas civis na operação de CD na BLT 

complementaria bem a capacidade logística das forças militares em operações. 

Os operadores logísticos civis gerenciam e executam atividades logísticas 

na cadeia de suprimento de seus clientes, integrando as tarefas relacionadas ao 

suprimento e ao transporte. Tais operadores possuem a capacidade de controlar 

estoques, de armazenar suprimentos e de realizar transportes. Além disso, recebem, 

conferem e separam suprimentos, etiquetam, unitizam, expedem e rastream cargas, 

fazem a movimentação interna de suprimentos em armazéns e depósitos, roteirizam 

transportes. Assim, os operadores logísticos civis acabam se especializando em 

certas atividades logísticas, capacitando seus funcionários e investindo em 

infraestrutura para reduzir custos e serem competitivas no mercado. Dessa maneira, 

a contratação dessas empresas pelo Exército é compensadora, porque a F Ter 

economiza seus meios (pessoal, viaturas, instalações e equipamentos), voltando-os 

para o apoio às tropas de 1º escalão, que se encontram na parte anterior da ZC. 

Além disso, o EB conta com um serviço logístico de qualidade, tornando 
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desnecessário que a F Ter invista constantemente em meios e infraestrutura 

logística, que acompanham as evoluções tecnológicas mundiais.  

Vale destacar que existem operadores logísticos civis no Brasil que possuem 

capacidade para apoiar o EB em Operações no Amplo Espectro sem afetar as 

demandas da sociedade brasileira. Para tanto, os meios civis e militares devem ser 

compatíveis, o que demanda a parceria entre a F Ter e os operadores logísticos 

desde os tempos de paz. Ademais, esta parceria desde os tempos de paz confere 

flexibilidade e elasticidade para o Exército, pois a transição dos tempos de paz para 

os de guerra ocorreria de forma mais rápida e coordenada. Estas parcerias desde os 

tempo de paz permitem a prontidão logística e que os meios logísticos militares e 

civis sejam adaptados, tornando-os compatíveis, de forma a atender as 

necessidades militares em operações. 

Os EUA empregam largamente os operadores logísticos civis em operações 

militares. Por medida de segurança, geralmente os empregam no escalão DE e 

superiores, em locais distantes da linha de contato com as Forças Inimigas, 

semelhante ao que prevê a doutrina militar brasileira. 

O Exército Brasileiro empregou operadores logísticos civis na Guerra da 

Tríplice Aliança, nos anos 1860, e na missão de paz do Haiti, a partir dos anos 2000. 

Atualmente, transporta blindados pelos modais marítimo e ferroviário, deixando de 

empregar meios militares em atividades administrativas e logísticas, contratando 

empresas especializadas com meios mais adequados e modernos, sendo vantajoso 

para a F Ter. 

Outra vantagem na contratação pelo Exército de operadores logísticos civis 

é o curto tempo para a execução das tarefas logísticas. Basta estipular no contrato o 

prazo máximo para a realização do serviço e descrever detalhadamente as tarefas 

logísticas a serem executadas. 

Em um contexto de Operações no Amplo Espectro, o Exército poderá 

realizar operações de ajuda humanitária, nas quais preponderam as demandas 

logísticas. Neste tipo de operação, os operadores logísticos civis podem ser 

empregados para executar grande parte das tarefas logísticas, permitindo a 

economia de meios militares, que poderão ser concentrados em operações 

ofensivas e defensivas. 

Algumas condicionantes devem ser observadas para o emprego dos 

operadores logísticos civis em operações militares. Os comboios de suprimento e as 



98 

 

instalações logísticas são considerados alvos militares, mesmo sendo operados e 

conduzidos por civis. Portanto, as empresas contratadas devem operar nas Zonas 

de Interior e de Administração, tais instalações e comboios devem ser protegidos por 

tropas militares, e os civis devem utilizar roupas visivelmente diferentes dos 

uniformes militares, além de portar um cartão de identificação fornecido pela 

autoridade militar. 

 Com relação à Lei de Licitações, esta dificulta o estabelecimento de 

parceria entre o Exército e os operadores logísticos civis, pois os processos 

licitatórios geralmente estabelecem contratos anuais e visam à contratação de 

empresas que ofereçam menor preço. Em caso de guerra, pode ocorrer a dispensa 

de licitação, mas o ideal é que as contratações ocorram desde os tempos de paz. 

As obrigações trabalhistas das empresas perante seus funcionários devem 

estar discriminadas nos contratos, preservando o Exército da inadiplência por parte 

das empresas contratadas, bem como deve haver a fiscalização do contrato, sendo 

designado um fiscal de contrato. Este profissional fiscalizará também a execução 

das tarefas acordadas em contrato entre a F Ter e o operador logístico civil. 

As questões tributárias influenciam na localização das instalações pelas 

empresas civis. Geralmente, estas se instalam onde os incentivos fiscais forem 

maiores, podendo não atender plenamente as necessidades militares. Assim, este 

fator deve estar detalhado nos contratos, de forma que as empresas contratadas 

consigam atender as demandas logísticas do Exército. 

Os civis precisam de licenças para lidar notadamente com suprimentos 

classe I, III, V e VIII. Em consequência disso, os operadores logísticos acabam se 

especializando em determinada atividade logística, dificultando a contratação de 

uma empresa que opere todas as classes de suprimento. Dessa forma, o Exército 

deve buscar a contratação de diversos operadores logísticos, cada um operando 

com sua classe de suprimento. Ademais, não é adequado depender de um único 

fornecedor, o que reduz a segurança e a confiabilidade da cadeia logística, podendo 

prejudicar a continuidade do apoio logístico em uma situação de contingência.  

Para que o emprego de operadores civis seja efetivo na logística militar, 

deve haver um sistema integrado de informações da F Ter que englobe as empresas 

contratadas, cujas informações venham desde as tropas de 1º escalão, passando 

por toda a Zona de Combate, até chegar na Zona de Administração. Este sistema 

deve ser baseado na catalogação de itens de suprimento, em ferramentas modernas 
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de TI e, além disso, as informações disponibilizadas pela F Ter para as empresas 

não podem afetar os princípios de contrainteligência. 

Os contratos com as empresas civis devem ser negociados, contendo 

detalhadamente as tarefas e atividades logísticas que devem ser realizadas, bem 

como as condições em que devem ser realizadas. Deve-se considerar que quanto 

maior o risco corrido pela empresa, maior será o custo do contrato para o Exército. 

Deve-se prever que a empresa contratada faça seguro de seus meios e seguro de 

vida para seu pessoal, protegendo a F Ter de pagamento de indenizações. Tal 

exigência também elevará o valor do contrato. 

Deve-se ter em mente que os civis não são combatentes e que, 

provavelmente, não se arriscariam como os militares para cumprir as tarefas 

logísticas sob sua responsabilidade, o que pode acarretar em atrasos nas entregas 

de suprimentos, além de algum tipo de suprimento não chegar no local determinado 

no planejamento militar, afetando a confiabilidade da cadeia de suprimento. Para 

minimizar esta situação, os planejamentos devem ser flexíveis, medidas de 

contingência devem ser previstas e os contratos devem ser firmados desde os 

tempos de paz, viabilizando a realização de adestramentos militares com os 

operadores logísticos civis. Ademais, a compatibilização dos meios militares com os 

civis deve ocorrer desde os tempos de paz, aproveitando-se estes adestramentos e 

exercícios para realizar as adaptações necessárias. 

Nas operações militares, são mantidos estoques de segurança, que são 

relativamente grandes, diferentemente das empresas civis que buscam a 

manutenção de estoques reduzidos. Este aspecto também deve ser detalhado em 

contrato e os operadores civis devem manter tais estoques para que a apoio 

logístico não sofra solução de continuidade. 

Por fim, o emprego de operadores logísticos civis pelo Exército Brasileiro é 

factível em operações no amplo espectro, visando à complementação da 

capacidade logística militar e a transição adequada dos tempos de paz para o de 

guerra. 
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