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RESUMO 
Estamos vivendo na Era da tecnologia, diariamente surgem novos equipamentos e com isso um 
determinado material que até então era de última geração passa a ficar ultrapassado. Aliada a essa 
revolução tecnológica está à rapidez com que esta nova tecnologia passa a ser de conhecimento de 
vários atores mundiais em questão de minutos. Nesse contexto, a revolução tecnológica trouxe 
consigo a necessidade das Instituições se modernizarem cada vez mais rápido para não ficarem para 
trás no âmbito desse mundo globalizado e competitivo sob a pena de se tornarem atrasadas e 
defasadas caso não passem por determinadas transformações e com isso percam o seu 
protagonismo e liderança regional e ou mundial. O Exército Brasileiro ao longo do tempo sofreu 
influências doutrinárias e materiais da Alemanha, da França e dos Estados Unidos porém com o 
passar do tempo tais doutrinas e equipamentos tornaram-se obsoletos e aliado a falta de recursos 
orçamentários não se adequam mais as novas missões do EB. Com a criação da Política Nacional de 
Defesa operacionalizada pela Estratégia Nacional de Defesa está previsto a projeção de poder nas 
áreas de interesse estratégico do Brasil, tal projeção não ocorrerá sem que antes o Exército Brasileiro 
passe por algumas transformações que produzirão novas capacidades de emprego para fazer frente 
aos novos desafios. A citada transformação é melhor caracterizada pelos sete projetos estratégicos 
de reestruturação do EB que serão responsáveis por gerar novas capacidades para a Força Terrestre 
e consequentemente servirão para demonstrar sua liderança na América Latina.    
            

PALAVRAS-CHAVE: Projetos de Reestruturação do Exército Brasileiro. Liderança. Poder Militar. 

 
ABSTRACT 
We are living in the Age of technology, new equipment appears daily and with that a certain material 
that until then was of last generation happens to be outdated. Allied to this technological revolution is 
the speed with which this new technology happens to be known to several world actors in a matter of 
minutes. In this context, the technological revolution has brought with it the need for institutions to 
modernize faster and faster so as not to be left behind in this globalized and competitive world, under 
the penalty of becoming backward and outdated if they do not undergo certain transformations and 
lose the its protagonism and regional and world leadership. The Brazilian Army has, over time, 
undergone doctrinal and material influences from Germany, France, and the United States, but over 
time such doctrines and equipment have become obsolete and allied with a lack of budgetary 
resources, the new missions of the EB. With the creation of the National Defense Policy 
operationalized by the National Defense Strategy, the projection of power in the areas of strategic 
interest in Brazil is foreseen, such projection will not occur until the Brazilian Army has undergone 
some transformations that will produce new employment capacities to do facing new challenges. The 
aforementioned transformation is best characterized by the seven strategic restructuring projects of 
EB that will be responsible for generating new capabilities for the Ground Force and consequently 
serve to demonstrate their leadership in Latin America. 
 
KEYWORDS: Restructuring Projects of the Brazilian Army. Leadership. Military Power. 
 . 
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1  INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país de dimensões continentais, tem a maior costa Atlântica 

do mundo. Possui as maiores reservas de água potável do mundo e uma 

imensa diversidade animal e vegetal além de grandes recursos minerais. Tudo 

isso chama a atenção do mundo e embora o Brasil seja um país pacífico é 

necessário ter uma política de Defesa que faça jus a visibilidade que o país 

possui no cenário internacional. Foi pensando nisto que foi criada a Política 

Nacional de Defesa (PND), documento de mais alto nível do planejamento de 

ações destinadas à defesa nacional.  

A Política de Defesa Nacional voltada, preponderantemente, para 
ameaças externas, é o documento condicionante de mais alto nível 
do planejamento de defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos 
e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com 
o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do 
Poder Nacional. O Ministério da Defesa coordena as ações 
necessárias à Defesa Nacional. (PND, Brasil, 2005). 

Operacionalizada pela Estratégia Nacional de Defesa (END), estabelece 

objetivos e orientações para o preparo e o emprego dos setores militar e civil 

em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa Nacional. Essa 

Política pressupõe que a defesa do País é inseparável do seu 

desenvolvimento, fornecendo-lhe o indispensável escudo. Sendo assim o 

aumento da projeção de poder do Brasil no cenário regional e sua maior 

participação nos processos decisórios mundiais está previsto PND.  Com a 

criação da Política Nacional de Defesa e a necessidade do Brasil possuir 

Forças Armadas capazes de respaldar sua liderança no continente sul 

americano o Exército Brasileiro iniciou um processo de grandes transformações 

materializado pelos sete projetos de restruturação: Capacidade Operacional 

Plena (OCOP), Artilharia Antiaérea, Defesa Cibernética, Guarani, Sisfron, 

Proteger e Astros 2020. Os quais serão vetores da projeção de poder do Brasil 

e consequentemente do Exército Brasileiro em seu entorno estratégico pois 

criarão novas capacidades para a Força Terrestre capazes de demonstrar sua 

liderança na América Latina.      

O crescente desenvolvimento do Brasil deve ser acompanhado pelo 
aumento do preparo de sua defesa contra ameaças e agressões. A 
sociedade brasileira vem tomando consciência da responsabilidade 
com a preservação da independência do País. O planejamento de 
ações destinadas à Defesa Nacional, a cargo do Estado, tem seu 
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documento condicionante de mais alto nível na Política Nacional de 
Defesa, que estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa. O primeiro 
deles é a garantia da soberania, do patrimônio nacional e da 
integridade territorial. Outros objetivos incluem a estruturação de 
Forças Armadas com adequadas capacidades organizacionais e 
operacionais e a criação de condições sociais e econômicas de apoio 
à Defesa Nacional no Brasil, assim como a contribuição para a paz e a 
segurança internacionais e a proteção dos interesses brasileiros nos 
diferentes níveis de projeção externa do País. (END, Brasil, 2008). 

1.1 PROBLEMA 

Tendo em vista os novos desafios, a Força Terrestre iniciou e executa 

atualmente um processo profundo de mudanças na Força, para mais que 

progredir ou integrar-se, transformar-se em instrumento capaz de respaldar as 

decisões de nossa política externa, assumir os compromissos e corresponder 

às expectativas advindas da estatura geopolítica do país em seu entorno 

estratégico. 

Assim após a assinatura da Estratégia Nacional de Defesa, pelo 

presidente da República em dezembro de 2008, o Exército Brasileiro elaborou 

a Estratégia Braço Forte, documento que contém os planos de estruturação e 

equipamentos da Força Terrestre. Em sua estrutura principal a estratégia Braço 

Forte possui 823 projetos a serem executados a curto, médio e longo prazo. E 

dentre os quais estão os seguintes projetos: Capacidade Operacional Plena 

(OCOP), Artilharia Antiaérea, Defesa Cibernética, Guarani, Sisfron, Proteger e 

Astros 2020. 

Diante desse quadro foi formulado o seguinte problema: os projetos de 

reestruturação do Exército Brasileiro trarão melhorias para à Força Terrestre? 

Caso afirmativo, tais melhorias proporcionarão o desejável suporte militar à 

Política Externa Brasileira demonstrando dessa forma a liderança do Exército 

Brasileiro na América Latina?    

 

 

1.2 OBJETIVOS 

  O objetivo geral desse trabalho consiste em verificar se os Projetos de 

reestruturação do Exército Brasileiro servirão para demonstrar sua liderança na 

América Latina.  

 Assim, afim de alcançar o objetivo geral do presente trabalho, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:   
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  a. Conhecer a PND e END e os objetivos nacionais de defesa;  

b. Identificar os sete Projetos de Reestruturação do EB; 

c. Pesquisar a cerca da contribuição que os Projetos de reestruturação do 

EB podem trazer à Política Externa brasileira e consequentemente para 

demonstrar a liderança do EB na América Latina. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Brasil é um país de riquezas minerais incalculáveis, possui uma grande 

biodiversidade animal e vegetal, ocupa uma posição de destaque no cenário 

internacional, sendo uma das maiores economias do mundo e uma liderança 

no continente Sul Americano. No entanto possui uma Força Terrestre que 

necessita de grandes transformações em sua estrutura afim de que se tenha 

um Exército à altura da sua posição no cenário mundial.  

É de se verificar que as grandes potências mundiais possuem Exércitos 

modernos, com armamentos, sistemas e equipamentos de última geração o 

que lhes garante respaldo nas decisões internacionais além de trazer 

contribuições para o desenvolvimento nacional. 

Há de se notar que só a partir da criação da Política Nacional de Defesa e 

da Estratégia Nacional, no Brasil, a sociedade civil começou a entender a 

importância de se ter um setor de Defesa forte, moderno e estruturado capaz 

de respaldar suas decisões no entorno estratégico. Segundo Amorim (2012), “ 

As Forças Armadas possuem capacidade de projetar poder militar além das 

fronteiras. Essa possibilidade, por si só,  é possível de gerar insegurança em 

Nações vizinhas.” 

Nesse sentido somente como consequência da PND e da END é que o 

Exército Brasileiro iniciou um processo de grandes transformações por meio 

dos seus Projetos Estratégicos os quais serão capazes de gerar novas 

capacidades para a Força Terrestre o que servirá para demonstrar sua 

liderança na América Latina.    

Por fim, o presente trabalho se justifica por contribuir com uma noção a 

cerca do conteúdo da END e da PND, além de identificar alguns projetos de 

reestruturação do EB verificando a importância desses projetos para o Exército 

Brasileiro como forma de dar respaldo a sua liderança no entorno estratégico.     
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2  METODOLOGIA 

O presente artigo teve seu enfoque baseado na metodologia exploratória, 

procurou estabelecer relações conclusivas baseadas no senso comum a partir 

de conceitos, definições, descrições, vivência profissional, além de documentos 

de política e de defesa do país, como a Constituição Federal, a Política 

Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da 

Defesa Nacional, palestra sobre os Projetos Estratégicos do Exército, entre 

outros. Também foram alvo de pesquisa publicações de estudiosos de defesa, 

buscando-se fundamentar os argumentos e relações apresentados no trabalho. 

Nesse contexto, o presente trabalho baseia-se na pesquisa documental e 

bibliográfica, com foco nas publicações referentes ao assunto, disponíveis em 

bibliotecas virtuais, sites do Exército, do meio civil e do Congresso Nacional. 

Também foram usados como fonte trabalhos monográficos e artigos científicos. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a leitura da Política Nacional 

de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, a fim de viabilizar a solução do 

problema de pesquisa.   

A delimitação se baseou na necessidade de identificar como a Política 

Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa foram importantes no 

processo de transformação do Exército Brasileiro através dos projetos de 

reestruturação da Força Terrestre trazendo dessa forma suporte militar a 

política externa brasileira e evidenciando a liderança militar do Brasil na 

América Latina. 

Quanto à pesquisa sobre os Projetos Estratégicos do EB, foi necessário 

identificar alguns para ressaltar e tornar evidente que o Exército Brasileiro está 

em transformação. Isto exigiu uma pesquisa sobre tais projetos.   

Foram utilizadas as palavras-chave política, transformação, projetos 

estratégicos, Exército Brasileiro, em sítios eletrônicos de procura na internet e 

na plataforma EB conhecer. 
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a. Critério de inclusão: 

    - Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, 

relacionados à PND e a END, Transformação e Projetos Estratégicos do 

Exército; 

 

b. Critério de exclusão:  

          - Estudos que abordam exclusivamente Política Externa Brasileira;  

- Estudos sobre os demais projetos do Exército Brasileiro em 

outras áreas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 A POLÍTICA E A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

 

No Brasil, somente a partir da criação da Política Nacional de Defesa (PND) 

é que o assunto Defesa passou a ser do interesse da sociedade política do 

país. Antes os assuntos Defesa e Política eram vistos de forma separada.  

A Política Nacional de Defesa interessa a todos os segmentos 
da sociedade brasileira. Baseada nos fundamentos, objetivos e 
princípios constitucionais, alinha-se às aspirações nacionais e 
às orientações governamentais, em particular à política externa 
brasileira, que propugna, em uma visão ampla e atual, a 
solução pacífica das controvérsias, o fortalecimento da paz e 
da segurança internacionais, o reforço do multilateralismo e a 
integração sul-americana. (PND, Brasil, 2005). 
 

Tendo em vista a importância do Brasil no cenário internacional, ele 

precisa estar em condições de defender seus interesses em todos os campos 

de atuação. Necessita de Forças Armadas capazes de respaldar as decisões e 

posições de sua política externa, capacitada a projetar poder em sua área de 

interesse estratégico, coerente com a posição que ocupa no concerto das 

nações. Dessa forma, um dos objetivos nacionais de defesa é manter as 

Forças Armadas modernas, estruturando-as em torno de capacidades dotando-

as de material e pessoal.  

Objetivos Nacionais de Defesa: I – garantir a soberania, o 
patrimônio nacional e a integridade territorial; II – defender os 
interesses nacionais e as pessoas, os bens e os recursos 
brasileiros no exterior; III – contribuir para a preservação da 
coesão e da unidade nacionais; IV – contribuir para a 
estabilidade regional; V – contribuir para a manutenção da paz 
e da segurança internacionais; VI – intensificar a projeção do 
Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em 
processos decisórios internacionais; VII – manter Forças 
Armadas modernas, integradas, adestradas e balanceadas, 
e com crescente profissionalização, operando de forma 
conjunta e adequadamente desdobradas no território 
nacional; VIII – conscientizar a sociedade brasileira da 
importância dos assuntos de defesa do País; IX – desenvolver 
a indústria nacional de defesa, orientada para a obtenção da 
autonomia em tecnologias indispensáveis;  X – estruturar as 
Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de 
pessoal e material compatíveis com os planejamentos 
estratégicos e operacionais; XI – desenvolver o potencial de 
logística de defesa e de mobilização nacional. (PND, Brasil, 
2005). 
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  Já a Estratégia Nacional de Defesa (END), criada em 2008, veio 

operacionalizar a Política Nacional de Defesa. Com a END o poder político 

tomou para si a responsabilidade de definir os parâmetros que balizariam a 

evolução do segmento militar no contexto da estrutura de defesa nacional, o 

que fez recair sobre as Forças Armadas renovadas atribuições, principalmente 

no sentido de apresentar planejamentos com capacidade de respaldar e 

motivar decisões políticas e econômicas por parte do Governo Federal.  

São diretrizes da END: Dissuadir a concentração de forças hostis em 

nossas fronteiras; Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio 

monitoramento/controle, mobilidade e presença; Fortalecer três setores de 

importância estratégica: o espacial, o cibernético e o nuclear; Priorizar a 

região amazônica; Preparar as Forças Armadas para desempenharem 

responsabilidades crescentes em operações internacionais de apoio à política 

exterior do Brasil; Estruturar o potencial estratégico em torno de capacidades; 

Dentre outros. 

 A END estabeleceu que cada Força elaborasse planos de estruturação 

e de equipamento, a serem apresentados. Em consequência, em 2009, o  

Exército entregou a Estratégia Braço Forte ao Ministério da Defesa. A 

Estratégia Braço Forte, em sua estrutura principal, constou de 823 projetos 

organizados em quatro grandes programas, a serem desdobrados em curto, 

médio e longo prazo (2014 – 2022 – 2030).  

Dentre esses projetos temos os que estão em pleno vapor sendo dirigidos 

pelo Escritório de Projetos do Exército e que constituem o carro chefe do 

processo de transformação do Exército na atualidade. Capacidade Operacional 

Plena (OCOP), Artilharia Antiaérea, Defesa Cibernética, Guarani, Sisfron, 

Proteger e Astros 2020. 

 

3.2  OS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

”O Exército Brasileiro prepara-se continuamente, balizado pela dimensão 

humana da Força, por uma nova doutrina e por seus Programas Estratégicos, 

propulsores do Processo de Transformação.” (General de Exército Eduardo 

Dias da Costa VILAS BÔAS – Comandante do Exército). 
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3.2.1 OBTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL PLENA 

 

 

                                           Figura 1 OCOP 

 

Partindo da percepção de que realmente o EB necessita de 

modernização e atualização dos meios de emprego militar para melhor 

capacitar nossos recursos humanos no desempenho das mais diversas 

missões, o OCOP é o projeto que dotará as Unidades operacionais do EB com 

material de emprego militar no nível mínimo necessário para o cumprimento de 

suas missões constitucionais, ou seja, defesa da Pátria, Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO) e no desempenho de ações subsidiárias.  

O OCOP reflete a preocupação do EB em modernizar seus 

equipamentos e sistemas, agregando-lhes as inovações tecnológicas. Para 

tanto, pretende trocar materiais obsoletos e os que já encerraram seu ciclo de 

vida útil, assim como planejar e adquirir materiais e equipamentos modernos 

que possam impactar o resultado das batalhas.   

Nesse contexto, a Força Terrestre identificou como demanda prioritária o 

recompletamento de seus Quadros de Dotação de Material, adquirindo o 

essencial em produtos de defesa para atingir o nível desejado de 

operacionalidade da Força Terrestre importantíssimo para manter sua 

credibilidade perante a sociedade e internacionalmente.  

Portanto como consequência desse projeto as Organizações Militares do 

Exército receberam diversos materiais de emprego militar como novos Fuzis, 

viaturas administrativas, viaturas cisternas e frigoríficas, embarcações, e vários 

outros equipamentos militares. Dessa forma, o OCOP agrega considerável 

poder de combate às Unidades operacionais da Força gerando novas 

capacidades para a F Ter o que também demonstra sua liderança no 

continente sul Americano. 
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3.2.2 DEFESA ANTIAÉREA 

 

 

                                Figura 2 Defesa Antiaérea 

 

O Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea tem 
como objetivos recuperar e obter a capacidade do Sistema 
Operacional Defesa Antiaérea de Baixa e Média Altura, 
respectivamente, para permitir a proteção das estruturas 
estratégicas terrestres brasileiras, das áreas sensíveis e da 
Força Terrestre, quando de seu emprego. A principal finalidade 
do PgEE DAAe é reequipar as atuais Organizações Militares de 
Artilharia Antiaérea (AAAe) do Exército Brasileiro, adquirindo 
novos meios e modernizando os já existentes, desenvolvendo 
itens específicos da Indústria Nacional de Defesa, capacitando 
pessoal e implantando um Suporte Logístico Integrado, para os 
equipamentos incorporados, durante cada etapa dos 
respectivos ciclos de vida. (Escritório de Projetos do 
Exército, P.27). 

 

Além de equipar as Organizações Militares com novos meios de AAAe o 

Projeto Defesa Antiaérea coincide com as necessidades do país em possuir 

eficiente estratégia dissuasória, já estipulada como prioritária pela END. Nesse 

contexto, o processo de transformação do Exército, pretende dotar a Força 

desta importante ferramenta de dissuasão e combate.  

Como é notório, a Defesa Antiaérea (DAAe) constitui-se em importante 

ator na estratégia de defesa de um país, por se configurar em elemento de 

dissuasão de extrema importância para uma nação que deseja manter-se 

soberana e ser tida como uma liderança regional.  

 

 

 

 

 



10 

 

3.2.3 DEFESA CIBERNÉTICA 

 

 

                            Figura 3 Defesa Cibernética 

            

Esta área é de grande importância para o campo militar, contempla o 

emprego de modernos meios tecnológicos, redes de computadores e de 

comunicações destinadas ao trânsito de informações, seja por meio de 

pessoas, no atendimento de suas necessidades individuais, seja por 

organizações diversas, inclusive aquelas dedicadas a setores estratégicos do 

País, como é o caso da Defesa Nacional. 

 

Estratégia Nacional de Defesa estabeleceu três setores 
estratégicos para a Defesa Nacional: Nuclear, Espacial e 
Cibernético. Cada Força Armada recebeu a incumbência de 
gerenciar um desses setores e coube ao Exército capitanear o 
processo de estruturação do Setor Cibernético. A dependência 
cada vez maior da rede mundial de computadores, verificada 
em praticamente todas as atividades humanas, a exemplo dos 
sistemas de defesa e das estruturas estratégicas, traz como 
consequência o aumento das vulnerabilidades cibernéticas e 
ameaças importantes a instituições e pessoas, na verdade à 
sociedade como um todo. Alguns anos após a implantação de 
um Programa Estratégico voltado para a cibernética, no âmbito 
do Exército, o Ministério da Defesa (MD), por sua vez, criou o 
Programa da Defesa Cibernética na Defesa Nacional para 
potencializar esse campo de atividades no País. (Escritório de 
Projetos do Exército, P.31). 
 

O Projeto Defesa Cibernética mostra-se muito importante para o 

processo de transformação do EB, pois além de ter dotado a Força de novos 

meios tecnológicos para atuar nesta área criou novas Organizações Militares 

sendo um instrumento para a garantia dos interesses nacionais e com certeza 

é um dos pilares de um Exército Brasileiro moderno com novas capacidades 

sendo referência nesta área em seu entorno estratégico.  
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3.2.4 SISTEMA ASTROS 2020 

 

 
                                      Figura 4 Sistema Astros 2020 

 
 

O Programa ASTROS 2020 tem por objetivo equipar a Força 
Terrestre com um sistema de mísseis e foguetes de alta 
tecnologia, capaz de atingir alvos entre 15 e 300 km, a partir 
das plataformas das viaturas do Sistema ASTROS. Com início 
no ano de 2012 e previsão de término em 2023, o Programa 
contempla projetos de pesquisa e desenvolvimento, de 
aquisição e modernização de viaturas do Sistema ASTROS e 
de construções de instalações de Organizações Militares. 
(Escritório de Projetos do Exército, P.19). 

 
 

O Projeto Estratégico Astros 2020 tem por finalidade dotar a F Ter de 

meios capazes de prestar um apoio de fogo de longo alcance, com elevada 

precisão e letalidade estruturando as Unidades com Mísseis e Foguetes. O 

Sistema Astros 2020 foi concebido e elaborado pela empresa brasileira 

AVIBRAS sendo portanto de tecnologia nacional contribuído dessa forma para 

o desenvolvimento da indústria de Defesa do país além de dotar as 

Organizações Militares de Artilharia de novas capacidades.  

Logo o projeto Astros 2020 exercerá, grande efeito dissuasório para o 

país e representará a ampliação das capacidades atuais do EB para a defesa 

dos interesses do Brasil, sendo importante vetor de projeção de poder do país 

por meio do Exército Brasileiro demonstrando dessa forma sua liderança na 

América Latina. 
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3.2.5 PROJETO GUARANI 

 

 

                        Figura 5 Viatura Guarani 

O Guarani tem por objetivo transformar a Infantaria Motorizada 
em Mecanizada e ainda, modernizar a Cavalaria Mecanizada. 
Para isso, está em desenvolvimento uma nova família de 
Viaturas Blindadas de Rodas, a fim de dotar a Força Terrestre 
de meios para incrementar a dissuasão extrarregional, a defesa 
dos interesses nacionais. Compõem o Programa, os Projetos 
Pesquisa e Desenvolvimento e Material, assim como as Ações 
Complementares Infraestrutura e Preparo. (Escritório de 
Projetos do Exército, P.15) 

 
 

Tem por objetivo dotar as Unidades de Infantaria Motorizada e de 

Cavalaria Mecanizada do Exército de uma nova família de Viaturas Blindadas 

sobre Rodas e, desta forma, transformar as Organizações Militares de 

Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações Militares 

de Cavalaria Mecanizada.   

Todo o projeto foi idealizado pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Exército e vem sendo desenvolvido em parceria com a IVECO 

Defesa. A primeira viatura desenvolvida foi a Viatura Blindada para Transporte 

de Tropa Média de Rodas Guarani (VBTP-MR Guarani), possibilitando a 

substituição das viaturas URUTU e CASCAVEL, que estão em uso desde a 

década de 1970. 

O Guarani já despertou interesse de diversos países de todo o mundo, já 

havendo exportações para Argentina, Chile e Líbano, com previsão de muitas 

outras em um futuro próximo.  

Desta forma, o projeto colabora com o desenvolvimento da indústria 

nacional de defesa, gerando divisas para o Brasil contribuindo para a 

restauração da indústria brasileira como produtora e exportadora de produtos 

de defesa, além de dotar a Unidades com um novo modelo de Viaturas 

Blindadas o que contribui para o aumento da operacionalidade da Força 
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Terrestre e para o desenvolvimento doutrinário do EB, demonstrando o 

protagonismo do Exército Brasileiro não só nacionalmente como também em 

seu entorno estratégico.  

 
 

3.2.6 SISFRON 
 

 
                                Figura 6 Projeto SISFRON 

 
O Programa Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 
- SISFRON visa à implantação de um sistema que potencialize 
ação do Estado na faixa de fronteira terrestre, ampliando a 
presença e a capacidade de atuação dos entes 
governamentais por meio de equipamentos de sensoriamento, 
de apoio à decisão e de apoio ao emprego operacional. 
(Escritório de Projetos do Exército, P.11). 

 
O SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras é um 

sistema baseado em uma rede de sensores colocados sobre a faixa de 

fronteira, que envolve radares, sistemas de comunicação e veículos aéreos não 

tripulados, interligada a sistemas de comando e controle, que, por sua vez, 

estarão interligados às unidades operacionais com capacidade de dar resposta, 

em tempo real, aos problemas detectados. 

O SISFRON é um dos principais projetos de transformação do Exército. 

Além de aumentar a capacidade de monitoramento das áreas de faixa de 

fronteira, assegurará o fluxo contínuo e seguro de dados entre diversos 

escalões da Força Terrestre, produzindo informações confiáveis e tempestivas 

para a tomada de decisões, e possibilitará a atuação em ações de defesa ou 

contra delitos transfronteiriços e ambientais em tempo real por meio de suas 

OM na faixa de fronteira, em cumprimento aos dispositivos constitucionais e 

legais. 

Os radares e outros meios de sensoriamento do SISFRON estarão 

desdobrados ao longo de quase 17 mil quilômetros da faixa de fronteira, 
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monitorando uma área de aproximadamente 27% do território nacional, o que 

trará agregação de poder de combate no emprego das OM subordinadas aos 

Comandos Militares da Amazônia, do Oeste e do Sul.  

Por ser um sistema integrado, o SISFRON será um eficiente instrumento 

para a integração da atuação dos vários escalões de emprego da Força 

Terrestre, desde patrulhas, postos de controle, destacamentos e pelotões 

na faixa de fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, divisões, 

Comandos Militares de Área e chegando ao Comando de Operações 

Terrestres (COTER), em Brasília.   

O SISFRON é, com certeza, um projeto de grande importância para o 

país e para o Exército Brasileiro, pois possibilitará um eficiente controle da faixa 

de fronteira e agregará poder de combate a Força Terrestre como um todo, 

pois dotará o EB de novas capacidades para detectar, localizar, acompanhar e 

agir contra ameaças à sua soberania demonstrando sua liderança regional. 

 

3.2.7 PROTEGER 

 

            

                                            Figura 7 Proteger 

 

O Programa Estratégico do Exército (PEE) PROTEGER é um 
sistema complexo que visa ampliar a capacidade do Exército 
Brasileiro de coordenar operações na proteção da sociedade, 
destacando-se a proteção de Estruturas Estratégicas 
Terrestres (Infraestruturas Críticas) em situação de crise, apoio 
à defesa civil em caso de calamidades naturais ou provocadas, 
inclusive em áreas contaminadas por agentes químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares; coordenação de 
segurança e atuação em Grandes Eventos; realização de 
operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e Garantia da 
Votação e Apuração (GVA) em pleitos eleitorais e ações de 
prevenção e combate ao terrorismo, quando demandada pelo 

governo federal, entre outras operações subsidiárias. 
Escritório de Projetos do Exército, P.39). 
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O Projeto PROTEGER foi concebido a partir da necessidade do Estado 

de proteger suas principais Estruturas Estratégicas Terrestres (EETer), ou seja, 

suas infraestruturas críticas, compreendendo todas as instalações, serviços, 

bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, total ou parcial, provocariam 

sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à 

segurança do Estado e da sociedade.  

O projeto aplica-se de forma prática na ampliação da capacidade de 

atuação do Exército em ações preventivas ou de contingência na proteção de 

instalações e infraestruturas vitais ao perfeito funcionamento dos sistemas de 

suporte à sociedade no dia-a-dia, mas com ênfase durante a realização de 

Grandes Eventos, como a Copa do Mundo FIFA - 2014 e os Jogos Olímpicos 

Rio – 2016, haja vista a maior visibilidade internacional dos referidos eventos. 

Sua aplicação também é verificada no apoio à Defesa Civil, na proteção 

ambiental e em operações de proteção contra agentes Químicos, Biológicos, 

Radiológicos e Nucleares (QBRN) e contra atentados terroristas, além das 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Dessa forma o projeto agrega poder dissuasório e constitui-se em 

importante ferramenta de ligação, comando e controle no âmbito da Força, 

permitindo intensificar a vigilância de estruturas vitais e agir com rapidez e 

eficiência no caso de ameaças concretas, gerando novas capacidades para o 

Exército o que evidencia sua liderança e o seu profissionalismo no 

cumprimento das missões a ele atribuídas. 

 

3.3 IMPORTANCIA PARA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA  

 

No decorrer deste tópico pretende-se demonstrar a importância dos 

Projetos Estratégicos do Exército para a Política Externa Brasileira mais 

precisamente em seu entorno Estratégico servindo desta forma pra demonstrar 

a liderança da Força Terrestre junto a seus vizinhos territoriais. 

 

3.3.1 PODER NACIONAL  

 

Segundo o glossário de termos do Exército, poder nacional é a 

capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios que constituem uma 
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nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, para alcançar e 

manter os objetivos nacionais. Segundo esta fonte, o poder nacional pode ser 

manifestado nas seguintes expressões ou campos do poder: política, 

econômica, psicossocial, militar e científico-tecnológica.    

 

3.3.2 PODER MILITAR 

 

Segundo o Glossário de Termos Militares do Exército, o poder militar é a 

expressão do poder nacional constituída de meios predominantemente 

militares de que dispõe a nação para, sob a direção do Estado, promover, pela 

dissuasão ou pela violência, a conquista ou manutenção dos objetivos 

nacionais.  

De acordo com Alsina Junior (2009), o poder militar é um dos pilares da 

influência corretiva, podendo quando exercido pela força ser efetivado de forma 

direta (violência física) ou indireta (meios não violentos), nesta última 

aproximando-se da influência persuasiva. Logo o autor afirma que o Poder 

Militar é um dos pilares da influência corretiva do poder, não podendo ser 

ignorado no repertório de opções do Estado.  

Da mesma forma, o Chefe do Escritório de Projetos do Exército, General 

Neiva, em palestra na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no corrente ano 

foi enfático em falar a cerca da importância de tais projetos não só para a Força 

Terrestre muito mais para o Estado Brasileiro uma vez que estimula a indústria 

bélica nacional e consequentemente a economia e o desenvolvimento de 

pesquisa tecnológica, tornando o Brasil uma referência em conhecimento 

tecnológico científico atraindo vários países da América Latina como por 

exemplo Argentina e Chile em busca da nossa tecnologia.   

Diante do exposto, podemos observar que o poder militar do Brasil 

demonstrado através dos Projetos Estratégicos exerce influência na sua 

política externa, pois em última instância, mostra-se eficiente instrumento para 

dissuadir, coagir, defender os interesses, demonstrar sua força ou mesmo, 

respaldar a liderança da Força Terrestre na América Latina.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto aos assuntos e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que os projetos de reestruturação do Exército Brasileiro (EB) trarão 

melhorias para a Força Terrestre e darão suporte militar à Política Externa 

Brasileira demonstrando a liderança do EB na América Latina. 

Com a publicação da Política Nacional de Defesa e da Estratégia 

Nacional de Defesa o Exército Brasileiro foi impulsionado a iniciar um processo 

de transformação que a muito tempo estava necessitando. Fruto desse 

processo de transformação foram concebidos os sete projetos de 

reestruturação do Exército Brasileiro que vão gerar novas capacidades para o 

EB levando a Força a um patamar de operacionalidade que vai ao encontro 

dos anseios e das necessidades no campo militar do Poder Nacional inerentes 

aos desafios impostos ao Brasil como um dos principais atores globais em um 

futuro próximo.   

A revisão de literatura possibilitou verificar que os sete Projetos 

Estratégicos priorizados pelo Exército no processo de transformação: OCOP, 

SISFRON, Proteger, Guarani, Astros 2020, Defesa Antiaérea e Defesa 

Cibernética, todos em plena execução, dotarão as Organizações Militares (OM) 

da Força de novas capacidades que representarão um significativo avanço em 

termos de operacionalidade, poder de fogo e material de emprego militar. 

O SISFRON dotará o EB e o país de um excelente sistema de vigilância 

e monitoramento de nossas fronteiras terrestres, auxiliando as diversas OM em 

todos os níveis no cumprimento de suas missões na área de fronteira. 

O OCOP permite à Força Terrestre o aprimoramento de suas atividades 

operacionais com a utilização de novas viaturas, novos armamentos, materiais 

de campanha, de saúde e de comunicações de última geração, dotando as 

Organizações Militares de mais poder de combate. 

O Astros 2020 é um projeto de grandes dimensões pois além de 

capacitar a Força Terrestre de equipamentos de Artilharia de última geração é 

um importante elemento de projeção de poder de dissuasão militar. 

O Proteger proporcionará suporte ao EB e a outras Agências nacionais  

na proteção de estruturas estratégicas do país.  

O Guarani, proporcionará grande aumento na capacidade de combate 
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da nossa Força, além de auxiliar no desenvolvimento econômico e tecnológico  

do nosso país. 

O projeto Defesa Antiaérea trará novas capacidades para a proteção 

física de instalações de comando e de pessoal no âmbito das operações 

terrestres. Contudo sua contribuição maior será no nível estratégico, permitindo 

um eficiente sistema de detecção, localização e interferência de ameaças, 

tornando-se vital para o controle do espaço aéreo brasileiro. 

E por fim o projeto Defesa Cibernética, que trará a capacidade de 

realizar a exploração, a proteção e o ataque cibernéticos, sendo um relevante 

fator de agregação de poder de combate. 

Na continuação deste trabalho falamos sobre o Poder Militar onde ficou 

claro que tal poder pode ser demonstrado pela defesa, pela coação, pela 

dissuasão e pela demonstração de força não necessitando de uma ação 

armada específica para ser exercido.  

Foi verificado também que o poder militar traz reflexos diretos para a 

política externa e para o desenvolvimento tecnológico e econômico de um 

Estado, demonstrando dessa forma a liderança regional do Exército através de 

seus projetos de reestruturação na política externa brasileira.  

Assim sendo, como resultado da análise e revisão bibliográfica 

observou-se que os Projetos Estratégicos do Exército criarão novas 

capacidades militares terrestres e operativas que proporcionarão grande 

aumento do Poder Militar, seja em termos de operacionalidade, seja no que se 

refere a desenvolvimento tecnológico e material de defesa sendo um fator 

importante e agregador de novas capacidades para a política externa brasileira 

demonstrando dessa forma a liderança do Exército Brasileiro na América 

Latina. 
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