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INTRODUÇÃO 

A recente criação do Ministério da Defesa Brasileiro acontece num contexto mundial 
de transformação social intensa. A migração da sociedade atual, ou moderna, para 
sociedade pós-moderna implica alterações em todas as dimensões sociais . 

A dimensão militar também está em plena transformação. A recente guena contra 
a Iugoslávia foi a primeira guerra decidida inteiramente pelo poder aéreo, e é um 
exemplo bastante claro do que se chama hoje de campo de batalha não-linear (Non
Linear Battlefield) . 

As Forças Armadas brasileiras se encontram hoje  num estado de preparo 
incompatível com o atual "estado da arte" no campo da ciência militar. Para alcançar 
tal estado de compatibilidade é preciso que se realize um profundo trabalho de 
transformação organizacional. 

O presente trabalho visa a demonstrar que o Ministério da Defesa tem a oportunidade 
de utilizar o orçamento como ferramenta para atingir tal objetivo e preparar as Forças 
Armadas brasileiras a se tornarem um instrumento de imposição da vontade da 
sociedade nacional no contexto pós-moderno. 

* Capitão QEM. 
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SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

A sociedade passa hoje por modificações sociais de grande importância .  A principal 
razão por trás destas mudanças é o rápido avanço da tecnologia. Tais modificações são 
apenas o começo de alterações ainda maiores que estão por vir num horizonte de duas ou 
três décadas . 

Esta não é a primeira vez que a sociedade humana passa por uma revolução social . Darcy 
Ribeiro ( 1 978)  afirma que "a história humana nos últimos dez milênios pode ser explicada 
em termos de revoluções tecnológicas e processos civilizatórios". No último milênio, pode
se indicar pelo menos outras quatro revoluções similares (Drucker, 1 993) :  a revolução urbana 
do século XIII, a revolução mercantil, o iluminismo e a revolução industrial . 

Cada uma destas revoluções pode ser ligada a avanços tecnológicos e, em especial, ao 
uso de novas fontes de energia, como o vento, os rios, o carvão e o petróleo. Fischer ( 1 996) 
aponta a ligação entre as mudanças sociais e as flutuações na inflação, apontando para uma 
conexão econômica ao invés de tecnológica. Darcy Ribyiro ( 1 97 8) aponta apenas duas 
revoluções sociais no mesmo período e faz conexões sociais e tecnológicas. Toffler ( 1 980) 
aponta apenas uma grande mudança anterior ao nosso tempo neste período, e sua conexão é 
fortemente calcada em avanços tecnológicos . Paul Kennedy ( 1 989) liga o poder econômico 
com o poder militar nos últimos quinhentos anos. 

Giddens ( 1 99 1 )  afirma que o problema da mudança social não é unidimencional e que 
para se entender corretamente a sociedade é preciso ver vários aspectos da mesma. Isto está 
de acordo com o que Toffler ( 1 980) descreve ao colocar que a sociedade modema, ou industrial, 
não surgiu aos pedaços, mas sim como um todo, e que partes delajá existiam antes, remontando 
até o período romano. 

O final do século XX e princípio do século XXI são um período de transformação onde as 
sociedades moderna e pós-moderna convivem em desarmonia e contradição. É um período 
turbulento como foram todos os períodos similares na história. Ao final deste, estaremos 
numa nova realidade, que diferirá da sociedade moderna como esta difere da sociedade 
mercantil e esta da agrária. 

Para entender esta mudança é preciso dividir a sociedade em várias dimensões e analisar 
cada uma destas dimensões em detalhe. Giddens ( 1 99 1 )  propõe quatro dimensões para a 
sociedade moderna: industrialismo, capitalismo, poder militar e poder administrativo. Ele 
afirma ainda que a análise unidimensional que domina a maioria das visões sociais leva a 
distorsões e conclusões limitadas. 

Giddens ( 1 99 1 )  propõe dois cenários,  o da pós-modernidade e o da modernidade 
radicalizada. Toffler ( 1 980) e Drucker ( 1 993) propõem um cenário somente, que é similar ao 
da pós-modernidade de Giddens. 

Para estes autores a transnacionalidade permeia a sociedade do futuro. A economia é 
dominada pelos serviços, a política por partidos transnacionais e uma democracia menos 
representativa e mais direta, um equilíbrio social mais tênue é movido por mecanismos de 
inserção de mão-de-obra, a tecnologia é mais humana e menos poluente, como a fusão nuclear, 
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e o mundo tem menos guerras e mais conflitos regionais, frutos das desigualdades locais e do 
choque entre o moderno em extinção e o pós-moderno em ascensão. 

A EVOLUÇÃO DA GUERRA 

o escopo deste trabalho é o de analisar as mudanças que estão ocorrendo na dimensão do 
poder militar, tendo em perspectiva que as alterações nas outras dimensões tem um impacto 
sinérgico acentuado sobre esta dimensão. 

Giddens ( 1 99 1 )  afirma com propriedade que a dimensão militar é central para os Estados 
pré-modernos e de grande importância para os Estados modernos.  Em alguns Estados da 
antiguidade, como o Estado Romano, o exército era a instituição mais forte e tinha uma 
caráter central. Smith ( 1 99 1 )  coloca a lógica da existência das forças armadas como sendo a 
de defender a sociedade de outras sociedades e assim garantir a existência desta e sua liberdade 
de escolha e tomada de decisão. Clausewitz teoriza que a guerra é o choque de duas vontades 
distintas, e que o objetivo desta é vencer a vontade do inimigo de lutar. 

Uma visão simplista e üTealista da guerra é a de que esta só pode ser vencida por meio da 
força bruta e do choque entre forças armadas de forma direta. Entretanto, a forma de uma 
sociedade impor sua vontade sobre outras pode ser bem mais sútil, e mais eficiente do que o 
simples choque de armas. Perril ( 1 989) nos descreve como os romanos já  utilizavam várias 
formas que não o choque de armas para ganhar de outros inimigos mais fortes .  

O panorama doutrinátio militar mundial pode ser analisado através da transição de doutrinas 
nos últimos cinqüenta anos, tendo origem na Blitzkrieg, passando pela Airland Battle e 
migrando atualmente em direção ao Non-Linear Battlefield. 
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Na Blitzkrieg, doutrina que dominou a Segunda Guerra Mundial, a peça central das 
operações militares eram as formações blindadas , que eram usadas para cercar e destruir 
o inimigo . Após a derrota do Vietnã, e frente a uma inferioridade numérica perante o 
bloco soviético no front central , i s to é ,  Europa,  os  Estados Unidos começaram a 
desenvolver uma nova doutrina, a Airland Battle, muito mais centrada no poder aéreo. 
Esta doutrina dominou a guerra do Golfo, onde armas de alta tecnologia utilizadas com 
ampla supremacia aérea derrotaram um inimigo numericamente superior. Na Iugoslávia, 
a Airland Battle derrotou o inimigo sem mesmo recorrer à uma operação terrestre, 
forçando-o a uma negociação em termos desfavoráveis. 

Atualmente, vários avanços tecnológicos bem como a fim da Guerra Fria estão fazendo o 
pensamento militar migrar para uma nova doutrina chamada de Non-Linear Battlefield. O 
Departamento de Defesa norte-americano ( 1 992) cita 1 4  tecnologias emergentes que são 
chaves para a capacidade futura de combater. São estas: 

Materiais 
Microeletrônica 
Computação 
Inteligência Artificial 
Robótica 
Propulsão 
Geração de Energia 

Fonte: Department of Defense, 1 992 

Energia Dirigida 
Tecnologia espacial 
Redução de assinatura 
Proteção 
Biotecnologia 
Neurociência e 

Tecnologia de fabricação 

Tecnologia ganha guerras. A guerra do Golfo provou que exércitos grandes, mas com 
equipamento inadequado, são incapazes de conter operações ofensivas de exércitos mais 
modernos. O conflito com a Iugoslávia provou que não é mais preciso haver operações 
terrestres para se impor a vontade de uma sociedade sobre outra. 

O tamanho das forças armadas importa pouco no contexto pós-moderno. A China com 
milhões de soldados é incapaz de conquistar Taiwan, uma ilha que fica ao largo de sua costa, 
enquanto o Reino Unido, com forças armadas numericamente bem inferiores ao Exército 
argentino, foi capaz de atravessar o Atlântico no sentido NOlte-Sul e capturar as Ilhas Falklands 
e com isto derrubar o governo argentino. Claramente o que importa é a capacidade de projetar 
forças, e com isto quebrar a vontade do inimigo de lutar. 

Tal capacidade é construída não no período pequeno que antecede ao conflito onde as 
tensões vão escalando, mas sim com grande antecedência nos períodos de paz. A guerra 
deixou de ser um evento onde exércitos numerosos e mal-adestrados se enfrentam numa guerra 
industrializada, mas sim um evento onde forças pequenas extremamente treinadas e 
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excepcionalmente bem armadas se encontram para quebrar a vontade do inimigo. Guerras 
pós-modernas são rápidas e extremamente destrutivas. 

O custo enorme de manutenção de vastos exércitos de conscritos no passado implicava 
uma relação íntima entre poder militar e poder econômico. Esta relação continua sendo válida, 
mas não pelos mesmos motivos. Hoje, é o enorme custo de pesquisa e desenvolvimento dos 
armamentos e o treinamento contínuo de forças armadas profissionais que fazem este vínculo. 
As armas modernas têm custos na casa dos milhões de dólares, e estes custos continuam 
subindo. Parte deste custo é aliviado de forma indireta quando as tecnologias desenvolvidas 
para uso militar encontram mercados civis onde florescem. A receita de fomentar a pesquisa 
na indústria bélica, e com isto gerar novas tecnologias para a sociedade, tem sido uma forma 
de aproveitar melhor os gastos em defesa. 

Como principais tendências podemos citar então: 
1 )  Transição de forças de defesa conscritas para forças de defesa profissionais. 
2) Investimento forte em pesquisa e desenvolvimento via fomento industrial . 
3 )  Criação de forças capazes de serem projetadas em nível global. 
4) Participação em alianças militares em nível regional e mundial. 
5) Integração das forças armadas numa só força de defesa "trifíbia" . 
O mais importante é lembrar que a guena não é um conflito de forças, mas sim de vontades. 

Uma guerra pode ser ganha de várias formas. A história está repleta de narrativas onde 
mesmo se perdendo todas as batalhas se ganhou a guerra. 

o CONTEXTO BRASILEIRO 

Dentro desta ambiência pós-moderna devemos agora analisar o contexto no qual o Brasil 
está inserido. 

O primeiro ponto a ser ressaltado é a neutralidade brasileira em relação à maioria dos 
conflitos mundiais. Em parte pelo seu povo ser de natureza pacífica e em parte por estar 
longe das regiões principais de conflito do mundo, o País tem-se mantido neutro sempre que 
possível ao longo de sua história, participando ativamente de guerras somente quando atacado. 
Esta tendência deverá ser mantida num futuro previsível, tanto por força da constituição 
federal quanto pela vontade de sua população. 

O segundo ponto é a homogeneidade de população, tanto no território nacional quanto nos 
países vizinhos com quem a formação de alianças militares e econômicas é um passo natural 
na evolução do continente. Existe apenas uma religião dominante e duas línguas fortes em 
todo o continente. A miscigenação racial é parte da cultura nacional, o que impede conflitos 
de ordem racial. Esta homogeneidade contribui não só para a estabilidade nacional, mas para 
uma posição de neutralidade no campo político. 

O terceiro ponto a ressaltar é o fato de que a AméIÍca do Sul é um continente em processo de 
franco desenvolvimento, e, em especial, o Mercosul já se encontra dentro dos que se denomina 
hoje como "mercado emergente". A economia do continente, que era desprezível cem anos atrás, 
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hoje atinge a casa dos dois trilhões de dólares, o que ainda é pouco comparativamente aos 
Estados Unidos e Europa (cerca de nove trilhões de dólares cada), mas já é significativo no 
contexto mundial. A tendência, com o desenvolvimento do resto do Brasil e do continente, é que 
este se iguale economicamente ao Plimeiro Mundo num hOllzonte de cinqüenta anos. 

O quarto ponto é que, historicamente, os conflitos ocolTidos no continente sul-americano 
tem sido predominantemente de baixa intensidade, decolTentes de desigualdades sociais ou 
de conflitos por fronteiras. Existem umas poucas exceções tais como a guerra do Paraguai e a 
guerra do Pacífico. A espectativa num futuro previsível é de que não OCOlTam conflitos de 
grande porte entre as nações da região. 

Dentro deste contexto, podemos imaginar agora alguns cenários para os próximos cinqüenta 
anos .  Para criar tais cenários, devemos pôr em perspectiva as principais variáveis de incerteza 
em relação ao futuro (Ringland, 1 998). Assim sendo, construímos dois eixos onde as variáveis 
principais se encontram, sendo um o nível de integração entre as nações do continente sul
americano e o outro o nível de ameaça às nações da região. 

Uma alta integração compreende que as nações da região formaram uma bloco único que 
funciona quase como uma federação, isto é, a integração pacífica da América do Sul, como 
preconizada na Constituição Federal de 1 988 ,  foi atingida através do Mercosul e do Pacto 
Andino. Um baixa integração pressupõe que, apesar dos esforços de integração, os países 
não agem em bloco e têm grandes dificuldades de coordenar suas políticas públicas. 

O nível de ameaça está ligado tanto a ameaças externas visando à obtenção de vantagens 
comerciais na exploração de recursos naturais ou na imposição de tratados comerciais, quanto 
a ameaças internas causadas por fatores de desordem social motivadas por desequilíbrio na 
representatividade política de grupos sociais. Este nível de ameaça pode ser alto, significando 
uma grande desordem interna e/ou uma forte ameaça externa ou baixa, representando uma 
estabilidade interna e um baixo nível de interesse internacional em intervir localmente. 

Surgem assim quatro cenários distintos, aos quais denominaremos aqui de A, B, C e D. O 
cenário A é o mais desejável sem dúvida, assim como o D, o menos desejável ; os cenários B 
e C são intermediários. 

Alto 

Baixo 
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Gráfico 1 :  Cenários mil itares para a América do Sul no século XXI 
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No cenário A,  a América do Sul está altamente integrada e é de fato ou até mesmo de 
direito uma federação . A ordem social é estável , e o nível de ameaça externa, baixo. 
Dado o histórico do continente, este é o cenário mais provável .  Uma federação sul
americana forte terá seus interesses comerciais voltados para fora do continente, em 
especial na Costa Ocidental da África, Caribe e Pacífico Sul .  Com uma defesa interna 
assegurada e sem fronteiras terrestres dentro do continente, o poder de projeção de força 
nas áreas de interesse será a prioridade. 

No cenário B, embora a unicidade da região exista, há um nível de ameaça alto. Se este se 
dever a ameaças externas, a defesa do litoral e a manutenção da superioridade aerospacial se 
tornarão prioridade. Caso esta ameaça seja interna e se origine em movimentos guerrilheiros 
similares aos existentes na Colômbia e Peru, a natureza da defesa será totalmente diversa, 
sendo a ênfase em pacificar tais movimentos de insurreição através de uma ação que combine 
operações militares e investimentos econômicos. Este cenário se divide de fato em dois, dos 
quais o de instabilidade interna é sem dúvida mais provável, em especial se levarmos em 
conta que o desenvolvimento da região dificilmente não acarretará desequilíbrios de poder. 

No cenário C, a América do Sul ainda é uma coletânea de países que não se integraram e 
agem de forma desarmônica num mundo altamente regionalizado em que os blocos econômicos 
dominam. Neste caso, o Brasil provavelmente domina indiretamente o continente, embora 
não tenha alcançado uma integração sinérgica da região, e, assim, é apenas uma sombra do 
poderio econôinico dos dois cenários anteriores . O nível de ameaça é baixo possivelmente 
porque os países são tão desunidos que é fácil manipulá-los, e seu desenvolvimento foi lento 
de modo que poucas distorções sociais ocorreram. As forças armadas têm pouca verba e 
pouco prestígio, sendo vistas como uma preocupação de segunda ordem. 

No cenário D, o continente também está fragmentado, mas o nível de ameaça é alto. 
Novamente, este cenário se divide em dois subcasos. Se a ameaça é externa, luta-se uma 
guerra perdida. Tenta-se criar uma condição para que o inimigo desista do embate ou procure 
outra alternativa mais barata aos seus objetivos, como durante as invasões holandesas. Se a 
ameaça é interna, pode-se estar lutando contra uma guerra de guerrilha com meios insuficientes 
e se precisando de ajuda externa. Este é o cenário menos provável, dado o histórico do 
continente, mas nem por isto se deve abandoná-lo. 

Observando os cenários descritos acima, pode-se ver uma miríade de situações possíveis 
num futuro de cinqüenta a cem anos para o nosso continente e ter uma noção do desafio à 
nossa frente. A técnica de cenários visa, justamente, criar um espectro de possibilidades ao 
invés de dar uma única visão do futuro. Com isto, ela levanta perguntas mais do que dá 
respostas, mas muitas vezes a pergunta certa é mais importante do que a resposta. 

o MINISTÉRIO DA DEFESA 

Como pode o Ministério da Defesa enfrentar o desafio de transformar as forças armadas 
brasileiras, preparadas para lutar as guerras do período moderno, em forças capazes de 
enfrentar os desafios da sociedade pós-moderna? 
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Nossas três forças vêm se mantendo atualizadas na medida do possível, mas com sérias 
restrições orçamentátias. Até por falta de ameaça interna ou externa clara, o nível de ptioridade 
para a defesa tem sido baixo desde a guena do Paraguai ( 1 865-7 1 ) .  A modernização das 
Forças Armadas nacionais nunca foi prioridade, e estas sempre operaram com equipamento 
antiquado e treinamento inadequado. Este baixo nível de operacionalidade tem sido visto 
pelos países vizinhos como um baixo nível de ameaça e contribuído para uma paz duradoura. 

Outro fator que contribuiu para esta paz foi a mensagem clara passada pela guena do 
Paraguai .  Apesar do baixo nível de operacional idade em que as armas nacionais se 
encontravam quando atacadas pelos paraguaios, estas rapidamente se mobilizaram e levaram 
a guena até o fim sem uma paz de compromisso que seria mais barata. A mensagem de que 
uma guerra contra o Brasil teria de ser levada até as últimas conseqüências dissuadiu qualquer 
invasão estrangeira, com a exceção da ocupação do Amapá pelos franceses ( 1 895- 1 900). 

O desafio à frente do Ministério da Defesa é o de criar a capacidade de operar no ambiente 
pós-model:no de um campo de batalha não-linear e participar das operações militares que 
interessem ao Brasil em qualquer região do mundo. Para isto, é preciso combinar mecanismos 
dissuatórios de invasão com mecanismos de projeção de força e, ao mesmo tempo, integrar 
os países sul-americanos numa entidade geopolítica coerente. Este não é um desafio pequeno, 
apesar da alta motivação e preparo dos militares brasileiros. 

O novo ministério terá de l idar com verbas escassas, ser capaz de integrar forças de 
outras nações cuja cultura organizacional é distinta da brasileira, modernizar a força 
tanto em equipamento, procedimentos e recursos humanos e lidar com fatores diplomáticos 
muito sensíveis .  

A eventual integração das forças armadas do Mercosul numa força de defesa conjunta 
implicaria a defesa de uma região mais vasta do que a Europa ou os Estados Unidos e isto 
teria de ser feito com forças muito reduzidas. Uma futura integração do resto da América do 
Sul, ou pelo menos do Pacto Andino, demandaria uma defesa de um continente com duas 
costas distintas e que pediria uma conexão entre as duas através de um canal na Colômbia ou 
de uma negociação com o Panamá por direitos de passagem ou de sua participação na aliança. 
Venezuela e Chile parecem ser os países da América com menos determinação para participar 
de uma grande federação. 

A FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Para enfrentar este desafio é preciso uma mudança muito forte dentro da organização de 
modo a integrar não só as três forças mas também as forças de nações amigas numa só 
unidade coerente. Nossa argumentação é a de que uma mudança no método de planejar, executar 
e controlar o orçamento da defesa é uma das principais ferramentas para levar a cabo tal 
mudança organizacional. 
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N a década de 1 960, o Departamento de Defesa norte-americano implementou o sistema 
atual de orçamento, o PPBS (Planning-Progrmning and Budgeting System), com o intuito de 
utilizar esta mudança como uma ferramenta de transformação organizacional. Naquele momento, 
o Departamento de Defesa (DoD) já  existia desde 1 949, mas os problemas de rivalidades 
entre serviços que haviam prejudicado as operações na Segunda Guerra e Coréia continuavam 
a existir (Novick, 1 965). 

De fato, as quatro forças dos EUA (Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros) existiam 
de forma estanque e tinham muito pouca interação. A Força Aérea acreditava em ataques 
estratégicos como forma de vencer a guerra (Douhet, 1 942) , a Marinha se calcava na estratégia 
marítima de Mahan ( 1 889) como vencedora de qualquer guerra, e o Exército se apoiava nas 
vitórias das guerras de Independência, Secessão e as duas mundiais, nas quais o fator 
determinante foi o Exército. A batalha decisiva terrestre preconizada por Clausewitz era o 
sustentáculo da estratégia terrestre. Os fuzileiros tentavam sobreviver justificando como podiam 
sua existência isolada. Os soviéticos lideravam a corrida espacial, e o envolvimento americano 
no Vietnãjá se apresentava no horizonte. 

Para quebrar a segmentação existente nas quatro forças e integrá-las numa força coerente, 
o chefe do Departamento de Defesa, Robert MacNamara, percebeu que precisava fazer os 
comandantes conversarem numa linguagem comum sobre um tema que lhes fosse vital . 
Infelizmente, a defesa propriamente dita não era tal tema, uma vez que os Estados Unidos 
continental não eram diretamente ameaçados. 

O PPBS através de seus programas permitia um corte transversal das forças. Ao se criarem 
programas que fossem baseados no resultado ao invés da forma, era possível integrar as 
forças singulares. Por exemplo, ao invés de alocar verbas para o "material de limpeza" ou 
"gastos de manutenção", se alocava a verba para "força de retaliação estratégica" ou "pesquisa 
e desenvolvimento". Os programas criados cortavam as forças, obrigando a se integrarem 
para receber verbas ou desaparecerem. 

O quadro abaixo mostra os novos programas idealizados para reestruturar o DoD. 

Strategic retaliation force 
Continental air and missilie defence forces 
General purpose forces 
Airlift and sealift forces 
Research and development 
Reserve and National Guard 
General support 
Military assistance 
Civil defense 

Fonte: Novick, 1 965 
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Ao mudar o foco da discussão da forma para o resultado, MacNamara conseguiu não só 
quebrar o isolamento das forças singulares, mas também organizar melhor a alocação de 
verbas, permitindo uma visão mais clara das prioridades tanto para o administrador quanto 
para o cidadão contribuinte. A alocação de uma verba para "despesas com pessoal" indica 
menos sua utilidade do que "defesa do Atlântico Norte" ou "força de retaliação estratégica". 

O PPBS já havia sido inventado desde de 1 954 pela RAND Corporation para permitir 
uma melhor execução dos três propósitos principais de um sistema orçamentário, que são o 
controle financeiro, o controle gerencial e o planejamento estratégico (Novick, 1 965, e Schultze, 
1 968) .  

Este sistema, o PPBS, de fato permitia uma visão ampliada dos custos de cada sistema e a 
projeção a longo prazo para um planejamento estratégico, bem como um melhor controle 
gerencial e uma capacidade de julgar as alternativas viáveis em busca de uma solução com 
maior eficiência. Porém, sua introdução, a partir de 1 96 1 ,  no DoD se ' deu por uma questão 
que ia além disto, a quebra do isolamento e a integração das forças singulares, que existia em 
teoria, mas não na prática. 

A mesma ferramenta pode ser utilizada para o caso brasileiro. Embora haja  técnicas que 
quando importadas de outra nação funcionem mal devido a problemas culturais, este não é um 
destes casos. A situação do Ministério da Defesa brasileiro é similar ao do Departamento de 
Defesa norte-americano da época, guardadas as devidas proporções de gastos. 

É possível criar programas que cortem as três forças singulares de forma a induzi-las a 
uma integração harmônica. Ela permitiria uma 'melhor vizualização dos objetivos estratégico
políticos por parte do administrador, do cidadão e dos países vizinhos, com os quais se 
deseja formar uma força integrada num horizonte de cinqüenta anos . Tal quadro de programas 
deve também vislumbrar uma possível unificação política da América do Sul neste horizonte 
de tempo e ser capaz de se adaptar às necessidades da Federação Brasileira e de uma futura 
Federação Sul-Americana. 

No apêndice A, colocamos uma blueprint de como seria este quadro de programas no 
presente e quais programas deveriam ser introduzidos no futuro à medida que eventos 
geopolíticos previsíveis venham a ocorrer. Ao observar este quadro, se percebe que os meios 
para executar as tarefas são evitados nos programas e citados de maneira genérica nos 
subprogramas, deixando os futuros administradores livres para decidirem qual a melhor forma 
de executar a tarefa em função dos recursos e tecnologia disponíveis na época. 

CONCLUSÃO 

Os desafios do século XXI para o nosso continente são muitos. Entramos no período 
moderno com um atraso grande em relação aos países da Europa e aos Estados Unidos. Para 
comparação, basta lembrar que a revolução industrial atingiu a Inglaterra nas décadas de 
1 820 e 1 830, e, no Brasil, o mesmo fenômeno só ocorreu nas décadas de 1 960 e 1 970. 
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Enquanto as nações mais avançadas tiveram quase um século para se adaptarem à modernidade 
antes do choque da pós-modernidade, nossa nação e nosso continente passam pelas duas 
transições quase que em seguida uma da outra. 

Uma bem-sucedida transição para a pós-modernidade passa necessariamente por um 
continente integrado em todas as dimensões da sociedade, econômica, política, social , 
tecnológica e militar. Não poderemos impor nossa vontade se não tivermos a ferramenta para 
tal, isto é, forças armadas capazes de manter a independência de nossas ações e sustentar 
nossa liberdade de escolha. Não poderemos sustentar tais forças se não tivermos uma economia 
forte e estável . Não poderemos evitar o destruidor ciclo de golpes e contra-golpes que enche 
a história de nosso continente sem forças armadas legitimadas pela participação democrática 
de todas as camadas da sociedade e todos os estados da federação e não poderemos criar as 
ferramentas de combate sem a tecnologia mais avançada. 

A sociedade pós-moderna, assim como a moderna, tem de nascer como um todo e não aos 
pedaços .  A defesa desta sociedade é um fator decisivo para o progresso da mesma. rnJ 
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Apêndice A 

Uma Blueprint para o Ministério da Defesa 

Neste apêndice, iremos colocar uma blueprint de programas de orçamento para cortar as forças 

singulares nacionais, preparando-as para uma integração sistêmica e uma i nserção no contexto pós

moderno da guerra. 

Os programas apresentados representam funções estratégicas das forças armadas sem levantar o 

mérito de que força deverá desempenhar que papel, uma vez que isto será mutável no tempo em função 

de diversos fatores. 

O primeiro programa l ida com o comando central que realiza o planejamento, o comando e o 

controle num nível geoestratégico. Os quatro seguintes programas tratam da defesa de regiões do 

território nacional e adjacências, sendo a divisão entre litoral atlântico, região amazônica, fronteira 

centro-sul e zona do interior. Sendo que, no contexto do campo de batalha não-linear, a zona do interior 

se sobrepõe às demais. O programa seguinte trata sobre a projeção de força além das fronteiras nacionais 

onde quer que a vontade da sociedade brasileira tenha de ser defendida. Há dois programas de caráter 

especial com objetivos de longo prazo, o espacial e o antártico. Os demais programas lidam com apoio 

ao combate, como inteligência, ciência e tecnologia, marketing institucional . Finalmente, há nm 

programa para as forças auxiliares. 

Os subprogramas de defesa mostram as várias camadas de defesa da região, sendo uma camada 

avançada dentro do conceito da  Airland Battle, uma camada aproximada e uma l inha já  dentro do 

terrítorio nacional .  

Os subprogramas da defesa da zona do interior demonstram uma ênfase na manutenção da capacidade 

de combater, mantendo a supremacia orbital, eletromagnética e aérea sobre o território nacional e 

defendendo as localidades estratégicas como indústrias, fontes de energia, centros de comando e bases 

aeroespaciais, bem como os eixos viários, através dos quais as tropas precisam se deslocar e a economia 

transita seus bens para se manter em funcionamento. 

No programa de projeção de força, vislumbram-se tanto as missões de paz através das quais a 

nação se mantém inserida no contexto das nações participando de operações para salvaguardar os 

interesses internacionais, como uma força de intervenção para garantir os interesses e a vontade na 

nação brasileira e de suas nações amigas, sej a  no continente ou além-mar. 

O programa espacial visa à natural projeção da sociedade na fronteira da tecnologia, buscando 

garantir o acesso da sociedade nacional aos vastos recursos do sistema solar. Seus objetivos são de 

mais longo prazo, mas a manutenção de um programa desta natureza é um indicador claro da vontade 

nacional de estar entre as sociedades que irão partilhar os benefícios da exploração espacial. 

O programa antártico, de forma similar ao espacial, visa a garantir os direitos da sociedade brasileira 

de exploração e ocupação do continente antártico, que, embora hoje  seja  inviável do ponto de vista 

econômico, pode não ser no futuro. Ainda há muitos recursos não mapeados sob o gelo deste continente 

e deve-se garantir o nosso acesso a eles. 
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Programa Subprograma 

Comando Geoestratégico Comando e Controle Geoestratégico 
Planejamento Estratégico 

Defesa do Litoral Atlântico Supremacia Aeronaval do Atlântico Sul 
Supremacia Aeronaval da Plataforma Continental 
Defesa Aeroterrestre da Região Litorânea 

Defesa da Região Amazônica Guarnição da Fronteira Amazônica 
Supremacia Aerofluvial da Região Amazônica 
Defesa Aeroterrestre da Região Amazônica 

Defesa da Fronteira Centro-Sul Guarnição da Fronteira Centro-Sul 
Supremacia Aerofluvial da Fronteira Centro-Sul 
Defesa da Fronteira Centro-Sul 

Defesa da Zona do Interior Supremacia Estratégica 

Projeção de Força 

Programa Espacial 

Programa Antártico 

Serviços de Inteligência 

Ciência e Tecnologia 

Marketing Institucional 

Segurança Pública 

Defesa de Localidades Estratégicas 
Defesa de Eixos Viários 
Supremacia no Espectro Eletromagnético 

Missões de Paz 
Força de Reação Estratégica 
Força de Intervenção Além-mar 

Utilização do Espaço Orbital 
Exploração Espacial 

Utilização Científica do Continente 
Exploração Antártica 

Inteligência 
Contra-Inteligência 

Pesquisa Básica 
Pesquisa Aplicada 

Comunicação Social 
Ações Cívico-Sociais 
Cultura 
Esportes 

Policiamento Civil 
Policiamento Militar 
Defesa Contra Sinistros 
Serviços Especiais de Segurança 

Tabela A-1 : Modelo proposto de programas orçamentários 

Com a provável integração do Mercosul, as mudanças seriam pequenas em termos de programas, 
a única diferença seria a alteração do programa de "Defesa da Fronteira Centro-Sul" para "Defesa do 

Cone Sul". As forças armadas das nações amigas, isto é, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai seriam 

integradas nos vários programas. 

A inclusão do Pacto Andino numa aliança ou grande federação levaria à criação de pelo menos 
dois outros programas: o de "Defesa do Litoral Pacífico" e, baseado nos textos do próprio Mahan 
( 1 889), o de "Defesa da Zona do Canal", que envolveria a inclusão do Panamá nesta aliança ou da 
construção de um novo canal pela Colômbia. Uma grande federação com dois oceanos precisa de 
assegurar a comunicação marítima entre os dois. 
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A Tabela abaixo mostra os programas após esta integração. 

Programa Subprograma 

Comando Geoestratégico Comando e Controle Geoestratégico 
Planejamento Estratégico 

Defesa do Litoral Atlântico Supremacia Aeronaval do Atlântico Sul 
Supremacia Aeronaval da Plataforma Continental 
Defesa Aeroterrestre da Região Litorânea 

Defesa do Litoral Pacífico Supremacia Aeronaval do Pacífico 
Supremacia Aeronaval da Plataforma Continental 
Defesa Aeroterrestre da Região Litorânea 

Defesa da Região Amazônica Guarnição da Fronteira Amazônica 
Supremacia Aerofluvial da Região Amazônica 
Defesa Aeroterrestre da Região Amazônica 

Defesa do Cone Sul Guarnição de Fronteira do Cone Sul 
Supremacia Aerofluvial do Cone Sul 
Defesa Aéroterrestre do Cone Sul 

Defesa da Zona do Interior Supremacia Estratégica 

Defesa da Zona Canal 

Projeção de Força 

Programa Espacial 

Programa Antártico 

Serviços de Inteligência 

Ciência e Tecnologia 

Marketing Institucional 

Segurança Pública 

Defesa de Localidades Estratégicas 
Defesa de Eixos Viários 
Supremacia no Espectro Eletromagnético 

Construção e/ou manutenção do canal 
Defesa trifíbia da zona do canal 

Missões de Paz 
Força de Reação Estratégica 
Força de Intervenção Além-mar 

Utilização do Espaço Orbital 
Exploração Espacial 

Utilização Científica do Continente 
Exploração Antártica 

Inteligência 
Contra-Inteligência 

Pesquisa B ásica 
Pesquisa Aplicada 

Comunicação Social 
Ações Cívico-Sociais 
Cultura 
Esportes 

Policiamento Civil 
Policiamento Militar 
Defesa Contra S inistros 
Serviços Especiais de Segurança 

Tabela A-2: Modelo proposto de programas orçamentários (Estendido) 

Finalmente, é preciso lembrar que, à medida que a globalização se torna mais intensa, os interesses 
da sociedade brasileira e sul-americana serão estendidos por todo o globo terrestre e espaço 
circunvizinho. Torna-se desejável, senão imperativo, para a imposição da vontade de tais sociedades, a 
obtenção de bases militares ao redor do mundo. Dado que a guerra de conquista é repudiada pela 
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sociedade brasileira e proibida pela Constituição Federal, tais bases deverão ser obtidas por meio de 
negociação. A inclusão de ex-colônias portuguesas e espanholas na grande federação, como estados 

ou outro status que for conveniente diplomaticamente, será de grande importância para a nossa sociedade 
no contexto pós-moderno. 

No Atlântico Sul as ilhas Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são as duas escolhas naturais. No 
Caribe, existem várias ex-colônias espanholas que terão grande afinidade com uma federação sul
americana, tanto na América Central quanto nas Antilhas. No Pacífico Sul, a situação é mais complexa 

e teria de se negociar com a França uma base na Polinésia ou a inclusão de alguma nação do Pacífico 
Sul, como Tonga, por exemplo. No Oceano Índico, a escolha natural é Moçambique. 

Pactos de cooperação e alianças transoceânicos serão de extrema valia, em especial com a Nova 
Zelândia, para uma utilização pacífica e harmoniosa do Pacífico Sul, e com a África do Sul para garantir 

a paz no Atlântico Sul e o acesso ao Oceano Índico. 
Alguns teóricos acreditam que o ji'ont central da guerra pós-moderna é o espaço e em especial a 

órbita baixa. As redes de comando e controle, bem como as redes de telecomunicação civis, são cada 
vez mais centradas no espaço. Novas indústrias irão florescer no próximo século aproveitando-se da 
gravidade zero. Indústrias poluentes podem operar no espaço sem problema. Mais ainda, como não há 

a questão da territorialidade no espaço, ele se torna uma zona franca onde não se paga impostos. A 
participação do Brasil em programas conjuntos como a estação espacial é de fundamental importância 
es tra té gi ca. 

Como pode-se ver, a inserção de nossa sociedade no contexto globalizado dos blocos econômjcos 
da ambiência pós-moderna está longe de ser um caminho fácil de ser trilhado. Existem muitas opções 
e desafios à nossa frente. 

Todos os dias deveríamos ler um bom poema, 
ouvir uma linda canção, contemplar um belo quadro 

e dizer algumas bonitas palavras. 
Goethe 

A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; 
mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. 

Kierkegaard 

Os cientistas se esforçam para tornar possível o impossível. 
Os políticos, por fazer o possível, impossível. 

Bertrand Russel 
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