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RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo tecer um estudo de como a 

logística Militar poderá usar as ferramentas da Logística Empresaria Civil. A 

análise será feita em uma linha de tempo que abrange desde a Segunda 

Guerra Mundial, quando engenheiros militares civis americanos começaram a 

usar a Logística como meio de ferramenta para suprir as grandes demandas 

nos teatros de operações do Oceano Pacífico e da Europa até a sua evolução 

atual: com as Guerras do Golfo e do Afeganistão no século XXI. Na nossa 

análise será abordado ainda como o Exército Brasileiro acompanhou a 

evolução da Logística, quebrou paradigmas e preconceitos além de como as 

ferramentas da Logística Empresarial Civil serão de grande necessidade para 

seu aprimoramento como força combativa no século XXI. 
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METODOLOGIA 

  

               O conteúdo apresentado do trabalho foi coletado com base em 

estudos do Estado-Maior do Exército, consulta às Bibliotecas da Escola 

Superior de Guerra e entrevistas com membros Srs. Oficiais, Srs Sub-Oficiais e 

Srs Sargentos; todos especialistas na área de logística militar, pertencentes à 

Base de Apoio Logístico do Exército, situado na cidade do Rio de Janeiro - 

Brasil.    

 

                Foi empregado método de pesquisa bibliográfica em livros de 

Logística Empresarial e consultas a sites do Governo Federal, Ministério de 

Transporte e sites de Logísticas. 

 

                A consulta de literatura militar foi essencial também no estudo das 

cadeias de suprimento dos Exércitos da Alemanha (Wermacht), Americano (US 

Army), do  Japonês (Exército Imperial) e do  Russo (Exército Vermelho) na 

Segunda Guerra Mundial. 
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 1. INTRODUÇÃO  

A Logística tem se desenvolvido nesses últimos 20 anos como 

ferramenta principal dos grandes exércitos pelo mundo a fora os conceitos 

formulados pela logística Empresarial Civil tem tido grande impacto em 

decisões em nível de grande comando e Estado-Maior (é o órgão de direção 

geral do Exército Brasileiro responsável por assessorar o Comandante do 

Exército e coordenar as ações dos órgãos de direção setorial, ou seja, 

Departamentos, nos assuntos atinentes às atividades da Força, particularmente 

quanto ao preparo para as operações militares), principalmente nas Forças 

Armadas dos Estados Unidos. 

Nas áreas de Engenharia, Administração de Empresas, Militar, Nutrição 

etc a Logística Empresarial Civil tem sido de suma importância como 

ferramenta essencial na tomada de grandes decisões em vários níveis de 

comando seja de uma empresa civil, ou seja, de uma organização militar. 

O tema em análise é bastante polêmico e de vanguarda na nossa 

literatura acadêmica (existem poucos trabalhos relacionados sobre intercâmbio 

entre a logística Militar e a Logística empresarial Civil) mais será abordado com 

grande ênfase em como o Exercito Brasileiro observando o grande avanço da 

Logística Civil nas áreas de tecnologia, transporte aplicou seus conceitos 

chaves adaptando-os a realidade da tropa. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
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2. HISTÓRICO: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E O 

NASCIMENTO DA LOGÍSTICA COMO CIÊNCIA. 

A Segunda Guerra Mundial foi fator primordial para o desenvolvimento 

da Logística como ciência como a conhecemos atualmente. No entanto, antes 

de analisar o seu papel no grande conflito que arrastou o mundo, serão 

abordados conceitos fundamentais de Logística. 

A definição clássica de logística remonta os conceitos militares, como 

sendo: 

 Uma ciência militar que lida com a 

obtenção, manutenção, transporte de 

material, pessoal e instalações. 

(Webster Dictionary , 1962). 

Já o Manual de Logística Militar do Exército Brasileiro, apresenta como 

definição de Logística de suprimento, como: 

                                                      

Função logística de suprimento refere-

se ao conjunto de atividades que 

tratam de provisão do material de 

todas as classes de suprimento 

necessários às organizações e às 

forças apoiadas. Tem como atividades 

componentes o levantamento, a 

obtenção e a distribuição das 

necessidades. (Manual do Exército C-

100-10, 2007) 
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A Logística de transporte militar é definida como: 

O conjunto de atividades que são 

executadas, visando o deslocamento 

de recursos humanos, materiais e 

animais por diversos meios, em tempo 

e para os locais predeterminados, a 

fim de atender às necessidades 

levantadas pelos planejadores. 

(Manual do Exército, C100-10,  2010). 

Já a definição atual é que a Logística, na área civil, empresarial é 

como sendo um: 

 

Processo de planejamento, 

implementação e controle de fluxo e 

eficiente e economicamente eficaz de 

matérias primas, estoque em 

processo, produtos acabados e 

informações relativas desde o ponto 

de origem até o ponto de consumo, 

como propósito de atender ás 

exigências dos clientes. (Council of 

Logistics Management, 2006). 

   

As origens da logística remontam a antiguidade, com a necessidade  

de recrutar homens para formar exércitos, armando-os, alimentando-o, 

transportando-os, e prestando-lhes os cuidados de saúde, propiciando assim 

que os “ recursos certos, na quantidades requeridas, estivessem no local certo  
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e na hora adequada.” Assim, foi na prática da guerra que a logística encontrou 

fundamentos e das lições aprendidas nessas guerras foi que ela desenvolveu 

suas normas e princípios, continuando assim até os dias atuais.  

 Mais o grande impacto foi com o advento da Segunda Guerra Mundial 

a logística tomou forte impulso devido às campanhas desenvolvidas na área do 

Pacifico, da África do Norte e da Europa. 

 

As campanhas do Pacifico foram um forte divisor de águas para a 

MarinhaNorte Americana: como suprir, manter as longas linhas de 

abastecimento abertas (mais de 10.000 km) para o reabastecimento do 

Exército e dos Fuzileiros Navais nas ilhas do Pacifico ante a ameaça das 

tropas japonesas. Uma forte estrutura de abastecimento foi necessária, através 

da sua Marinha Mercante traçando uma rota de suprimentos que se estendia 

das costas dos EUA, passando pela Austrália e Nova Guiné. Mais de 1.000.000 

de toneladas de víveres, armamentos foram transportados assim; além da 

estratégia a partir de 1944 de destruir as rotas de víveres e petróleo para o 

Japão, eixo esse que partia das Filipinas e China, ocasionando assim o 

estrangulamento da economia de guerra do Japão que levou ao 

desaparecimento da marinha mercante japonesa. 

 

Na Europa três momentos foram essências para a logística militar: A 

invasão da Rússia: Operação Barba Ruiva, Junho de 1941; O cerco de 

Stalingrado, Novembro de 1942 a Janeiro de 1943; e o dia D em Junho de 

1944. 

 

A estrutura logística montada foi imensa para suprir os exércitos das 

nações em guerra. A operação barba ruiva, invasão da União Soviética em 22 

de junho de 1941, foi mobilizada pela Wermacht (forças armadas alemães). Um 

efetivo de 4.500.000 homens em uma das maiores operações militares já vista!   

Com 600.000 mil veículos militares e  mais  de  750.000  cavalos de transporte!  



11 

Com uma malha ferroviária que enfrentou por parte dos especialistas logísticos 

militares grandes dificuldades para o transporte de víveres, roupas e munição! 

Linhas de suprimentos distendidas (mais de 5.000 km de distância) além da 

conversão das bitolas russas em alemães para o tráfego de trens na cadeia de 

suprimento dos exércitos alemães.    

 

            O cerco de Stalingrado, feito pelas tropas russas que cercou as tropas 

de Hitler de novembro de 1942 a janeiro de 1943, marcou o divisor de águas 

para os especialistas em logística do exército e da força aérea alemã: em um 

exército de mais de 230.000 pessoas (contendo alemães e aliados romenos e 

croatas) deveria ser abastecido pelo ar com no mínimo 800 toneladas de 

viveres e armamento diários por ponte aérea. No entanto, apenas ¼ foi 

remetido através do cerco! A ponte aérea de abastecimento fracassou, perdeu-

se mais 488 aviões de transportes pela força aérea alemã, foram transportadas 

apenas 97 toneladas, condenando mais de 300.000 soldados a morrer de 

fome. 

 

             O dia D (Operação Overlord) em 6 de junho de 1944 marcou para os 

especialistas americanos e ingleses em logística uma grande montanha a ser 

vencida: como transportar viveres para mais de 160.000 soldados aliados, 

sendo transportados em 5.000 navios! Após o desembarque nas praias da 

Normandia (França) a necessidade de suprir através do Canal da Mancha, na 

Inglaterra, às praias na França, foi um desprendimento colossal! Mais de 

1.000.000 de litros de gasolina, armamentos e blindados foram transportados 

pela cadeia de suprimento. Outra inovação da logística foi o transporte de  

portos desmontáveis para serem montados nas praias da Normandia para o 

atendimento logístico. 

 

             As operações logísticas militares da Segunda Guerra Mundial foram 

então os marcos de divisor de águas e a semente que germinaria na ciência de 

Logísticas Empresarial que é amplamente conhecida nos nossos dias. 
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              Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a logística como ciência toma 

impulso nos anos guerra fria e pós-guerra fria. Lições foram aprendidas e  

conceitos militares foram rapidamente assimilados e captados pelas grandes 

empresas civis americanas. Termos técnicos nos anos 80 e 90 como: logística 

empresarial, cadeia de suprimento, operador logístico, ressuprimento e 

tecnologia da informação foram tomando forma e sendo desenvolvidos tanto 

nos EUA como na União Européia.                      

 

 

3. A LOGÍSTICA EMPRESARIAL E SEU DESENVOLVIMENTO. 

               

           A estratégia de logística tomada pelas grandes empresas nos anos 90 e 

no começo do século XXI foi baseada na resposta rápida, na informação ágil, 

na visibilidade total e na proximidade com os clientes. Mestres como Bowerson, 

Donaltf e Ballou foram os grandes precursores, lançando os alicerces da 

logística moderna e aperfeiçoando a cadeia de suprimento.  . 

 

           As empresas começaram a usar indicadores tais como: pontualidade na 

coleta das cargas, monitoramento das entregas, disponibilidade do sistema, 

devolução (percentual de cargas devolvidas dentro do tempo acordado), 

eficiência de entrega (percentual de caixas entregues dentro do prazo), 

sinistros e acidente com fatalidade, tanto no exterior como no Brasil, como 

indicadores de eficiência na tecnologia da informação como ferramentas com a 

finalidade de melhorias nas empresas. 

            Nos anos 90 surgiu a Logística Integrada com a integração de todo o 

fluxo de material e de informações da empresa que passou a ser controlada 

pela logística, o sistema de armazéns sem estoque (closs-dockins). 

            O closs-dockins iria então reformular todo o conceito logístico militar 

americano a partir dos anos 90 e começo do século XXI.   
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            Mais o que é o cross docking? É um processo de distribuição onde a 

mercadoria recebida é redireccionada sem uma armazenagem prévia. Tudo 

isto faz diminuir o tempo e o throughput time tem têndencia a ser diminuído.        

            Existem três formas de cross docking: 

       a. Feito à palete completa 

       b. Feito à palete mista          

       c. Feito à palete pré-sortida 

            Esta primeira forma não sobrecarrega nem produtores ou fornecedores 

nem distribuidores ou cliente. A segunda forma onera principalmente 

distribuidores ou clientes, visto que à serviço de picking por parte da loja (se 

esta possuir centro de distribuição é lá que deve ser feito). A terceira forma de 

cross docking sobrecarrega os produtores ou fornecedores pelo facto de este 

necessitarem enviarem as paletes (caso seja paletização, mas também podem 

ser caixas ou outros) para o centro de distribuição do distribuidor ou cliente já 

pré-sortidas, segundo a necessidade de cada ponto de venda. 

             Das três formas de cross docking a mais eficiente é sem dúvida à 

palete completa, uma vez que permite a redução do stock em ambos os 

parceiros.   

             O aperfeiçoamento e informatização  foi de grande valia também para 

a evolução da logística  no final dos anos 90. O Supply Chain Management, ou 

seja, O profissional de Gestão na Cadeia de Suprimento é hoje o que a mais de  

moderno em visão de logística no começo do século XXI: a análise macro de 

fornecedores e de clientes essa nova filosofia, usada pelas empresas Toyota, 

Volks Wagen, Wall Mart , Petrobras etc,  sendo alicerçada nas seguintes 

características: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Picking
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               a. Estratégias bem sucedidas; 

 

                

               b. Direcionamento á saturação de mercado; 

 

                

                c. Agilidade operacional; 

               

                 

                d. Orientação por novidades; 

 

                

                e. Personalização de clientes; 

 

                

                f. Otimização da Logística; e 

             

               

                g. Atenção a comercialização.        

 

             

 

3.1 A LOGÍSTICA EMPRESARIAL USADA PELOS EUA NAS FORÇAS 

ARMADAS.   

            

 

                                                                 A Logística é tudo ou quase tudo, no  

campo das atividades militares,exceto 

o combate. (JOMINI-2000)     
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                  A terceirização, pelos governos, do setor foi explorada em grande 

escala, como por exemplo, no Exército dos EUA que usou  a terceirização em 

suas operações logísticas militares: usando empresas tais como a Mac 

Donalts, Bobs e Coca Cola para suprirem em alimentos rápidos e de ótima 

qualidade suas tropas no Iraque e no Afeganistão, tal parceria foi coroada de 

sucesso. 

 

             Só as operações militares na ofensiva “’Tempestade do Deserto” as 

Forças Armadas Norte Americanas gastaram 14,2 Bilhões de dólares só para 

operações de suprimento e 4,9 Bilhões de dólares só para o custo de 

transporte! 

  

             Com o advento da Agência de Defesa Logística (Defense Logistics 

Agency) nas Forças Armadas Americanas só em 2003 foram movimentados 

pela cadeia de suprimento Logística: 

                        

 

                - 80 milhões de dólares em transporte; 

 

 

               - 23 mil empregados civis  na área de transporte; 

 

 

               - 27 armazéns espalhados pelo mundo:  Mediterrâneo (Itália, Israel), 

Oriente Médio (Kuwait, Baheim), Pacífico (Filipinas, Hawai).    

 

 

               A filosofia da Agência esta baseada no conceito de que só se paga 

somente pelo que funciona e conceito de solidificar os fabricantes dos produtos 

pela rápida entrega. 



16 

 

                   Destas operações vários ensinamentos logísticos foram verificados. 

Dentre estes, ressalta-se: a valorização das atividades de transporte 

(suprimento o mais a frente possível e  maior agilidade), suprimentos mais por 

pulsos do que por fluxos; simplificação da cadeia logística do suprimento 

(adoção por exemplo de um único combustível), redução dos escalões de  

manutenção; e apoio mais cerrado, com maior capacidade de atendimento 

quando necessário.    

 

 

 

4. O EXÉRCITO BRASILEIRO: QUEBRANDO PARADIGMAS, 

ADOTANDO CONCEITOS DA LOGISTICA EMPRESARIAL CIVIL.            

                

Amadores  só falam de estratégia, 

profissionais só falam de logística.                        

(Provérbio militar Norte-Americano) 

                     

               Os avanços percebidos nesse ramo da logística empresarial  tiveram 

reflexo no campo da atividade militar. Assim a doutrina dos exércitos de países 

desenvolvidos e emergentes, com ênfase para o norte-americano, passou a 

cogitar uma maior utilização de recursos do meio civil para solucionar 

problemas logísticos. A decisão desses exércitos se deu em virtude de fatores 

como: o aumento do numero de itens manipulados na cadeia de suprimento 

para as tropas; o aumento das demandas em termos de volumes a serem 

transportados; e os curtos prazos entre o surgimento de crises e o inicio das 

operações militares. Na guerra do Golfo, como visto no capítulo anterior, a 

estocagem e a entrega dos suprimentos foram planejadas e controladas por 

meio de operadores logísticos (empresas civis) o que tornou a nova  estrutura  
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logística norte-americana ágil para o apoio adequado às fases operacionais 

desenvolvidas.         

             No Brasil a Política Defesa Nacional prevê a existência de Forças 

Armadas modernas, ágeis, aprestadas para pronto emprego e com 

características de flexibilidade, mobilidade, resistência e versatilidade. Nesse 

sentido, a política de logística de defesa estabelece uma logística eficaz, com 

capacidade de rápida e correta determinação de necessidades, obtenção e                        

distribuição dos produtos de defesa disponíveis e passiveis de serem 

mobilizados. 

              Além disso, a própria Política de Defesa Nacional reconhece que o 

exercício das funções logísticas militares exigem da administração, em todos 

os níveis, uma visão de gerenciamento  adequada à realidade dos tempos 

modernos, onde a máxima de integrar para potencializar passa a ser vista 

como uma condição para se maximizar resultados. 

             A grande pergunta que se debate as Forças Armadas no Brasil é 

responder as seguintes questões: a utilização de operações logísticas em 

operações militares é viável? Ao estabelecer parceria com o operador logístico 

(empresa civil) o Exército passa a contar com serviços logísticos 

especializados direcionando seus recursos físicos e humanos para o foco de 

seu “’ core business” (especialidade no negocio que faz), planejamento e 

execução das operações? 

            Os doutrinadores modernos (Prof Fleury e Ribeiro) afirmam que com a 

introdução do conceito de Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento e com 

ênfase na reestruturação do relacionamento com os integrantes da cadeia 

produtiva, visando ã formação de parcerias, foi criada a denominação de 

operador logístico, que passou a ser usado indistintamente como prestador de 

serviços logísticos, a partir daí, surgiram outros conceitos, dentre os quais, 

destaca-se  o   conceito  introduzido pela Associação  brasileira  de  Logística  
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(ABL), juntamente com a Fundação  Getulio Vargas (FGV) e com a Associação 

de  Movimentação  e Logística (ABML), definindo Operador Logístico como:                                  

                                                                         Um fornecedor de serviços logísticos, 

especializados em gerenciar e executar 

todas ou parte das atividades logísticas 

nas varias fases da cadeia de 

abastecimento de seus clientes, 

agregando valor aos produtos dos 

mesmos, e que tenha competência para, 

no mínimo, prestar simultaneamente 

serviços nas três atividades básicas de 

controle de estoques, armazenagem e 

também de gestão de transportes.                        

Os demais serviços, que por ventura 

sejam ele oferecidos, funcionam como 

diferenciais de cada operador. 

(FLEURY-2000).    

                 

                 Pode-se considerar, também, um operador logístico como uma 

empresa fornecedora de serviços integrados transporte, armazenagem, 

estocagem e informação, que busca atender com total a eficácia, às 

necessidades logísticas de seus clientes de forma individualizada.                          

                 A utilização de operadores logísticos é sem dúvida, uma das mais 

importantes tendências da logística empresarial moderna, tanto em escala 

global como local. Por este motivo, cada vez mais as empresas estão 

percebendo a importância de buscar parceiros capazes de estabelecer uma 

integração logística, e utilizar dessa prática como uma forma rápida  e segura 

de flexibilizar suas operações,  consolidando a   opção   por serviços  logísticos  
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 integrados como uma fórmula estratégica para impulsionar seus negócios. 

Esta é uma das vantagens do exército utilizar os serviços dos operadores 

logísticos, para que a Força Terrestre se volte para o seu objetivo fim, o 

planejamento das operações militares e o emprego de todas as forças voltadas 

para o sucesso da missão. 

                Entretanto, a falta de integração logística entre o meio civil e militar 

indica a necessidade de realizar estudos, principalmente em conjunto, sobre o 

assunto. Aí reside o primeiro obstáculo a ser vencido pra que o exército possa 

contratar operadores logísticos. 

 

4.1 O DESENVOLVIMENTO DO COMANDO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO. 

                 

                A história do Comando Logístico responsável pela logística do 

exército Brasileiro tem sua origem no Rio de Janeiro, ao término da Segunda 

Guerra Mundial, em 1946, quando foi criado o Departamento Geral da 

Administração (DGA). 

                O Departamento Logístico (DLog) foi criado em outubro de 2000, por 

fusão de vários Departamentos Logísticos. Em fins de 2008 o D Log foi 

transformado no atual Comando Logístico. O Exército procura, com isso, uma 

nova postura na execução de logística da Força Terrestre. 

                A logística operacional passou a ter um tratamento prioritário, na 

busca de uma rápida evolução da estrutura de paz para uma situação de 

guerra ou de conflito. 

                Quais são as metas  da logística  no Exército neste século?  
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                  Para a melhoria a gestão logística, o Comando logístico visualiza 

como meta nas primeiras décadas do século XXI, as seguintes ações: 

                   -Programar um sistema logístico  eficaz, com ênfase na preparação  

efetiva  de todos  os seus integrantes ( Comando, Diretorias, Regiões Militares, 

Órgãos Provedores, Organizações Militares de manutenção e demais 

Organizações Militares);              

                  -Inserir as regiões Militares no planejamento, na execução e na 

fiscalização do processo logístico;  

                  -Realizar aquisições de suprimentos de qualidade por meio do 

processo de certificação dos produtos necessários à cadeia logística; 

                  -Desenvolver sistemas automatizados e confiáveis de controle de 

controle dos estoques de todas as classes de suprimentos; 

                  -Tornar a Base de Apoio Logístico do Exército em um comando 

operacional da execução logística, necessária ao emprego da Força Terrestre;  

                  -Tornar o processo de aquisição mais simplificado, objetivando a 

rapidez na aplicação dos recursos recebidos. 

 

4.2 ESTRUTURA ATUAL DO COMANDO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO.   

               O Comando Logístico cuja finalidade e missão, são orientar e 

coordenar o apoio logístico em todas as atividades de preparo e emprego da 

Força Terrestre, em conformidade com as diretrizes do  Comando  do  Exército  

e  do Estado-Maior do Exército, prevendo e provendo as funções logísticas de 

suprimento, manutenção e transporte, os recursos necessários ao Exército e as 

exigências de mobilização dessas funções, é divido nas seguintes Diretorias: 
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                  a.Diretoria de Material de Aviação do Exército, cuja missão é 

prever e prover o suprimento e a manutenção do material de aviação do 

Exército.           

              b.Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados cabe a 

superintender as atividades referentes à fiscalização dos produtos controlados 

pelo Exército e dos materiais de emprego militar da gestão do Comando 

Logístico destinados ã exportação.    

              c.Diretoria de Material compete prever e prover os recursos e 

serviços necessários  ao suprimento e à manutenção  no Exército dos materiais 

referentes às classes III (material de lubrificante), V (material de armamentos), 

VI (material de engenharia) e IX (material motomecanizado).   

              d. Diretoria de Abastecimento cabe prever  e prover os recursos 

necessários ao suprimento e à manutenção no exército dos materiais 

referentes às classes de suprimento: Classe I (subsistência), II (intendência), III 

(combustíveis), V (munição) e X (materiais não inclusos em outras classes). 

            e.Base de Apoio Logístico do Exército cabendo realizar aquisições, 

distribuição, transporte, manutenção e execução  de serviços e coordenar o 

desembaraço alfandegário  de importação de material. Para  isso,  e   enquadra 

Organizações Militares de apoio do Exército, inclusive nas missões de paz 

(HAITI).         

 

4.3 O COMANDO LOGÍSTICO ASSIMILA AS LIÇÕES APRENDIDAS COM 

AS GUERRAS ATUAIS.    

                No campo da logística, alguns conflitos internacionais recentes 

trouxeram uma fonte imensamente rica de ensinamentos de importância e   de  
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uma profunda reflexão. A partir de então, a Logística ganhou um destaque nos 

estudos dos especialistas e pensadores militares do Exercito Brasileiro. 

                Pela primeira vez na história, durante a Guerra do Golfo, a logística 

precedeu à tática no campo de batalha.  

                Outro aspecto essencial levado em conta nos estudos realizados são 

os esforços para que os suprimentos estejam sempre disponíveis, em 

qualidades e quantidades adequadas, nos locais e oportunidades  em que 

forem necessários,  devido  a  sua importância para a preservação do potencial  

humano e a influência que a sua existência exerce sobre o moral da tropa. 

Atento a essa evolução da Logística o Exército Brasileiro, aproveitando o 

modelo já existente, que serviu como um farol realizou adaptações, buscando 

uma logística operacional.  

 

 

 

5. A BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXÉRCITO: UM NOVO 

CONCEITO EM LOGISTICA.  

 

              A criação da Base de Apoio Logístico do Exército, sediada no Rio de 

Janeiro-Avenida Brasil, representou grande avanço na reestruturação do 

exercito brasileiro ao aproximar a estrutura do SISLOG (Sistema Logístico) ao 

previsto na estrutura militar de defesa. A Base de Apoio Logístico do Exército é 

referida no manual de campanha de logística militar terrestre (C100-10) como 

sendo uma organização logística a ser ativada ou já existente na estrutura das 

forças singulares, localizada na Zona Interior (área bem a retaguarda da linha 

de frente de batalha, conhecido como “front”), tendo a atribuição de  prover  os  

recursos necessários  às organizações   de apoio logístico dos escalões da 

força terrestre. Ligando-se aos órgãos de direção funcional (tropas), e às Bases 

Logísticas ( constituídas  pelos  batalhões  de suprimentos e de manutenção de  



23 

armamento), no teatro de operações terrestres. Para fins de coordenação 

logística, liga-se ainda, com o Estado-Maior, com o Comando Logístico do 

Exército e com as Regiões Militares todos pertencentes ao teatro de 

operações.            

             A missão da Base de Apoio Logístico é definida pelo Estado-Maior do 

Exército é ser o braço operacional do Comando logístico, executando o apoio 

ao exercito como um todo, inclusive às missões de paz, devendo, dentre outras 

missões, realizar aquisições e contatar serviços, ligar-se à Comissão do 

Exército  em Washington (EUA), coordenar os trabalhos de desembaraço 

alfandegário e recebimento de material do exterior, e ser Unidade Gestora, 

além de conduzir estudos e experimentações doutrinarias, visando ao apoio 

logístico ao Exército Brasileiro como um  todo, além das seções normais de um 

Estado-Maior Geral a Base de Apoio Logístico do Exército possui  uma  Divisão 

de Estudos  Logísticos  e  uma  Seção de  Importação e Exportação de material 

militar (SIEM) com ligações com o Haiti. 

 

             O planejamento logístico realizado pela Base de Apoio Logístico do 

Exército é imprescindível para o sucesso do emprego de uma tropa, daí 

permitir, por meio da correta e corrente execução, que o êxito operacional seja 

alcançado pelas tropas empregadas. O êxito da operação depende diretamente 

do eficiente, eficaz, efetivo e continuo apoio logístico. Devendo correlacionar o 

planejamento do apoio logístico, atendendo às condicionantes de tempo e 

espaço, quanto às de quantidade e qualidade dos meios. Portanto, requer 

cuidadosa previsão, de modo a garantir sua oportunidade e conseqüente 

validade. Exige, ainda, uma antecipação de ações, que será tanto maiores 

quanto    mais amplos e complexos forem os problemas a serem solucionados. 

Deve ser flexível, permitindo a possibilidade de desencadeamento de ações 

alternativas.  

                                     

            A Estrutura da Base de Apoio Logístico Exército é dividida, nos 

seguintes setores: 
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            1. Comandante ( representado por um general de brigada) 

 

            2. Estado-Maior Geral, composto de Oficiais e seus auxiliares 

(Subtenentes e Sargentos), dividindo-se nos seguintes departamentos: 

          

           a)- E-1  (departamento de pessoal); 

 

           b)- E-2 (serviço secreto de informações); 

 

           c)- E-3 (departamento de coordenação logística de transporte e 

instrução); 

            

           d)-E-4 (departamento de controle de material – da força de paz do Haiti); 

              

           e)- E-5 (relações públicas); 

 

           f)- Divisão de Estudos Logísticos; 

 

          g)-Divisão de Importação e Exportação de Material Militar e 

Desembaraço Alfandegário (fornecedor de material para Haiti- ligação com 

Washington – Estados Unidos).     

 

          São Unidades subordinas a Base de Apoio Logístico do Exército: 

            

          1. Estabelecimento Central de Transporte (ECT): Cuja é ímpar na 

estrutura do Exército: transportar as mais diversas classes de suprimento para 

todas as regiões Militares do território nacional. Executa ainda o 

remanejamento de suprimentos entre duas ou mais regiões Militares, 

otimizando tempo e recursos, além de prestar apoio às Forças de Paz, 

participando do embarque e desembarque de cargas em território nacional. 
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           2. Depósito Central de Armamento (DCArmt): Tem como missão 

receber, classificar,armazenar, controlar, conservar e fornecer armamentos, 

instrumentos de observação, direção, e controle de tiro, tanto em itens 

completos como peças de reposição. Assim como fornecer graxas, óleos e 

lubrificantes utilizados na conservação e manutenção desses mesmos 

materiais, suprindo todas as Unidades Militares do Exército.    

             

             

           3. Batalhão de Manutenção de Armamento (BMA): Tem como missão 

a manutenção de armamentos em uso no Exército e de seus instrumentos de 

observação, direção e controle de tiro. Na atualidade, realiza a manutenção  de 

quarto escalão nos pesado (canhões), leve (fuzil e pistola) de diversas 

Organizações Militares.         

 

            

             4. Primeiro Depósito de Suprimento (DSup): Sua  missão  é prestar 

apoio logístico de suprimento a todos os depósitos militares do Brasil, exceto 

em suprimento classe V (Munição), e a todas as Regiões Militares do Brasil, 

além de suprimento a missões para o HAITI. 

 

               

              5. Depósito Central de Munição (DCMun): Sua missão é manter e 

prover munição e explosivos para todo o Exército Brasileiro, realizando o 

empaiolamento, a proteção, o controle, a análise química e calorimétrica, bem 

como o gerenciamento da distribuição para todas as regiões Militares em 

tempo de paz e para a guerra.  

   

              

              6. Hospital de Campanha (HCp): Tem como missão prover 

atendimento médico e hospitalização durante as operações  de guerra, e , em 

tempo de paz, prover assistência médico-hospitalar à tropa durante os adestra-   
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mento e exercícios e, eventualmente, às vítimas de catástrofes, ambos a 

critério do Comando de Operações Terrestre. Trata-se de uma unidade de 

saúde móvel, sendo a única unidade de saúde com esta característica em todo 

o território nacional. Sendo  100% móvel, pode ser transportada por via aérea, 

terrestre, aérea e fluvial.     

               

              

               7. Companhia de Comando (Cia C): Tem como missão fornecer o 

efetivo de militares para comporem os quadros de especialistas da Base de 

Apoio Logístico do Exército. Os militares em seus quadros (Oficiais e 

Sargentos) são graduados e pós-graduados em várias áreas, tais como: 

administração, contabilidade, direito e logística.         

 
              

 
 
 
6. A BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO EM AÇÃO. 
 
 
 
             Os apoios logísticos têm sido coroados de sucesso, o apoio logístico 

ao Haiti, por exemplo, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no 

Haiti (MINUSTAH) só o contingente brasileiro é de atualmente de 1.266 

militares. O ciclo de suporte logístico organizado pela Base começa com a leva 

desse material do Primeiro Depósito de Suprimento via comboio de caminhões 

com escolta armada, monitorada 24hs pelo Serviço Secreto (E-2) e coordenada 

pelo SOAL (subseção do E-3 da Base de Apoio Logístico) e com destino final 

as bases aéreas aonde o material (empaiolado), com seu número de série, 

identificação de barras é recontado e embarcado nos aviões hércules.-130. 

 

             A chegada do material ao Haiti é coordenado pelo Centro de 

Coordenação Logística  que fica com a tarefa final de transporte do aeroporto 

em Porto  Príncipe para à  área  de operações (bases e tropas),  observando  a 
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 priorização atribuída pelos comandantes táticos, bem como a disponibilidade 

do material solicitado e adquirido.         

                   

              A Base de Apoio Logístico tem agido também no apoio de  logístico 

em catástrofes naturais, tais como, o apoio as cidades ribeirinhas de alagoas 

que foram destruídas pela força dos rios: 2.000 atendimentos hospitalares 

foram feitas de emergência pelo Hospital de Campanha que se deslocou do 

Rio a Alagoas para o cumprimento de missão de resgate em 2010. 

 

              Foi um grande desafio a primeira prova de fogo da Base de Apoio 

Logístico do Exército, mediante a realização de sobrevôos sobre as áreas 

atingidas, foi possível avaliar a extensão da destruição provocada pelas águas 

que, em pouco tempo, invadiram toda a região. A partir daí ficou claro a 

necessidade de um grande desdobramento de suprimentos médicos, viveres 

pela Base de Apoio Logístico na catástrofe nos Estados de Alagoas e 

Pernambuco.         

 

             A Base de Apoio Logístico usou todos os meios disponíveis para 

cumprir a missão de emergência ao lado da Defesa Civil. Cerca de 3.000 

militares foram usados diretamente envolvidos em diversos trabalhos. Em 

Pernambuco, as localidades apoiadas foram São Bento, Quipapá, Palmares, 

Barreiros, Garanhuns, Altinho e Água Preta. No Estado de Alagoas, a Base de 

Apoio Logístico do Exército aturam nos municípios de Branquinha, Murici, 

Quebrados, Jacuípe, São José da Lage, Paulo Jacinto, Santana do Mundaú e 

União dos Palmares.   

 

             Para o cumprimento da missão de suporte logístico a áreas afetadas 

pela catástrofe, os meios empregados foram os mais diversos: sete 

helicópteros, duas pontes modulares para a transposição dos rios da região 

cujas pontes  desabaram,  viaturas de transporte de pessoal e material, botes 

pneumáticos,   motores  de  popa,  geradores  de  energia,   barcos  de socorro,  
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equipamentos pesados de construção  (tratores, retroescavadeiras, caminhões 

basculantes e carregadeiras sobre rodas) barracas para 10 pessoas, 

equipamentos de comunicações, cisternas de água, cozinhas de campanha e 

material de controle de estradas. 

  

             O Centro de Operações da Base de Apoio Logístico foi montado nas 

dependências do Comando Militar do Nordeste que ficaram responsáveis pela 

coordenação das ações com a Marinha, Aeronáutica, Policias Militares, Corpos 

de Bombeiros, alem das Coordenarias de Defesa Civil dos Estados de 

Pernambuco e de Alagoas. 

 

             De imediato, o apoio logístico realizou o transporte de desabrigados e 

prestaram socorro às vítimas que ficaram ilhadas pela enxurrada em 

localidades com as cidades de Branquinha e Água Preta, empregando, para 

isso, recursos aéreos. Outras medidas emergenciais foram implementadas 

como o transporte, armazenamento e distribuição de artigos de primeira 

necessidade, como água, alimentos e medicamentos, a demolição de casas 

condenadas pela Defesa Civil e a recuperação de trechos de estradas, 

coordenação essa feita com os Batalhões de Engenharia. 

 

            Também foi providenciado o deslocamento operacional do Hospital de 

Campanha para o atendimento medico à população afetada e acionado 

recursos de Engenharia Militar para o trabalho de montagem de pontes 

modulares e controle de tráfego na passagem do rio Uná. 

 

             Em cada cidade, onde esteve o Hospital de Campanha, os módulos 

hospitalares estavam equipados com um consultório medico clínico, um 

consultório pediátrico, uma enfermaria clinica, uma enfermaria pediátrica, um 

posto de enfermagem e uma farmácia. 
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                Em Branquinha e Palmares, a equipe médica era composta de cinco 

médicos, 03 clínicos e 02 pediatras, 01 enfermeiro, 04 técnicos de enfermagem 

e 01 enfermeiro, atendendo mais de 2.000 pessoas.    

 

                Para suprir a deficiência das comunicações, interrompidas em alguns 

municípios, foi instalada e mantida em funcionamento uma rede rádio entre a 

Defesa Civil e os gabinetes de crise, localizados nas cidades mais atingidas 

pela enchente. 

    

                 Na grande tragédia da cidade de  Friburgo, Rio de Janeiro, a Base 

de Apoio Logístico, em 2011, apoiou o transporte de víveres, roupas e 

necessidades básicas as populações do interior da região Serrana do Rio de 

Janeiro usando e organizando a cadeia de suprimento através de comboios de 

mais de 50 caminhões em uma linha contínua de suprimento para cidades 

Petrópolis, Teresópolis etc. Um apoio sincronizado com a Defesa Civil, 

Governo Federal e o Governo Estadual do Rio de Janeiro,  coroado  de êxito.            

 
 
 

7. CONCLUSÃO.  
 

              
             O objetivo da presente monografia foi mostrar como a logística 

empresarial é importante para a logística militar no século XXI , que usou suas 

novas técnicas no emprego em guerra como foi visto nos primeiros capítulos 

em que as novas técnicas da Cadeia de Suprimento foram usadas em parceria 

com empresas civis (Operadores Logísticos) com grande sucesso assim foram 

nas campanhas do Iraque e Afeganistão principalmente com o suprimento 

continuo de gêneros paras as tropas norte-americanas, a parceria entre Forças 

Armadas: Bobs, Mac Donald , Coca Cola etc. 

 

             Novas transformações na Logística Empresarial foram assimiladas pela 

área militar pós Segunda Guerra Mundial ocasionando grandes avanços.       
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             Quanto às lições da nova área da Logística Empresarial foram 

aprendidas e o Brasil atento as novas transformações logísticas começou a 

desenvolver através da Escola Superior de Guerra novos conceitos, assim, se 

pode concluir que a contratação  de  operadores logísticos para operações 

militares  não é só viável como também necessária, na medida que o Exército 

Brasileiro, ao estabelecer a parceria com o a empresa contrata, passa a contar  

com serviços especializados, sem necessidade de grandes investimentos, 

enfocando seus recursos físicos e humanos na direção do seu core bussiness 

(planejamento e execução das operações de combate propriamente ditas). 

Ressalta-se que ter acesso à gama de recursos oferecidos pela estrutura 

logística civil sem ter que esperar por uma mobilização nacional ou se sujeitar à 

demora pela ativação dos meios logísticos do Exército, justificaria a sua 

contratação. Com isso, as preocupações logísticas do comandante operacional 

se restringirão apenas a preparar os planos de emprego e a alocar recursos 

para o pagamento dos serviços para pagamento dos serviços contratados. 

 

             Ao mesmo tempo, chega-se a conclusão que o Exército Brasileiro não 

possui condições de, em curtos ou médios prazos, adquirira estrutura e a 

experiência de um operador logístico, alem do que, para  essa  efetiva contrata- 

ção, é necessária a quebra de paradigmas por meio de uma mudança atual da 

visão logística militar, passando a entendê-la à luz da moderna logística 

empresarial (Bottino, 2009).  Por outro lado, ta contratação trata consigo um 

elevado grau de especialização na gestão de processos nas atividades 

logísticas de transporte e suprimento. 

 

             Já no Haiti o apoio logístico às tropas do contingente brasileiro tem 

sido, dentro dos marcos doutrinários vigentes, otimizando ao longo dos últimos 

cinco anos. As coordenações logísticas necessárias, envolvendo diversos 

órgãos brasileiros diretamente relacionados ao emprego de militares em solo 

haitiano, têm promovido o constante aperfeiçoamento do trabalho realizado. 

Por essa razão,  as tropas  brasileiras são alvas de freqüentes elogios oriundos 
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de todas as partes do mundo, principalmente por sua operacionalidade.             

 

             O Exército,  dentro  dos  novos conceitos  doutrinários  propostos,  pelo 

 Estado-Maior do Exército, por meio de novas diretrizes transformou o 

Departamento Logístico em Comando Logístico tornando-o mais operacional e 

adequado às novas demandas logísticas do século XXI, a logística operacional 

passou a ter um tratamento prioritário, na busca de uma rápida evolução da 

estrutura de paz para uma situação de guerra ou de conflito. 

 

             A Logística Operacional tem sido vista como um novo conceito ou 

preceito. Muitos se atrevem a explicá-la, mas não conseguem ou que ficaram 

presos a conceitos tradicionais, fato que torna o tema pouco compreendido em 

sua profundidade, no exercício real da atividade e dentro dos parâmetros 

doutrinários. O Exército, em sua continua evolução, procura se reestruturar e 

se modernizar. Essa realidade não é diferente em relação à logística, em 

especial a torná-la operacional.     

                    

             Desde então, busca-se o aperfeiçoamento nessa área, prendendo-se à 

necessidade de, em curto espaço de tempo, equipar, reequipar, suprir e fazer a 

manutenção dos equipamentos das tropas em combate, assim como a 

estrutura que será mobilizada e utilizada em caso de uma guerra, além de 

realizar os transportes de tropas e suprimentos necessários para a área de 

guerra (front). 

 

             No campo de ensino do Exército a uma necessidade urgente da 

criação de um Centro de Instrução para a Logística Operacional. Malogrado a 

existência de disciplinas focadas em logísticas na Academia Militar das 

Agulhas Negras, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Comando e 

Estado-Maior e Escola de Sargentos Logísticos, não há uma formação de um 

“gerente logístico” nesses estabelecimentos de ensino militares do Exército. O 

que se tem são  especialistas em suprimentos no caso dos Oficiais e Sargentos  
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de intendência, de manutenção no caso de Oficiais e Sargentos de Material 

Bélico).           

                   

             Porém, um profissional que tenha conhecimento da complexa tarefa de 

gerenciar toda a logística, não se fala somente da área tática, mas também da 

operacional e estratégica, não existe atualmente no Exército Brasileiro. O que 

há é uma complexa e dissonante sistematização de conhecimentos em que, a 

pergunta ainda sem resposta é como o Exército poderia formar o equivalente 

militar ao Chefe logístico civil? Aquele profissional capaz de gerenciar funções 

e classes de suprimentos logísticos ao longo de toda a cadeia de suprimento 

militar em tempo de guerra e de paz? Como formar o técnico em logística, que 

propiciará as Organizações Militares o apoio em recursos humanos para 

propiciar a manutenção do esforço operacional das tropas em contato? Como 

formar o Sargento que trabalhará com os contêineres, paletização e tantas 

outras tarefas logísticas? 

 

             Um Centro de Instrução de Logística com cursos muito bem 

desenhados conforme as necessidades do Exército Brasileiro pode ser uma 

boa solução. Buscar a resposta somente em cursos civis, como MBA e cursos 

técnicos, pode ser uma solução inicial, mas pode ser uma solução inicial, mas 

não pode ser encarada     como definitiva, pois a instituição tem peculiaridades 

que o mundo civil não possui. Os primeiros passos já foram dados, com a 

criação, no curto prazo, da Escola de Logística do Exército, no Rio de Janeiro. 

 

             A necessidade de mudança da didática de ensino militar na área 

logística: ensinar o militar a planejar um roteiro de comboio militares  eficiente e 

flexível diante da realidade do combate, a se calcular necessidades utilizando-

se de ferramentas mais atuais e realísticas, a tomar decisões logísticas 

baseadas em conceitos modernos e a se estudar casos logísticos históricos 

que permitam um pouco mais de senso de realidade aos temas.  
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             Acerca dos temas, ainda se sugere uma maior integração entre o 

Sistema Logístico  militar em uma situação de guerra.  Corre o risco do Exército  

de, em  parte ou na sua totalidade, os planos serem logisticamente inviáveis se 

testados em  combate ou simulações  bem feitas e detalhadas. 

 

             Para que se possa ter um mínimo de direção sobre como aperfeiçoar a 

logística militar brasileira, é fundamental que o Exército Brasileiro mandem 

Oficiais e Sargentos realizarem cursos nos paises cuja experiência em logística  

foi testada recentemente, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, 

Alemanha e Israel, dentre outros, e dessas experiências, sem copiar, mas 

adaptando-as a nossa realidade brasileira. 

 

              Infelizmente o que se observa no Exército Brasileiro, em algumas 

oportunidades, ainda á o baixo aproveitamento dos recursos humanos 

formados na área de logística. A instituição tem, ao longo dos últimos cinco 

anos, no mínimo, investido em recursos financeiros na formação de oficiais na 

área de Logística Empresarial Civil pela Fundação Getulio Vargas, em 2007 

mais dois militares e em 2010 foram dois militares. A uma maior necessidade 

de investimento educacional na área de Logística Empresarial, devendo haver 

maior intercâmbio cientifico.  

 

             A uma necessidade através do Exército de adquirir e traduzir obras 

importantes da Logística Empresarial Civil, pois infelizmente a maioria de 

nossos militares não domina o idioma inglês a ponto de ler e entender obras 

técnicas. 

 

              Analisando essas deficiências  o Exército começou a desenvolver  a 

doutrina da melhoria de gestão logística, o Exército visualizou, entre outras, as 

seguintes melhorias, tais como, integração entre o Comando Logístico, 

Diretorias de fornecimento, Regiões Militares, Órgãos Provedores e Unidades 

Militares de manutenção. 
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             Um novo conceito operacional surgiu no Comando Logístico então 

usando conceitos da Logística Empresarial Civil com a Logística Operacional 

Militar: a Base de Apoio Logístico do Exército,  como  sendo um  novo  conceito 

em logística, adaptado as realidades doutrinárias da Logística Empresarial 

Civil.   

 

             Com a edificação do conceito de Base de Apoio Logística do Exército, 

em 2010, o Exército e o Comando Logístico apóiam-se, como foi visto nos 

capítulos anteriores, em uma estrutura moderna logística civil, adaptada a 

realidade militar. Sendo a seção de coordenação logística feita pela Base de 

Apoio Logístico a estruturação e planejamento de todas as rotas de comboios 

militares de suprimento (eixos de transporte: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul) seguindo o seu planejamento, no seu deslocamento (através de 

satélites) e seu desembargue seja ele em coordenação com a Força Aérea 

Brasileira (através das Bases aéreas) ou através da marinha de Guerra 

(através de portos: Rio, São Paulo e Recife) a Base de Apoio Logístico ainda 

possui uma Divisão de Estudos Logísticos e uma Divisão de Importação e 

Exportação de material Militar, única no Brasil, como vanguarda no avanço 

tecnológico de mais moderno na logística, estas melhoras foram significativas.  

Unidades subordinas a Base de Apoio Logístico do Exército foram importantes 

também, pois descentralizou o braço da logística operacional, que até 2010 era 

engessada por um Comando centralizado em Brasília com suas respectivas 

Diretorias, tais unidades operacionais tornaram, assim, o braço operacional 

logístico mais maleável, podendo a Base coordenar mais de perto suas 

missões. Às Unidades operacionais, sendo elas: 

            

             O Estabelecimento Central de Transporte: Cuja importância como 

braço de transporte logístico, da Base, agindo nos eixos Norte, Nordeste, 

centro, Sudeste e Sul transportando as classes de suprimento para todas as 

regiões Militares do território nacional. Com viaturas de 5 Toneladas modernas 

Scania e de  tipo baú. 
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             Aquisição também do Depósito Central de Armamento, com a 

finalidade de missão de controlar e fornecer armamentos, instrumentos de 

observação, etc. Foi importante para operações logísticas (principalmente em 

relação à manutenção de armas das tropas brasileiras no HAITI) a 

conservação e manutenção desses mesmos materiais, suprindo todas as 

Unidades Militares do Exército no interior de nosso país. 

                      

           O Batalhão de Manutenção de Armamento também foi uma aquisição 

importante para a Base de Apoio Logístico, tal unidade ao lado do depósito 

Central de Armamento forma o braço forte da logística de manutenção 

essencial para o Exército Brasileiro.         

 

           O Depósito de Suprimento foi também essencial para a estruturação da 

cadeia de suprimento para o fornecimento continuo em um fluxo constante para 

a todas as Regiões Militares do Brasil, além de suprimento a missões para o 

HAITI. 

 

            Já o Depósito Central de Munição é uma peça fundamental na cadeia 

logística de suprimento para todo o Exército Brasileiro, realizando o depósito de 

munições pesadas para o suprimento constante das unidades baseadas em 

todo o território nacional.  

                

             O Hospital de Campanha foi com grande êxito prover atendimento 

médico e hospitalização durante as operações de resgate em Pernambuco e 

Alagoas foram coroadas de sucesso.  Tratando-se de uma unidade de saúde 

móvel, sendo a única unidade de saúde com esta característica em todo o 

território nacional.      

               

              Mais a Logística Militar ainda caminha a passos lentos no Exército e 

nas Forças Armadas Brasileiras, o sucateamento sucessivo a mais de 30 anos 

das Forças Armadas faz com que os novos governos abram os olhos para     a 
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defasagem tecnológica cada vez maior do Brasil entre as grandes potências 

militares, tais como, Estados Unidos e China. O nosso país de dimensões 

intercontinentais necessita de tropas modernas e uma cadeia de suprimento 

moderna. Cabe ao Exército Brasileiro tentar, apesar dos parcos recursos, 

adaptarem os novos conceitos a nova realidade dessa nova ciência do futuro 

que se chama Logística Empresarial e estruturar a sua Logística Operacional 

as novas demandas do século XXI. 
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