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RESUMO 

 

A Defesa Nacional expressa a capacidade que uma nação possui em defender-se 
contra possíveis ameaças. O atual cenário econômico brasileiro demonstra uma 
crise fiscal do Estado. O governo tem se esforçado para diminuir o tamanho da 
máquina pública a fim de cortar gastos e passar para a iniciativa privada o 
protagonismo dos investimentos. Nesse cenário, a capacidade financeira do 
Estado para manter a busca dos Objetivos da Estratégia Nacional de Defesa pode 
ser prejudicada, deixando o país suscetível a ameaças internas e externas. O 
ambiente global marcado por uma multipolaridade de poder, crescimento de atores 
não estatais e, notadamente, um fluxo de informações extremamente veloz, faz 
com que o equilíbrio entre saúde das contas públicas e investimento em defesa 
seja um tema muito relevante. O Exército Brasileiro é peça chave nesse equilíbrio 
entre os dispêndios exigidos pela Estratégia Nacional de Defesa e a necessidade 
e saneamento das contas públicas na atualidade. A estratégia adotada pelo 
Exército para atuar em proveito da Estratégia Nacional de Defesa no cenário de 
escassez de recursos tem sido a racionalização da utilização de recursos, a 
melhoria da governança interna, a busca por recursos em parcerias com outros 
órgãos, na priorização de esforços e a manutenção de seus Programas 
Estratégicos. 
 
 
Palavras Chave: Defesa Nacional. Déficit Fiscal. Exército Brasileiro. Novos 
Desafios Globais. Programas Estratégicos. 
 



 

 

ABSTRACT 

 
National Defense is the capacity that a nation have to defend itself against possible 
threats. The actual Brazilian economy scenario shows a fiscal crisis. The 
government has strived to reduce the size of public machine in order to cut costs 
and give to privates the protagonism of investments. In this context, the financial 
capability of the State to keep seeking the Objectives of the National Defense 
Strategy can be harmed, leaving the country unprotected against internal or 
external menaces. A multipolar balance of power, a growing number of state and 
non-states actors, and notedly, an extremely fast information flow mark the global 
environment as new global endeavors. That situation makes that the balance 
between the public accounts health and the investments be a theme of great 
relevance. The Brazilian Army is a key point in this balance between the 
expenditures demanded by the National Defense Strategy and the need of the 
rationalization of public accounts demanded these days. The strategy adopted by 
the Army to act in favor of the National Defense Strategy in this scenario of 
shortage has been the rationalization of resources, the improvement of internal 
administration, the seek or resources by partnerships with other branches of public 
administration, the prioritization of efforts and the maintenance of its strategic 
programs. 
 
 
Key Word: National Defense, Fiscal Deficit, Brazilian Army, New global endeavors, 
Strategic Programs. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda a relação antagônica existente entre Estratégia 

Nacional de Defesa e o Orçamento da União em um cenário de novos desafios 

globais. Esses desafios são as situações que se apresentam aos Estados e à 

comunidade internacional e que demandam uma atitude organizada desses, sob 

pena de causarem danos ou modificações nas suas instituições ou no balanço de 

poder mundial.  

A Estratégia Nacional de Defesa (END) é o documento que estabelece 

diretrizes para a adequada preparação e capacitação das Forças Armadas 

Brasileiras, de modo a garantir a segurança do país tanto em tempo de paz, quanto 

em situações de crise. (BRASIL, 2020) 

Ela possui íntima relação com a Política de Nacional de Defesa (PND), que 

“fixa os objetivos da Defesa Nacional e orienta o Estado sobre o que fazer para 

alcançá-los. A END, por sua vez, estabelece como fazer o que foi estabelecido 

pela Política. ” (BRASIL, 2012, p. 7) 

O Cenário internacional tem sido definido como volátil, incerto, complexo e 

ambíguo. O Acrônimo VUCA1 se tornou conhecido internacionalmente por definir 

esse cenário marcado pelo ambiente de segurança internacional que congrega 

ameaças de amplo espectro, desde aspectos ligados a ilícitos transnacionais até 

o retorno dos tradicionais contenciosos geopolíticos no tabuleiro internacional. 

(FILHO, LIMA, 2018) 

Nesse sentido, os Estados possuem diferentes capacidades para enfrentar 

os desafios e situações que se apresentam. A expressão econômica do poder 

nacional tem no orçamento público um importante indicador. No Brasil, o 

Orçamento da União é regido principalmente por quatro leis, a saber:  o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária da União 

e os Créditos Adicionais. (BRASIL, 2020a) 

Os recursos financeiros que possibilitam o dispêndio necessário para 

consecução dos objetivos propostos pela PND necessitam estar previstos no 

Orçamento da União. Dessa maneira, há uma íntima relação entre a capacidade 

de Defesa Nacional e a disponibilidade financeira, em que impera o princípio 

                                            

1 Acrônimo em inglês para volatility, uncertainty, complexity e ambiguity  
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fundamental das ciências econômicas que diz que as necessidades são infinitas 

e os recursos são escassos. (CABRAL, 2008, p.8) 

O atual cenário econômico brasileiro demonstra uma crise fiscal do Estado. 

O governo tem se esforçado para diminuir o tamanho da máquina pública a fim de 

cortar gastos e passar para a iniciativa privada o protagonismo dos investimentos. 

Nesse contexto, a capacidade financeira do Estado para manter a busca 

dos Objetivos da Estratégia Nacional de Defesa pode ser prejudicada, deixando o 

país suscetível a ameaças internas e externas. O ambiente global, marcado por 

uma multipolaridade de poder, crescimento de atores não estatais e, notadamente, 

um fluxo de informações extremamente veloz, faz com que o equilíbrio entre saúde 

das contas públicas e investimento em defesa seja um tema muito relevante. O 

Exército Brasileiro é peça chave nesse equilíbrio entre os dispêndios exigidos pela 

Estratégia Nacional de Defesa e a necessidade e saneamento das contas públicas 

na atualidade. 

Isso posto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será 

desenvolvido em torno do seguinte problema: De que maneira o Exército Brasileiro 

tem atuado em proveito da Estratégia Nacional de Defesa no atual cenário de 

escassez de recursos? 

Como forma de estabelecer rumos e definir direções, foram estabelecidos 

objetivos. Como objetivo geral: perceber de que maneira o Exército Brasileiro tem 

atuado em proveito da Estratégia Nacional de Defesa no cenário atual de escassez 

de recursos. 

Com a finalidade de atingir o objetivo geral proposto, os seguintes objetivos 

específicos foram traçados: 

a) Apresentar a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia 

Nacional de Defesa (END); 

b) Caracterizar o ambiente geopolítico contemporâneo; 

c) Apresentar o quadro fiscal brasileiro; 

d) Perceber as necessidades orçamentárias da END; 

e) Identificar o antagonismo entre Estratégia Nacional de Defesa e o 

atual quadro deficitário do Orçamento da União. 

O presente estudo está limitado no tempo ao ano de 2016, por ter sido o 

ano de transição governamental no Brasil, a partir do qual houve um amplo debate 

sobre o problema fiscal brasileiro. 
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O alcance da pesquisa limita-se ao Exército Brasileiro, muito embora a END 

oriente ações para toda a Defesa. 

O cenário prospectivo se dá no curto prazo, adotando a definição econômica 

do mesmo: o espaço de tempo em que os meios de produção não serão alterados. 

Uma das atribuições do Estado é prover a defesa e a segurança necessárias 

para que a sociedade possa alcançar os seus objetivos. Cabe ao Estado, propiciar 

e garantir condições para que se possa considerar que o País não corre risco de 

uma agressão externa, nem está exposto a pressões políticas ou imposições 

econômicas insuportáveis, e seja capaz de, livremente, dedicar-se ao próprio 

desenvolvimento e ao progresso. (BRASIL, 2016c, p.24) 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), lançada em 2008 e revista em 
2012 e em 2016, traçou caminhos (estratégias e ações estratégicas) para 
assegurar que os Objetivos Nacionais de Defesa (OND) pudessem ser 
atingidos. As orientações estabelecidas na END estão voltadas para a 
preparação das Forças Armadas e do Brasil como um todo, com a 
indicação de capacidades adequadas para garantir a defesa e contribuir 
para a segurança do País tanto em tempo de paz, quanto em situações 
de crise ou mesmo de conflito armado. Um dos principais objetivos da 
Estratégia é indicar e atender as necessidades de equipamento das 
Forças Armadas, privilegiando o domínio nacional de tecnologias 
avançadas e maior independência tecnológica. (BRASIL, 2016a, p. 25) 

As Forças Armadas são o instrumento militar com que o Brasil conta para 

sua defesa. São constituídas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e 

pela Força Aérea Brasileira, instituições que devem ter capacidade de assegurar 

a integridade do território e a defesa dos interesses nacionais, das pessoas, dos 

bens e dos recursos brasileiros, bem como de garantir a soberania do País. 

(BRASIL, 2016c, p.55) 

Dado que as Forças Armadas e, em particular o Exército Brasileiro, estão 

subordinadas diretamente ao Poder Executivo, elas estão sujeitas a variações no 

seu orçamento, motivados por fatores externos à vontade dos membros da 

instituição. Em um cenário de escassez, os recursos financeiros podem vir a faltar 

ou serem contingenciados.  

A relevância do assunto fica demonstrada ao se tratar de um tema atual, em 

que as Forças Armadas são chamadas a cumprir sua missão constitucional e a 

seguir as diretrizes da END em um contexto de escassez econômica. Os limites 

impostos pelo orçamento público são nítidos e desafiadores, fazendo com que seja 

sentida, no âmbito da Força Terrestre, a necessidade de soluções inovadoras e 

pertinentes. 
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A Metodologia a ser descrita evidencia os procedimentos que foram 

adotados na pesquisa. Com o objetivo de resolver o problema já apresentado, 

alguns processos foram seguidos no intuito de observar o rigor científico do 

trabalho. 

A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa, já que abordou principalmente 

aspectos subjetivos e relacionados ao comportamento humano. A ausência de 

parâmetros numéricos bem estabelecidos para determinar a atuação do Exército 

Brasileiro em prol da END se refletiu em tornar a análise qualitativa mais adequada 

para esse tipo de trabalho. 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, pois baseou sua fundamentação teórico-metodológica sobre os 

assuntos relacionados ao antagonismo existente entre à END e o Orçamento da 

União na investigação em livros, manuais e artigos de acesso livre ao público em 

geral, incluindo aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores. 

Foi realizada uma entrevista com uma autoridade do poder executivo a fim 

de elucidar como o quadro fiscal tem afetado o Exército Brasileiro e quais as 

possíveis saídas para enfrentar o desafio que se apresenta. 

O universo do presente estudo foram: a literatura existente sobre a Defesa 

Nacional e sobre como as Forças Armadas devem agir em proveito da END; as 

análises sobre a conjuntura mundial e regional atual; as referências que tratam da 

conjuntura macroeconômica brasileira; e os manuais doutrinários do Ministério da 

Defesa (MD) e das Forças Armadas. 

Como principais amostras, foram utilizadas as documentações mais 

acessíveis que tinham condições de ilustrar com veracidade os temas 

abordados. Além disso, a delimitação temporal do ano de 2016 foi utilizada 

para as análises de cenário orçamentário. 

A coleta de dados realizada se deu por meio da coleta na literatura, 

realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura disponível, tais como livros, 

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e 

dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao assunto. Nessa 

oportunidade, as fundamentações teóricas para a reposta ao problema proposto foram 

levantadas. 

O método de tratamento de dados foi a análise de conteúdo. Foram 

realizados estudos de textos para se determinar se os dados levantados pela 
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pesquisa realmente eram pertinentes ao estudo apresentado. A análise do 

conteúdo foi realizada pelo autor da pesquisa para amparar a conquista dos 

objetivos firmados para o presente estudo. 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundida do estudo a ser realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, 

o estudo de campo com pessoas diretamente ligadas aos processos em estudo.  

Além disso, em virtude do pouco tempo disponível, o método descrito 

poderia deixar de contemplar literatura importante para a elucidação de questões 

atinentes ao escopo da pesquisa. A amostra bibliográfica foi limitada aos textos 

nos idiomas português, inglês e espanhol.  

Tais limitações não acarretaram em diminuição da qualidade do trabalho 

haja vista a ampla disponibilidade de textos a respeito do tema nesses idiomas.  

Em síntese, dadas as condicionantes de tempo e abrangência da pesquisa 

proposta, o método escolhido se fez adequado e possibilitou o alcance dos 

objetivos de pesquisa propostos. 
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2. O AMBIENTE CONTEMPORÂNEO 

A descrição do ambiente internacional contemporâneo é fundamental para 

o entendimento de como a Política de Defesa Brasileira está inserida no concerto 

das nações. As aspirações da sociedade brasileira em assuntos de defesa são 

interpretadas pelo Estado por meio de seu governo e materializadas de modo 

documental. Essa postura nacional não pode ser estudada sem que se atente para 

a conjuntura na qual ela se insere.  

A globalização fez com que os fluxos econômicos de comunicações fossem 

intensificados a partir de 1970. A perda da centralidade da agenda de segurança 

mundial e a consequente ampliação dos temas tratados pelas relações 

internacionais, sobretudo no que tange à descentralização da execução da política 

no âmbito mundial, foram mudanças cruciais na redefinição do sistema 

internacional contemporâneo. (PAIVA, 2010) 

2.1. O FIM DA ORDEM BIPOLAR 

A segunda metade do século XX foi marcada pelo advento das armas 

nucleares e pela estrutura bipolar da ordem mundial. A predominância de apenas 

duas nações em todo sistema internacional, mantendo sua supremacia por 

décadas, aliada à distância geográfica dos principais núcleos urbanos das 

mesmas, diminuiu as chances de um confronto violento por causa de um local que 

ambas considerassem estrategicamente importante para sua segurança. 

(GEOFFREY, 2014, p. 217) 

O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1991 

colocou um fim no sistema internacional bipolar. A lógica de alianças até então 

existente começou a perder sentido e novas demandas e atores passaram a 

ocupar espaço na agenda dos Estados. 

O sistema westfaliano, surgido em 1648 na Europa, permaneceu dominante 

nas relações internacionais. Sua máxima característica é ser um sistema de 

Estados independentes que renunciam à interferência nos assuntos internos dos 

outros e limitam suas respectivas ambições por meio de um equilíbrio geral de 

poder. (KISSINGER, 2015, p. 11) 

Na etapa atual do desenvolvimento humano, pós desmembramento da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o poder assume a forma de 

um fluxo sem precedentes. Ao mesmo tempo, as pretensões de qualquer 
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legitimidade para encaminhar uma ordem internacional multiplicam seu alcance. 

(KISSINGER, 2015, p. 369) 

O sistema internacional contemporâneo, caracterizado pelo esgotamento da 

ordem que caracterizou o imediato pós-Guerra Fria, tem-se distinguido pelo 

acelerado processo de reestruturação das relações de poder entre os Estados. 

(BRASIL, 2016c, p. 29) 

Dessa Maneira, Henry Kissinger (2015), que foi assessor de Segurança 

Nacional dos EUA e secretário de Estado dos presidentes norte-americanos 

Richard Nixon e Gerard Ford, postula que uma ordem internacional atual é 

completamente instável, questionando até mesmo a existência de uma ordem 

mundial.  

Esse cenário de desequilíbrio se deve a quatro fatores que o século XXI 

apresenta: o questionamento do Estado como unidade básica formal da vida 

internacional; o desacordo entre as organizações políticas e econômicas do 

mundo; a ausência de um mecanismo efetivo para que as grandes potências se 

consultem e cooperem; e a ambivalência da postura norte-americana em relação 

ao seu papel de liderança internacional. (KISSINGER, 2015, p. 367-373) 

2.2. O SÉCULO XXI 

Os conflitos típicos do século XXI, são aqueles em que aparecem atores 

estatais entremeados com organizações não estatais que atuam isoladamente ou 

operacionalizando interesses dos países envolvidos. Moita (2020) afirma que “tais 

conflitos possuem amplas características de guerra híbrida conduzida em 

ambiente absolutamente volátil, incerto, complexo e ambíguo”. 

Fruto dessa evolução, os atores internacionais têm sido definidos como 

qualquer agente ou entidade capaz de desempenhar uma função significante no 

cenário internacional. Se antes o Estado Westfaliano possuía o monopólio das 

ações internacionais, a atual ordem mundial se caracteriza pela existência de uma 

miríade de agentes capazes de influenciar os destinos de uma região, ou do 

mundo como todo. (DIAS, 2010, p. 62) 

Atualmente, o Estado ainda possui o protagonismo no sistema internacional, 

todavia, os Organismos Internacionais Supranacionais, as Corporações 

Transnacionais, as Organizações não Governamentais (ONG), Indivíduos 



20 

notáveis e outros atores têm avocado para si uma posição de destaque nas 

relações internacionais. (DIAS, 2010, p. 62) 

Nesse diapasão, o cenário mundial tem sido notadamente marcado pelo 

surgimento e/ou recrudescimento de ameaças que colocam em risco a segurança 

dos Estados. Percebe-se que é pouco provável um conflito generalizado entre 

Estados Nacionais, entretanto, crises econômico financeiras, sociais, energéticas 

e ambientais podem ter reflexos para a paz e segurança em várias regiões do 

mundo. (BRASIL, 2016c, p.20) 

A partir do final do século XX, o mundo presenciou o surgimento das 

chamadas “novas ameaças”. A definição desse conceito tem sido debatida no 

meio acadêmico, sendo o ponto de congruência a afirmação que a guerra 

interestatal havia perdido seu papel de protagonista na perturbação da ordem 

internacional (NETO, 2009, p.19)  

O conceito de “novas ameaças” engloba principalmente o surgimento de 
grupos terroristas e organizações criminosas transnacionais. Incluíram-
se, adicionalmente, questões que poderiam ser chamadas de 
“estruturais”, tais como meio ambiente e pobreza, que constituiriam 
ameaças potenciais ou indutores de problemas na área. (NETO, 2009, 
p. 19)  

O Livro Branco de Defesa Nacional descreve quais são esses temas que 

passaram a influir no ambiente internacional deste século: 

As implicações para a proteção da soberania, ligadas ao problema 
mundial das drogas e delitos conexos: tráfico internacional de armas, 
pessoas, dinheiro, influência e poder, a proteção da biodiversidade, a 
biopirataria, a defesa cibernética, as tensões decorrentes da crescente 
escassez de recursos, os desastres naturais, os ilícitos transnacionais, 
os atos terroristas, pirataria e a atuação de grupos armados à margem da 
lei explicitam a crescente transversalidade dos temas de segurança e de 
defesa. (BRASIL, 2016c, p. 29-30) 

Tais problemas são potenciais ameaças que marcam um mundo pós-guerra 

fria, em que o grau de previsibilidade das relações internacionais foi diminuído 

drasticamente.  

2.3. CENÁRIO PROSPECTIVO 

O MD, cumprindo uma de suas missões, analisa o ambiente nacional, 

regional e internacional a fim de projetar um cenário até o ano de 2039. São 

observados os aspectos conjunturais e estruturais que poderão afetar, em 

diversos âmbitos, a segurança e a defesa nacionais, além de suas possíveis 
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evoluções. A partir dessas observações, são percebidas as implicações para a 

Segurança e Defesa. (BRASIL, 2017a, p. 5) 

Em relação às características futuras dos conflitos, o MD percebe uma 

propensão à utilização do instrumento militar, apesar de as soluções de conflitos 

exigirem das democracias a utilização dos instrumentos diplomático e econômico; 

confrontos indiretos entre grandes potências, dadas as interconexões e 

interdependências econômicas globais e os arsenais nucleares das grandes 

potências; coalizões multinacionais, projeção de poder e neutralização de centros 

de gravidade, mesmo evitando ocupações pelos elevados custos materiais e 

humanos; preponderância dos domínios aéreo, espacial e informacional, com 

papel determinante na definição dos conflitos armados; Incremento dos conflitos 

assimétricos/híbridos, em função de assimetrias de poder; Influência determinante 

da internet e redes sociais, pois Democracias, que são dependentes da opinião 

pública, estarão cada vez mais à mercê dessa opinião pública para se envolver e 

permanecer em conflitos armados; e informação e mobilização social, dada a 

facilidade de divulgação e acesso às informações. (BRASIL, 2017a, p. 49) 

Em relação às ameaças para o Brasil, o MD projeta o seguinte: dependência 

tecnológica; escassez mundial de recursos naturais; manipulação da opinião 

pública; terrorismo; crime organizado transnacional; tensões sociais no Brasil; 

hostilidades contra cidadãos e bens brasileiros no exterior; insuficiente capacidade 

operacional das Forças Armadas; insegurança de sistemas de informação; 

catástrofes naturais e pandemias; fricções e tensões na América do Sul; e 

militarização do Atlântico Sul. (BRASIL, 2017a, p. 51-52) 

O ambiente descrito revela o grau de importância que Defesa e Segurança 

possuem na atualidade. Essas demandas da sociedade só podem ser satisfeitas 

com a alocação de recursos humanos e materiais para agir mitigando as causas 

das ameaças, combatendo suas emergências e dirimindo suas consequências. 

Essas operações possuem um custo implícito que precisa encontrar espaço 

orçamentário em um cenário de redução de custo e cortes de despesas. 
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3. A DEFESA NACIONAL 

Defesa Nacional é um conceito que expressa a capacidade que uma nação 

possui em defender-se contra possíveis ameaças. A segurança e a defesa dos 

Estados tem sido uma tarefa essencial à sua existência e à garantia de vida do 

seu povo. Pode entender-se que os esforços em prol da Segurança e da Defesa 

do Estado sempre se fizeram presentes em todos os Estados Constituídos. Essas 

ações se prolongaram para além dos séculos e hoje não se concebe o Estado sem 

o seu poder militar – poder de força para garantir a sua soberania perante os 

demais Estados e defender as suas instituições, o seu território e o seu 

componente humano. (CUNHA, 2018) 

No Brasil, a definição de Defesa nacional é a seguinte: 

Conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão 
militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses 
nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou  
manifestas (BRASIL, 2007, p. 85) 

3.1. A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 

A Política Nacional de Defesa é o documento de mais alto nível do País em 

questões de Defesa, baseado nos princípios constitucionais e alinhado às 

aspirações e aos Objetivos Nacionais Fundamentais, que consolida os 

posicionamentos do Estado brasileiro e estabelece os objetivos mais elevados 

neste tema. Ela 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. (BRASIL, 2012b, p. 4).  

A PND está intimamente ligada aos princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal para a regência das relações internacionais do Brasil, a 

saber: 

I - Independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - 
autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre 
os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - 
repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para 
o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. (BRASIL, 
1988) 

Em particular, a PND faz um enlace com a Política Externa Brasileira. Dessa 

forma, ela possui como princípios a “solução pacífica das controvérsias, a 

promoção da paz e da segurança internacionais, o multilateralismo e a integração 

sul-americana”, bem como “a projeção do País no concerto das nações e a 
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ampliação de sua inserção em processos decisórios internacionais”. (BRASIL, 

2016d, p. 6) 

A PND (2016d, p. 5) ainda diferencia os conceitos de Segurança e Defesa 

Nacional. Por Segurança, entende-se a condição que permite ao País preservar 

sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses nacionais, livre 

de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e 

deveres constitucionais.  

Os Objetivos Nacionais de Defesa são definidos pela PND no sentido de 

estruturar a Defesa Nacional de modo compatível com a estatura político-

estratégica do País para preservar a soberania e os interesses nacionais. Segundo 

a PND, os OND são os seguintes:  

 Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial;  

 Assegurar a capacidade de Defesa, para o cumprimento das missões 

constitucionais das Forças Armadas.  

 Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses 

nacionais, situados no exterior.  

 Contribuir para a preservação da coesão e unidade nacionais. 

 Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais.  

 Contribuir para o incremento da projeção do Brasil no concerto das 

nações e sua inserção em processos decisórios internacionais.  

 Promover a autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa  

 Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa 

Nacional. (BRASIL, 2016d, p. 12-13) 

3.2. A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

A END propicia a execução da PND com uma orientação sistemática e com 

medidas de implementação. Ela orienta os segmentos do Estado brasileiro quanto 

às medidas que devem ser implementadas para que os OND sejam alcançados. 

É, por consequência, o “vínculo entre o posicionamento do País nas  questões de 

defesa e as ações necessárias para efetivamente dotar o Estado da capacidade 

para preservar seus valores fundamentais”. (BRASIL, 2016d, p. 16) 
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Enquanto a PND estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa, a END 

determina de que forma esses objetivos serão atingidos. Ela é focada em 

estratégias de Médio e Longo Prazo. A primeira versão da END foi editada em 

2008. Uma atualização foi feita em 2012. A END vigente á datada de 2016 e 

guarda muitas similaridades com as anteriores, mas se adapta às atuais 

circunstâncias dos ambientes nacional e internacional. (BRASIL, 2016d, p. 16) 

Fundamentada nos posicionamentos estabelecidos na Política Nacional 
de Defesa e alicerçados nos objetivos de mais elevada importância no 
campo da defesa, a END define, de forma clara e objetiva, as estratégias 
que deverão nortear a sociedade brasileira nas ações de defesa da 
Pátria. Trata das bases sobre as quais deve estar estruturada a defesa 
do País, assim como indica as articulações que deverão ser conduzidas, 
no âmbito de todas as instâncias dos três poderes e a interação entre os 
diversos escalões condutores dessas ações com os segmentos não-
governamentais do País. (BRASIL, 2016d, p. 16) 

Para cada um dos OND estabelecidos pela PND, a END traça Estratégias 

de Defesa (ED). Complementarmente, a cada Estratégia de Defesa são 

incorporadas Ações Estratégicas de Defesa – AED, que orientam as medidas que 

deverão ser implementadas para o atingimento dos OND. (BRASIL, 2016d, p. 32) 

Ao todo, a END estabelece dezoito ED. Vale lembrar que uma ED pode 

contribuir para mais de um OND, o mesmo ocorrendo com as AED em relação às 

Estratégias. (BRASIL, 2016d, p. 32) 

O Quadro 1 ilustra a relação existente entre os OND e as ED. 

 

 

OND-1: GARANTIR A SOBERANIA, O PATRIMÔNIO NACIONAL E A 
INTEGRIDADE TERRITORIAL 

ED-1 Fortalecimento do Poder Nacional 

ED-2 Fortalecimento da capacidade de dissuasão 
 

OND-2: ASSEGURAR A CAPACIDADE DE DEFESA, PARA O 
CUMPRIMENTO DAS MISSÕES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS 
ARMADAS 

ED-3 Dimensionamento do Setor de Defesa 

ED-4 Capacitação e dotação de recursos humanos 

ED-5 Regularidade orçamentária 

ED-6 Desenvolvimento da capacidade de mobilização nacional 
 

OND-3: SALVAGUARDAR AS PESSOAS, OS BENS, OS RECURSOS E 
OS INTERESSES NACIONAIS, SITUADOS NO EXTERIOR 

ED-2 Fortalecimento da capacidade de dissuasão 

ED-7 Emprego de ações diplomáticas relacionadas à defesa 
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OND-4: CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DA COESÃO E UNIDADE 
NACIONAIS 

ED-8 Incremento da presença do Estado em todas as regiões do País 

ED-9 Adoção de medidas educativas 

ED-10 Contribuição para a atuação dos órgãos federais, estaduais e 
municipais 

 

OND-5: CONTRIBUIR PARA A ESTABILIDADE REGIONAL E PARA A 
PAZ E A SEGURANÇA INTERNACIONAIS 

ED-11 Promoção da integração regional 

ED-12 Promoção da cooperação internacional 

ED-13 Atuação em organismos internacionais 
 

OND 6: CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DA PROJEÇÃO DO 
BRASIL NO CONCERTO DAS NAÇÕES E SUA INSERÇÃO EM 
PROCESSOS DECISÓRIOS INTERNACIONAIS 

ED-14 Atuação com base no multilateralismo 

ED-12 Promoção da cooperação internacional 

ED-1 Fortalecimento do Poder Nacional 
 

OND-7: PROMOVER A AUTONOMIA PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA 
ÁREA DE DEFESA 

ED-15 Promoção da sustentabilidade da cadeia produtiva da Base Industrial 
de Defesa 

ED- 16 Fortalecimento da Área de Ciência e Tecnologia de Defesa 
 

OND-8: AMPLIAR O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
NOS ASSUNTOS DE DEFESA NACIONAL 

ED-17 Promoção da temática de defesa na educação 

ED-18 Emprego da Comunicação Social 
. 

Quadro 1 – Relação entre os Objetivo Nacionais e as Estratégias de Defesa 

Fonte: o autor 

 

Percebe-se que a ED-5 (Regularidade Orçamentária) define uma 

importância significativa para as questões orçamentárias. Ela visa possibilitar ao 

Setor de Defesa melhores condições de planejar o emprego dos recursos 

orçamentários, e, assim, racionalizar o seu uso, tornando os gastos em defesa 

mais eficientes. Ademais, busca compatibilizar o orçamento de defesa à 

envergadura do País no cenário mundial. (BRASIL, 2016d, 35) 

Para o cumprimento dessa estratégia, a END traça duas Ações:  

AED-25 Buscar a regularidade e a previsibilidade orçamentária para o 
Setor de Defesa; e  
AED-26 Buscar a vinculação orçamentária e financeira de percentual 
adequado do PIB em gastos com defesa. (BRASIL, 2016d, 35) 
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As orientações estabelecidas na END estão direcionadas para a preparação 

das Forças Armadas e do Brasil como um conjunto, indicando as capacidades 

adequadas2 para garantir a defesa e contribuir para a segurança do País tanto em 

tempo de paz, quanto em situações mais complexas como de crise ou mesmo de 

conflito armado/ guerra. (BRASIL, 2016c, p, 25) 

3.3. O EXÉRCITO BRASILEIRO 

O Exército Brasileiro (EB) é uma das Forças Armadas do Brasil. Seus 

fundamentos encontram-se no Art 142º da Constituição Federal de 1988 e, ao lado 

da Marinha do Brasil e da Aeronáutica, constituem o braço armado da Nação 

Brasileira. Doutrinariamente, o EB é definido da seguinte maneira: 

O Exército Brasileiro é uma instituição nacional permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, 
à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 2014, p. 2-1) 

Para o cumprimento de suas missões e tarefas, o EB se vale da Força 

Terrestre (F Ter). Essa organização é o instrumento de ação, que inclui todos os 

elementos da instituição com capacidades geradas para atuar no ambiente 

operacional terrestre nas Operações no Amplo Espectro. (BRASIL, 2014, p. 2-1) 

Por ser uma fração da sociedade brasileira, o EB apresenta características 

que coadunam com os anseios da pátria. A organização e atuação do Exército 

seguem princípios gerais que definem como a Força está disposta e como será 

seu emprego caso seja necessário. 

Dentre as principais condicionantes estão as seguintes:  

A missão do Exército; os objetivos, orientações e diretrizes estratégicas 
estabelecidas pela PND; os objetivos e diretrizes militares de defesa 
estabelecidas na Política Militar de Defesa; as orientações contidas nas 
Estratégias Nacional de Defesa e Militar de Defesa; (...) a conjuntura 
internacional e os compromissos assumidos, sempre de acordo com os 
interesses nacionais; (...) a constatação de que o País não está 
inteiramente livre de riscos e de ameaças e que, apesar de conviver 
pacificamente com a comunidade internacional, pode ser compelido a 
envolver-se em conflitos gerados externamente;(...); e os recursos 
orçamentários. (BRASIL, 2014, p. 2-3) 

                                            

2 As principais Capacidades de Defesa listadas pela END são: a Proteção, a Pronta-resposta, a 
Coordenação e Controle, a Gestão da Informação, a Mobilidade Estratégica, a Mobilização e a 
Dissuasão; em seu dimensionamento conjunto, permitem gerar efeito dissuasório frente a  
ameaças e preservar os interesses nacionais do País, em um horizonte temporal determinado . 
(BRASIL, 2016c, p. 25) 
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No contexto atual, as condicionantes para a atuação do Exército exercem 

muita força sobre as ações da Instituição. As diretrizes do Comandante do Exército 

estabelecem quatro premissas fundamentais sobre as quais o cumprimento das 

missões do EB deve ser baseado:  

O fortalecimento da imagem do Exército como instituição de Estado, 
coesa e integrada à sociedade; a capacitação técnica dos militares 
para enfrentar os desafios da Guerra Moderna, alicerçada nos valores, 
nas tradições e na ética militar; a continuidade do Processo de 
Transformação do Exército, impulsionado por medidas imediatas e 
eficazes de racionalização; e a manutenção de elevada capacidade 
dissuasória fundamentada em alto nível de preparo e na incorporação 
de novas capacidades. (PUJOL, 2019. Grifo nosso) 

Seguindo essa diretriz, O EB se organiza de maneira a conquistar os seus 

objetivos estratégicos, que são definidos pelo Estado Maior do Exército (EME). O 

EME é o Órgão de Direção Geral do EB que tem por missão a elaboração da 

Política Militar Terrestre, o planejamento estratégico e a emissão de diretrizes 

estratégicas, que orientem o preparo e o emprego da Força Terrestre, visando ao 

cumprimento da destinação constitucional do EB. (BRASIL, 2020i.) 

3.3.1. Visão Estratégica do Exército 

Um dos vetores da expressão militar do poder nacional é o reconhecimento 

interno e externo da capacidade do Exército em cumprir sua missão. Para atender 

às demandas estratégicas, constatou-se a necessidade de que o Exército não 

apenas se adapte e modernize, mas adote o conceito de transformação. (BRASIL, 

2016c, p. 95) 

O Exército tem buscado modernizar seus equipamentos e armamentos, 
bem como a proficiência de seus integrantes. Para atender às demandas 
estratégicas, constatou-se a necessidade de que o Exército não apenas 
se adapte e modernize, mas adote o conceito de transformação. (BRASIL, 
2016c, p. 95) 

O atual Processo de Transformação do Exército foi previsto para ser 

desenvolvido em 03 (três) fases: uma fase de preparação (até 2015, já realizada); 

uma fase de coexistência (de 2016 a 2022); e uma fase de consolidação (de 2023 

a 2035) (BRASIL, 2016c, p. 95). 

3.3.2. O Planejamento Estratégico do Exército 

Coadunado com a visão estratégica do EB, foi elaborado o Plano 

Estratégico do Exército (PEEx), que, atualmente, é o documento que direciona o 
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esforço dos investimentos da Força para o quadriênio 2020-2023. Ele é um 

produto do Sistema de Planeamento Estratégico do Exército (SIPLEx) e desdobra 

os Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) em Estratégias, Ações Estratégicas 

e Atividades. (BRASIL, 2019) 

O PEEx se orienta pela Concepção Estratégica do Exército, um 

embasamento conceitual, decorrente de estudos, análises e avaliações, que indica 

como o Exército deve ser empregado para cumprir sua missão e, por via de 

consequência, organizado, articulado e preparado. (BRASIL, 2017, p. 5) 

Segundo o PEEx, são quinze os OEE: 

 OEE 1 – Contribuir com a dissuasão extra regional; 

 OEE 2 – Ampliar a projeção do Exército no Cenário Internacional; 

 OEE 3 – Contribuir com o desenvolvimento sustentável; 

 OEE 4 – Atuar no espaço cibernético com liberdade de ação; 

 OEE 5 – Modernizar o SISIMT-Preparo e Emprego da Força Terrestre; 

 OEE 6 – Manter atualizado o sistema de Doutrina Militar Terrestre; 

 OEE 7 – Aprimorar a gestão estratégica da informação; 

 OEE 8 – Aperfeiçoar o Sistema Logístico Militar Terrestre; 

 OEE 9 – Aperfeiçoar o Sistema de Ciência Tecnologia e Inovação; 

 OEE 10 – Aumentar a efetividade na Gestão do bem público; 

 OEE 11 – Fortalecer os valores, os deveres e a ética militar; 

 OEE 12 – Aperfeiçoar o Sistema de Educação e Cultura; 

 OEE 13 – Fortalecer a Dimensão Humana; 

 OEE 14 – Ampliar a integração do Exército à sociedade; 

 OEE 15 – Maximizar a Obtenção do Orçamento e de outras fontes; 

Percebe-se, portanto, o alinhamento dos OEE com o Objetivos de Defesa 

Nacional estabelecido pela PND. O EB, como uma das Forças Singulares, coopera 

de maneira incisiva nos assuntos de Defesa Nacional, salvaguardando os 

interesses nacionais e cooperando para com o desenvolvimento nacional e o bem-

estar social, tal qual sua missão prescreve. (BRASIL, 2014, p. 3-3) 

A Figura 1 ilustra como é feito o planejamento estratégico no âmbito de cada 

Força Armada. Todo o processo tem por objetivo construir uma capacidade militar 

para compor o esforço principal da Defesa Nacional coadunado com a PND e a 

END. 
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Figura 1 – Níveis de Planejamento Estratégico 

Fonte: BRASIL (2005) 

 

Percebe-se pela Figura 1 que entre o nível Nacional (que estabelece a PND e a 

END) e o Nível Subsetorial (que trata das Forças Armadas), existe o nível Setorial, 

que enquadra o MD. O Nível Setorial visa construir no Brasil uma capacidade de 

Defesa, com preponderância da Expressão Militar. Todo seu planejamento e 

ações são baseados na PND e na END. Fruto das Atividades Subsetoriais, são 

elaborados alguns produtos, dentre os quais se destacam: A Política Setorial de 

Defesa (PSD) e a Estratégia Setorial de Defesa (ESD), voltados para aspectos 

institucionais da Defesa; e a Política Militar de Defesa (PMD) e Estratégia Militar 

de Defesa (EMD), documentos voltados para o emprego das Forças Armadas 

propriamente ditas. (BRASIL, 2018a) 

São a PMD e a EMD que fazem o enlace entre o planejamento estratégico 

do EB no sentido de cumprir os OND, agindo em conformidade com as ED e AED. 

Dado o desafio do cumprimento dos OND, fica evidente a necessidade de 

recursos financeiros que tornem viáveis as estratégias apontadas. A Entidade 
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Estatal é a responsável por recolher recursos dos cidadãos e empregá-los de 

maneira a garantir satisfeitos os diversos anseios da população. A necessidade 

de Defesa e Segurança são parte integrante do escopo de utilidades demandadas 

pela sociedade brasileira. 
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4. O QUADRO FISCAL BRASILEIRO 

Dada a existência da Entidade Estatal, o Governo é o responsável por 

administrar os bens públicos, isto é, “aqueles cujo consumo/ uso é indivisível, ou 

não rival”. Essa definição aponta para um grupo de bens cujo consumo por parte 

de um indivíduo ou de um grupo social não prejudica o consumo do mesmo bem 

pelos demais integrantes da sociedade. (GIAMBIAGI, 2008, p. 4) 

Esses bens podem ser tangíveis ou intangíveis. A justiça, a segurança 

pública e a defesa nacional são exemplos típicos dos bens intangíveis que o 

Governo deve proporcionar aos cidadãos. A fim de prover esses bens, o Estado 

contemporâneo se organiza por um sistema legal e passa a recolher impostos e 

tributos, gerando uma política fiscal. (GIAMBIAGI, 2008, p. 10) 

4.1. A POLÍTICA FISCAL 

A Política Fiscal diz respeito ao conjunto de medidas pelas quais o Governo 

arrecada receitas e realiza despesas para cumprir três funções econômicas: a 

estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de 

recursos. (BRASIL, 2020j) 

A função estabilizadora consiste na promoção do crescimento econômico 
sustentado, com baixo desemprego e estabilidade de preços. A função 
redistributiva visa assegurar a distribuição equitativa da renda. Por fim, a 
função alocativa consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços 
públicos, compensando as falhas de mercado. (BRASIL, 2020j) 

Nessa conjuntura, qualquer outra Política de Governo deve estar 

intimamente relacionada com a política fiscal, já que, em última análise, os 

recursos necessários para o dispêndio em qualquer setor do Governo são 

provenientes da gestão fiscal da União. 

4.2. O ORÇAMENTO DA UNIÃO 

Orçamento público é o instrumento utilizado pelo Governo Federal para 

planejar a utilização dos valores arrecadados por meio de todos os tipos de 

impostos e tributos. Esse planejamento é necessário para especificar gastos e 

investimentos que foram priorizados pelos poderes e para oferecer serviços 

públicos à população. (BRASIL, 2020b) 

É o Orçamento que estima tanto as receitas que o Governo espera 

arrecadar quanto fixa as despesas a serem efetuadas com o montante. Assim, as 
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receitas são estimadas porque os tributos arrecadados (e outras fontes) podem 

sofrer variações ano a ano, enquanto as despesas são fixadas para garantir que 

o governo não gaste mais do que arrecada. (BRASIL, 2020b) 

O processo de elaboração do orçamento é complexo. O planejamento do 

orçamento envolve várias etapas, porém três delas se destacam: a aprovação da 

Lei do Plano Plurianual (PPA), da LDO e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Cada 

uma dessas leis é proposta pelo Poder Executivo, a partir de objetivos específicos, 

e depende da aprovação do Congresso Nacional. (BRASIL, 2020b) 

O PPA é o instrumento de planejamento governamental que define 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas 

de capital e para os programas de duração continuada. (BRASIL, 2016b) 

Para organizar e viabilizar a ação pública, o PPA declara as políticas e 
metas previstas para um período de 4 anos, assim como os caminhos 
para alcançá-las. A LDO e a LOA devem estar alinhadas às políticas e 
metas presentes no PPA, e, por sua vez, são elaboradas anualmente. 
(BRASIL, 2020b) 

O PPA é normalmente elaborado no primeiro ano de um governo. O PPA 

vigente em 2019 foi elaborado para abranger o período de 2016 a 2019. Em 2019, 

foi elaborado o PPA relativo aos anos de 2020 a 2023. Nesse sentido, o primeiro 

ano de um governo é regido pelo PPA preparado pelo governo anterior. O Artigo 

165º da Constituição Federal estabelece o procedimento legal para a confecção 

do Orçamento da União.  

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais 
de fomento. (BRASIL, 1988) 

Após a LDO, a LOA é elaborada, detalhando todos os gastos que serão 

realizados pelo governo: quanto será gasto, em que área de governo e para que. 

O que se conhece como orçamento anual da União, é na verdade a LOA. (BRASIL, 

2020c.) 

A LOA é estruturada em três documentos: orçamento fiscal, orçamento da 

seguridade social e orçamento de investimento das estatais. (BRASIL, 1988). Os 

gastos referentes aos órgãos do Poder Executivo, dentre eles o Ministério da 

Defesa, estão contidos no orçamento fiscal. 
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4.2.1. O cenário fiscal atual 

Segundo a Agência Brasil o deficit primário anual do Brasil em 2019 foi de 

cerca de R$ 95,1 bilhões. Em 2018, essa cifra ficou em R$ 120,3 bilhões de deficit. 

Isso significa que não há espaço para o crescimento saudável de qualquer 

despesa da União. (MÁXIMO, 2020). 

O Gráfico 1 ilustra a evolução fiscal do Governo Central em bilhões de reais. 

O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas da União, 

sem considerar o pagamento do serviço da dívida pública. Os dados já apresentam 

os valores históricos atualizados pelos índices de inflação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). 

 

 

Gráfico 1 – Resultado primário do Governo Central 

Fonte: BRASIL (2020k) 

 
A origem da situação fiscal brasileira reside na crise econômica que abateu 

o país a partir do ano de 2014. Formalmente a economia brasileira entrou em 

recessão a partir do segundo trimestre daquele ano. O produto per capita brasileiro 

caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. (FILHO, 2017) 

A crise resultou de um conjunto de choques de oferta e de demanda. 

Primeiramente, o conjunto de políticas adotadas a partir de 2011/2012, conhecido 
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como Nova Matriz Econômica (NME) reduziu a produtividade da economia 

brasileira e, com isso, o produto potencial. (FILHO, 2017) 

A partir de 2011/2012, o Brasil incorporou a chamada NME, políticas de 
forte intervenção governamental na economia que combinaram política 
monetária com a redução da taxa de juros e política fiscal  com dirigismo 
no investimento, elevação de gastos, concessões de subsídios e 
intervenção em preços. (FILHO, 2017) 

A partir do ano de 2014, a crise econômica provocou uma queda drástica 

na arrecadação governamental. Dado que os gastos públicos continuaram em uma 

curva ascendente em função do tempo, o resultado fiscal foi pressionado para 

baixo, conforme ilustrado no Gráfico 2. A curva em azul representa as receitas, 

enquanto a vermelha representa as despesas. 

 

 

Gráfico 2 – Receitas e Despesas Primárias do Governo Central 

Fonte: BRASIL (2012g) 

 

4.2.2. Composição das despesas 

Parte das despesas da União possui caráter obrigatório. Essas Despesas 

são aquelas que a União tem a obrigação legal ou contratual de realizar. Elas são 

despesas cuja execução é mandatória. Os maiores grupos de despesas 
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obrigatórias são pessoal e encargos sociais e benefícios da previdência social.  

(BRASIL, 2019d, p.12) 

Além disso, as despesas obrigatórias encontram-se em um patamar muito 

elevado, deixando pouco espaço de manobra para os gastos discricionários. Em 

2020, as despesas obrigatórias chegarão a 94% do Orçamento e os gastos dos 

ministérios ficarão mais restritos. (VENTURA; CORREA, 2019) 

O Gráfico 3 demonstra a evolução dos gastos do governo. Em função do 

teto de gastos3 e do crescimento contínuo das despesas obrigatórias, as despesas 

discricionárias têm sido reduzidas. A capacidade de investimento do Estado reside 

principalmente na discricionalidade do governo. 

 

 

Gráfico 3 – Evolução da composição da despesa primária do Governo 

Fonte: BRASIL (2019f) 

 

Dada a situação apresentada, o Governo tem tido menos espaço para 

outros gastos. Diante do quadro de crescimento do Produto Interno Bruto ainda 

vacilante, o espaço para Investimento em 2020 vai somar R$ 19,3 bilhões, número 

mais baixo da série histórica, iniciada em 2009. O Ministério da Defesa também é 

                                            

3 A emenda constitucional Nr 95/2016. Buscou corrigir o desequilíbrio fiscal do Governo Federal, 
horizonte de médio e longo prazo causado basicamente pelo acelerado crescimento da despesa 
pública primária. Ela criou regras que para conter a pressão por expansão do gasto além da 
capacidade de pagamento do governo. (BRASIL, 2016a) 
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atingido por esse quadro, já que a área da Defesa precisa concorrer com outras 

muito importantes tais como infraestrutura, pesquisa etc. (VENTURA; CORREA, 

2019) 

4.2.3. O Orçamento do Ministério da Defesa  

O MD é o órgão do Governo Federal incumbido de exercer a direção 

superior das Forças Armadas. Sua missão é coordenar o esforço integrado de 

defesa, visando contribuir para a garantia da soberania, dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, do patrimônio nacional, a salvaguarda dos 

interesses nacionais e o incremento da inserção do Brasil no cenário internacional. 

(BRASIL, 2020e) 

Para executar suas tarefas, MD congrega o orçamento das Forças Armadas 

e de sua própria estrutura. Por ser um órgão do Poder Executivo, sua execução 

orçamentária deve obedecer todas a normas tipificadas. Por lei, o orçamento do 

Ministério da Defesa deve contemplar as prioridades definidas pela Estratégia 

Nacional de Defesa, explicitadas na lei de diretrizes orçamentárias. Ainda assim, 

a Marinha, o Exército e a Aeronáutica têm a prerrogativa legal de gerir, de forma 

individualizada, os recursos orçamentários que lhes forem destinados no 

orçamento do Ministério da Defesa. (BRASIL, 1999) 

O montante orçamentário destinado à Defesa permaneceu em uma 

ascendente a despeito da crise fiscal pela qual passa o país. O Gráfico 4 

demonstra essa evolução, mostrando, inclusive, a redução prevista para o ano de 

2020. (BRASIL, 2020d) 

 

Gráfico 4 – Execução Orçamentária do Ministério da Defesa 

Fonte: o autor 
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A maior parte desse orçamento é usado para o pagamento de pessoal. 

O Gráfico 5 decompõe o orçamento da Defesa. Além do peso do fator pessoal no 

custeio da Defesa, pode-se perceber que a elevação dos gastos totais da pasta 

foi explicada pela elevação nos gastos com pessoal. Essa conta apresentou uma 

leve tendência de alta, indo de 75,33% do total em 2011 para 77,75% em 2020. 

Já a conta de investimentos, apresenta uma tendência de queda, passando de um 

ápice de 15,12% do total em 2012 para uma participação de 6,5 em 2020. (BRASIL 

2020d) 

 

 

Gráfico 5 – Decomposição do Orçamento do Ministério da Defesa 

Fonte: o autor 

 

Percebe-se também uma queda significativa no orçamento de 2020 em 

relação ao de 2019. Essa queda é explicada pela diminuição do montante para 

inversões financeiras, rubrica que explica um tipo específico de investimento, 

baseado em bens de capital já em utilização. 

Em 2020, o Orçamento do MD está previsto em R$ 74,1 bilhões. Desse 

montante, 88,79% são para despesas obrigatórias; 0,85% para despesas 

financeiras; e 10,35% para despesas discricionárias. No que se refere às áreas de 
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atuação, 42,4% serão disponibilizados para o Comando do Exército; 24, 5% para 

o Comando da Marinha; e 21,6% para o Comando da Aeronáutica. O restante 

soma 11, 5% e será utilizado nas demais despesas. (BRASIL, 2019e, p. 27) 

A diferença entre os valores do parágrafo acima e os explicitados no Gráfico 

5 decorre da discrepância entre os valores previstos na lei orçamentária 

(presentes no texto acima) e os valores apontados pelo Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) no MD, constantes no 

Anexo A deste trabalho. Os valores do SIAFI são mais atualizados e contemplam 

evoluções no planejamento orçamentário. 

Dentre os destaques da proposta do orçamento de 2020 estão as seguintes 

medidas:  

O Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro contará com R$ 1,84 
bilhão para garantir a segurança e a qualidade do tráfego aéreo brasileiro.  
O Programa Antártico Brasileiro contará com R$ 23,6 milhões para apoiar 
a pesquisa brasileira no continente Antártico e garantir a reconstrução da 
Estação Antártica Comandante Ferraz, após incêndio ocorrido em 2012.  
O Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras - SISFRON 
contará com R$ 217,4 milhões destinados ao combate a contrabandos e 
crimes transfronteiriços. 
O desenvolvimento e a aquisição de viaturas mecanizadas média e leve, 
Blindados Guarani, com previsão de R$ 273,4 milhões. 
O Projeto ASTROS 2020 responsável pelo desenvolvimento e aquisição 
de mísseis táticos e foguetes guiados contará com R$ 109,1 milhões. 
Em relação aos gastos com aeronaves, no âmbito de projetos 
estratégicos do Ministério da Defesa, estão previstos R$ 1,3 bilhões 
sendo: R$ 150 milhões para a aquisição de helicópteros HX-Br, de médio 
porte, R$ 643,3 milhões para a aquisição de caças suecos Grippen FX-2 
e R$ 556,7 milhões para desenvolvimento e aquisição do cargueiro tático 
militar KC-X. 
Para capitalização da Empresa Gerencial de Projetos Navais - 
EMGEPRON com vistas à recomposição do Núcleo do Poder Naval, 
iniciando-se com a construção de quatro (4) Corvetas, em estaleiros 
nacionais, serão destinados R$ 100 milhões. 
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos – PROSUB para 
construção de quatro submarinos convencionais, um submarino nuclear 
e estaleiro e base naval de apoio contará com R$ 907 milhões. 
O Programa Nuclear da Marinha, visando o domínio do ciclo do 
combustível nuclear e o desenvolvimento e a construção de uma planta 
nuclear, essencial ao PROSUB, contará com a soma de R$ 143 milhões.  
Para a participação das Forças Armadas em operações de Garantia da 
Lei e da Ordem – GLO estão previstos R$ 10 milhões. 
Para a Assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas 
advindas da República Bolivariana da Venezuela estão previstos R$ 150 
milhões. (BRASIL, 2019e, p.27) 

4.2.4. O Orçamento do Exército Brasileiro 

O EB é a instituição cujo orçamento é subordinado ao MD que recebe os 

maiores aportes financeiros. Essa relação se explica pelo maior efetivo do EB em 
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comparação com as outras Forças e pelo peso que o custo com o pessoal tem na 

despesa do MD. O Gráfico 6 demonstra a participação de cada Força no 

orçamento do MD4. 

 

Gráfico 6 – Destinação do Orçamento do MD 

Fonte: o autor. 

 

Notadamente, o EB se organiza no sentido de cumprir sua missão com seus 

recursos disponíveis. A orçamentação é uma das fases indissociáveis do método 

de planejamento estratégico setorial da Defesa. A partir das prioridades 

estabelecidas nos planos estratégicos e nos planos de gestão, cada instituição ou 

órgão do MD de realizar ações que objetivam orçamentar cada plano estratégico 

ou de gestão, visando elaborar as diversas propostas orçamentárias (BRASIL, 

2019a, p. 9) 

                                            

4 Enquadrados em outros estão os seguintes destinos: Secretaria da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar, Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica, Indústria de 
Material Bélico do Brasil, Fundação Osório, Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 
Marinha, Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S. A., Fundo do Ministério da Defesa, Fundo de 
Administração do Hospital das Forças Armadas, Fundo Serviço Militar, Fundo Aeronáutico, Fundo 
do Exército, Fundo Naval, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.  
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Nesse sentido, as ações previstas para serem cumpridas pelo EB no sentido 

de atingir os objetivos propostos pela PND devem encontrar respaldo 

orçamentário que garantam os recursos necessários para sua concretização. 

O Gráfico 7 ilustra como o orçamento do EB tem sido decomposto ao longo do 

tempo. Fica evidente o quanto o montante destinado ao pagamento de pessoal e 

encargos sociais impacta na composição geral do dispêndio do EB. O volume 

financeiro para investimentos e manutenção de projetos acaba sendo muito 

diminuto, fato que tem se repetido ao longo do tempo. 

 

Gráfico 7 – Decomposição do Orçamento do EB 

Fonte: o autor. 
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racionalização de recursos são lugar comum nos discursos dos agentes decisores 

em todos os níveis do poder. 

Dada a situação de limitação orçamentária derivada do quadro fiscal 

brasileiro na atualidade, as Forças Armadas precisam lidar com uma escassez de 

recursos financeiros de grande magnitude. Os planos e projetos estratégicos de 

cada Força Singular, bem como as atividades de custeio e manutenção sofrem 

com a limitação monetária. 

Sobre essa situação, o TC Maurício José escreveu em setembro de 2019 

que “é natural que os Projetos Estratégicos gerenciados pelas Forças Armadas 

sofram com o impacto da diminuição de recursos financeiros planejados e 

impostos pela Lei Orçamentária Anual para os próximos anos” (OLIVEIRA, 2019) 

O EB, desde o seu mais alto escalão, tem estado atento para o quadro fiscal 

brasileiro e para poder se adequar à realidade dos fatos em alguns setores e 

contornar as dificuldades que se apresentam em outros. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante do quadro exposto anteriormente, fica nítida a necessidade do EB 

se ajustar à realidade financeira do Brasil. Identifica-se uma latente relação 

antagônica entre a END e o Orçamento Público.  

Se de um lado a END postula estratégias e ações para atingir os OND, do 

outro o Orçamento Público limita financeiramente a capacidade de atuação dos 

diversos órgãos que compõem a estrutura de defesa do país. As Forças Armadas 

e em particular o EB estão inseridos nesse contexto.  

Como já foi explicitado, a END, no mais alto escalão de planejamento 

nacional, já percebe a necessidade da regularidade orçamentária para as ações 

em prol da Defesa Nacional. A ED-5, Regularidade Orçamentária, visa:  

(...)possibilitar ao Setor de Defesa melhores condições de planejar o 
emprego dos recursos orçamentários, e, dessa forma, racionalizar o seu 
uso, tornando os gastos em defesa mais eficientes. Adicionalmente, 
busca compatibilizar o orçamento de defesa à envergadura do País no 
cenário mundial. (BRASIL, 2016d, p. 35) 

Nesse Sentido, são duas as AED que se relacionam diretamente com o 

tema, a saber: AED-25 Buscar a regularidade e a previsibilidade orçamentária para 

o Setor de Defesa; e AED-26 Buscar a vinculação orçamentária e financeira de 

percentual adequado do PIB em gastos com defesa. 

O EB, tem agido de maneira proativa em relação ao cenário de escassez. 

Além de buscar soluções para conviver e contornar o problema orçamentário, a 

Instituição mantém diversas ações em prol das estratégias previstas na END. 

5.1. O EXÉRCITO DIANTE DA ESCASSEZ DE RECURSOS 

O limitante quadro orçamentário é motivo de constantes deliberações por 

parte do Comando do Exército. As diretrizes do General Leal Pujol, Comandante 

do EB, abordam com clareza a necessidade de racionalização dos recursos e 

contenção de despesas. O Quadro 2 ilustra as diretrizes do Cmt EB diretamente 

relacionadas ao tema da contenção de despesas, racionalização de esforços e 

obtenção de recursos financeiros para manter as capacidades da Força Terrestre. 

(PUJOL, 2019) 
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10. Incrementar as negociações no nível político para buscar a celebração de 
instrumentos de parceira como modo de obter recursos financeiros 
necessários para a manutenção do nível de prontidão da Força Terrestre. 

14. Prosseguir no processo de racionalização, de maneira a potencializar os 
resultados entregues à sociedade, enfocando: 
- o judicioso emprego do pessoal militar de forma a possibilitar a redução de 
10% do efetivo da Força no período de 10 anos; 
- a priorização e adequação das atividades previstas no Plano Estratégico do 
Exército (PEEx); 
- o ajustamento do planejamento dos programas estratégicos; 
- a gestão austera dos recursos do EB, em estrita conformidade com a 
legislação vigente; 
- a gestão efetiva de processos alinhados com uma política de governança 
baseada nas melhores práticas de gestão pública; e 
- o emprego dos meios de Tecnologia da Informação e Comunicações 
buscando constante atualização dos sistemas corporativos da instituição. 

18. Prosseguir nos estudos e na implantação das Bases Administrativas e da 
Base de Administração e Apoio a fim de reduzir ainda mais o número de 
Unidades Gestoras do Exército, com prioridade para os projetos e estudos já 
iniciados. 

24. Aprimorar a governança do Portfólio Estratégico do Exército, de forma a: 
- assegurar o alinhamento dos Programas Estratégicos do Exército ao PEEx; 
- estabelecer prioridades; 
- fazer com que as entregas contribuam efetivamente para agregar novas 
capacidades à Força Terrestre; e 
- considerar o impacto que novos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 
(SMEM) trarão ao custeio do Exército durante o seu ciclo de vida. 

Quadro 2 – Diretrizes do Cmt EB relacionadas a Orçamento 

Fonte: o autor 

A atenção às limitações financeiras atinentes a qualquer atividade do 

Exército está presente no processo decisório estratégico da Força. O 

Planejamento Baseado em Capacidades é atualmente o método adotado pelo 

Exército, a fim de possibilitar a otimização dos recursos, tendo em vista as 

limitações financeiras. Tudo com o objetivo de desenvolver uma configuração de 

força adequada, analisando as opções de obtenção (aquisição e/ou 

desenvolvimento) com base nos cenários prospectivos. (BRASIL, 2018a, p. 17) 

O atual Plano Estratégico do Exército é documento que direciona o esforço 

dos investimentos da Força para o quadriênio 2020-2023. Nesse sentido são 

estabelecidas Estratégias, Ações Estratégicas e Atividades que desdobram os 

Objetivos Estratégicos do Exército (OEE). O PEEx 2020-2023 “reduziu 

significativamente a quantidade de atividades com vistas a se adequar às 
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restrições orçamentárias impostas, particularmente pela Emenda Constitucional 

nº 95/2016”, que instituiu o “teto de gastos. (BRASIL, 2019d, p.7) 

O Quadro 3 demonstra a preocupação orçamentária do Plano, que, dentre 

outras medidas, elenca como uma das atividades principais do Exército a 

obtenção de recursos financeiros de outras fontes. 

 

 

Quadro 3 – Maximização da obtenção de recursos de outras fontes 

Fonte: BRASIL, 2019d, p.49 

 

No ambiente interno das Organizações Militares (OM), a cultura de 

economia de despesas tem sido propagada e incentivada pelos comandantes em 

todos os níveis. Como já mencionado nas diretrizes do Cmt EB, a racionalização 

dos recursos materiais e humanos, bem como a melhoria da governança do capital 

recebido são norteadores dos processos internos da Força. 

A Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), órgão integrante da estrutura 

da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), edita continuadamente manuais de 

boas práticas visando a correta gestão do recurso público nas OM do EB. O 

documento intitulado Ações Administrativas de Redução de Gastos nas OM 

descreve uma série de ações que as OM devem tomar no sentido de cortar gastos, 

face o cenário de austeridade fiscal. As orientações incluem guias para gerenciar 

melhor o consumo de energia elétrica, água e combustíveis. O nível de 

detalhamento é alto e o documento descreve procedimentos a serem adotados, 

por exemplo, com aparelhos de alto consumo de energia como condicionadores 

de ar, bebedouros, sistema de iluminação e meios de informática. (BRASIL, 

2020g) 
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Nesse mesmo diapasão é realizado continuadamente um Simpósio de 

Administração em todas as unidades Gestoras (UG) do EB. A DGO orienta essa 

atividade que se destina a nortear as ações dos agentes da administração nas OM 

do EB e a implementar boas práticas de gestão de recursos em todos os 

segmentos da administração. A contratação de serviços e o dispêndio com o 

custeio das Unidades são a tônica do simpósio, que contribui para a racionalização 

dos recursos financeiros destinadas às OM. (BRASIL, 2020h) 

As ações supracitadas representam uma grande economia de recursos 

financeiros. Segundo a DGO publicou em seu último relatório, o EB possui 432 

UG. Os recursos de custeio dessas unidades quando somados, perfazem um 

montante significativo. (BRASIL, 2020b) 

Tudo que é economizado no custeio possibilita a manutenção das ações em 

prol da atividade fim do EB e das ações que contribuem para o sustento das 

atividades desempenhadas em prol das ED e AED preconizadas pela END. 

Além das ações de economia e racionalização de recursos, o General 

Sérgio, atual Secretário Executivo da Casa Civil destaca que o atual cenário 

político do Brasil pode oferecer oportunidades em termos de recursos financeiros 

para as Forças Armadas. 

Depois de muitos anos convivendo com governo e ideologias 
antimilitares, temos o Presidente, o Vice-Presidente e vários ministros 
que são militares da reserva. Este fato, dentro da ótica de Samuel 
Huntington, muda consideravelmente as relações civis-militares, 
aumentando o poder de influência dos militares. Entretanto, entendo que 
as Forças Armadas (FA) ainda não aprenderam a conviver com um 
governo favorável. Agora, as FA têm a oportunidade de apresentar suas 
demandas a interlocutores que conhecem os problemas das Instituições 
Militares, suas peculiaridades, potencialidades e restrições. Assim, ainda 
que estejamos em situação de restrição orçamentária, pode-se imaginar 
que as FA terão maior probabilidade terem seus pleitos atendidos, mas 
para que isso aconteça, é necessário que haja um diálogo mais próximo 
do Cmdo das Forças com o 1º escalão do Governo, por intermédio do 
Ministério da Defesa. (PEREIRA, 2020) 

Ademais, a situação conjuntural da pandemia do novo Corona Vírus 

provocou uma exacerbação do deficit fiscal brasileiro. As estimativas em agosto 

de 2020 apontam para um quadro de 500 bilhões de reais de deficit, “que exigirá 

muitos sacrifícios e restrições orçamentárias em todos os setores do governo para 

recuperar a economia nacional”. (PEREIRA, 2020) 
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Sobre a conjuntura, o General Sérgio ainda pontua: 

Dentro desse quadro de possíveis cortes nos diversos orçamentos, o 
Exército, dentro do Ministério da Defesa, é a Força com maior 
necessidade de recursos para custeio, por ter maior efetivo e mais 
Organizações Militares para manter. Este fato, torna a força mais sensível 
em termos de preparo de seus quadros e de cumprimento de suas 
missões institucionais. Portanto, a discussão dentro do Ministério da 
Defesa deve focar as necessidades da Força para manter sua 
prontidão e capacidade operacional. (PEREIRA, 2020, grifo nosso) 

Percebe-se a clara demanda financeira que o Exército possui para prover a 

sociedade brasileira com prontidão e capacidade operacional a fim de preservar a 

soberania nacional e a consecução dos objetivos nacionais permanentes. A 

conjuntura atual revela mais dificuldades para a manutenção dos níveis 

orçamentários mínimos. 

A integração com outras áreas da Administração pública é apontada como 

um caminho para a consecução dos recursos que o EB necessita para que seus 

projetos e processos sejam custeados, mantidos e finalizados. 

O EB tem se beneficiado pouco desses projetos que abarcam outros 
setores. (...) o Exército tem que conhecê-los e, também, conhecer suas 
próprias prioridades e interconexões com esses projetos. Dessa forma, o 
EB poderá estabelecer parcerias para poder se beneficiar deles. 
(PEREIRA, 2020) 

Percebe-se, portanto, que o EB, a despeito das condições conjunturais 

ainda possui alguma liberdade de manobra para angariar os recursos financeiros 

para manter suas ações em relação aos objetivos propostos pela END, no cenário 

atual em que novos desafios e ameaças se apresentam. 

5.2. O EB NAS AÇÕES EM PROL DA END 

A missão constitucional do Exército é o farol que guia todas as ações de 

Instituição. A Defesa da Pátria é o esforço principal da Força. Nesse sentido, para 

atuar em prol da Defesa Nacional, o EB racionaliza seus recursos de modo a 

permitir a continuidade de seus projetos estratégicos, intimamente coadunados 

com a END. A economia permite a manutenção do cumprimento da missão. 

O Plano Estratégico do Exército trata as restrições orçamentárias durante o 

quadriênio 2020-2023 como sendo uma premissa. A média de orçamento prevista 

aponta para apenas um quarto do necessário para o processo de transformação 

do Exército, conforme consta no Plano de Articulação e Equipamento de Defesa 

(PAED). Essa transformação objetiva atender às necessidades de 



47 

geração/obtenção da capacidade operacional julgada adequada, “tendo em vista, 

por exemplo, a obsolescência de sistemas e materiais de emprego militar, 

afetando o cumprimento das missões constitucionais do Exército” (BRASIL, 

2019d, p. 7) 

A END impõe ao EB esse processo de transformação, que é baseado em 

iniciativas estratégicas de médio e longo prazos. Atualmente, essas iniciativas são 

suportadas pelos Programas Estratégicos do Exército (Prg EE). Cada um dos 

Prg EE contribui para atingir um ou mais Objetivos Estratégicos do Exército, 

gerando as capacidades necessárias para que o Exército Brasileiro cumpra as 

suas missões. (BRASIL, 2019c, p. 9) 

Os Prg EE geram ferramentas não somente para o EB, mas para o Brasil 

como um todo. Por meio de suas iniciativas, são criadas e desenvolvidas 

capacidades militares, “que vão assegurar à F Ter a postura estratégica exigida, 

habilitando-a a conduzir operações militares em um amplo espectro, desde as 

ações subsidiárias até o conflito armado. ” (BRASIL, 2018b, p.4) 

Os Prg EE podem ser divididos em 3 subportfólios: Defesa da Sociedade, 

agrupando os programas que geram Capacidades Militares Terrestres; Geração 

de Força, juntando os programas que desenvolvem a infraestrutura física, de 

Tecnologia da Informação e logística; e Dimensão humana, composto pelos 

programas que modernizam o Sistema de Ensino e o apoio ao pessoal militar.  

As figuras 2, 3 e 4, a seguir, explicitam quais são esses Prg EE e dão um 

breve resumo sobre cada um deles. 

 

Figura 2 – Subportfólio Dimensão Humana 

Fonte: BRASIL, 2019, p. 12 
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Figura 3 – Subportfólio Defesa da Sociedade 

Fonte: BRASIL, 2019, p. 11 

 

Figura 4 – Subportfólio Geração de Força 

Fonte: BRASIL, 2019, p. 11 
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Dadas as restrições financeiras impostas, os Prg EE priorizam os 

investimentos da força, tanto no que se refere ao orçamento interno, quanto na 

busca por parcerias com outros órgãos governamentais. Todos os investimentos 

em Defesa geram externalidades positivas para outras expressões do poder 

nacional, principalmente a econômica e a psicossocial, com a geração de 

empregos diretos e indiretos. 

Os programas e projetos de defesa são valiosos instrumentos de 

desenvolvimento nacional, “sendo ferramentas valiosas para o crescimento 

econômico e estímulo à inovação, com reflexos claros para o setor produtivo em 

geral e para a Base Industrial de Defesa, em especial. ” (BRASIL, 2019, p. 25)  

De maneira indubitável, percebe-se como os Prg EE são a ferramenta que 

a Força dispões para atingir seus objetivos estratégicos, que por sua vez estão 

colimados com a END. Na Diretriz especial de Gestão Orçamentária e Financeira 

para o ano de 2020 o Cmt EB determinou ao EME que continuasse com a 

implantação dos Prg EE, ainda que considerando as restrições orçamentárias.  

(BRASIL, 2020f) 

Nesse mesmo contexto, os Prg EE foram incluídos no rol das despesas 

ressalvadas, o que irá colaborar para “ampliar a agilidade na sua execução 

orçamentária e financeira, haja vista que deverão receber um tratamento 

diferenciado dentro das demais despesas discricionárias”. (BRASIL, 2020f) 

O Secretário Executivo do Ministério da Casa Civil ainda afirma que “os 

projetos estratégicos do EB são todos relevantes e estão devidamente alinhados 

com os objetivos Nacionais de Defesa (OND).” Contudo, ele faz uma ressalva 

diante das restrições orçamentárias e de outras questões têm dificultado a 

concretização dos OND na plenitude. (PEREIRA, 2020) 

A Estratégia Nacional de Defesa designou para o EB o setor cibernético. 
Nesse sentido, o Exército traçou o Projeto Defesa Cibernética, que, na 
minha opinião, merece maior robustez, com um perfil dual, que atraia o 
interesse da iniciativa privada, em razão de sua atualidade, 
transversalidade e importância para praticamente todas as atividades 
econômicas. 
Outro Projeto que merece uma atenção especial é o SISFRON. Sua 
aplicabilidade na segurança das fronteiras e na possibilidade de interligar 
com internet áreas remotas potencializa sua importância para diversos 
ramos de atividades sensíveis como proteção de meio ambiente, 
questões indígenas, agronegócio, defesa de biodiversidade entre muitos. 
Apenas para ilustrar, se o SISFRON estivesse hoje em plena operação 
poderia ser utilizado nas operações Verde-Brasil (defesa do meio 
ambiente) e Acolhida (no controle da fronteira com a Venezuela) 
(PEREIRA, 2020) 
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Dessa forma, demonstra-se como os Projetos Estratégicos do Exército 

respondem à necessidade de alinhamento das ações da Força com a END, que 

eles têm recebido a importância devida no esteio da Instituição e que eles, a 

despeito de sua importância e prioridade, ainda possuem dificuldades para sua 

concretização. 

Os fatos explicitados até aqui demonstram como o EB tem conseguido agir 

para seguir na direção traçada pela END em que pese a existência de um latente 

antagonismo entre os resultados almejados pelo setor de Defesa e a realidade da 

situação orçamentária do país. 
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6. CONCLUSÂO 

Uma das principais premissas da Ciência Econômica é que as necessidades 

são infinitas e os recursos são escassos. Essa verdade se apresenta para 

qualquer agente econômico. O EB, instituição sólida e perene voltada para a 

Defesa da Pátria, está inserido nesse contexto. A realidade orçamentária do Brasil 

é muito difícil e o quadro gerado pela Pandemia do COVID-19 agravou ainda mais 

a situação fiscal do setor público. 

O efetivo existente no Exército, a manutenção do estado de prontidão da 

Força, a manutenção dos seus equipamentos e estruturas, o investimento na 

aquisição de novas capacidades e o cumprimento das diversas missões que são 

assignadas à Força são exemplos de aspectos e situações que demandam 

recursos financeiros para sua concretização. 

A Estratégia Nacional de Defesa reserva às Forças Armadas um papel 

preponderante para a consecução dos Objetivos de Defesa do País. O entorno 

estratégico do país aliado às condições domésticas demandam ações dos 

instrumentos de Defesa do Brasil no sentido de preservar a soberania da Pátria e 

o sentimento de segurança para o povo. O atendimento a essas demandas 

pressupõe um custo, que deve ser coberto pelos recursos do Tesouro Nacional. 

Diante do antagonismo existente entre as demandas da Estratégia Nacional 

de Defesa e as possibilidades do atual quadro deficitário do Orçamento da União, 

o EB necessita efetuar ações que preservem sua capacidade de cumprir suas 

missões e de cooperar com os objetivos propostos pela END. 

Os novos desafios globais representam uma variável a mais nessa equação 

que define o comportamento dos países no sistema global. Eles impõem às 

nações um novo contexto de coexistência. A atual dinâmica informacional e 

tecnológica faz com que diversos atores passassem a ter capacidade de 

influenciar o ambiente global de uma maneira muito significante, o que acarretou 

em mudanças sobre como os povos passaram a perceber as ameaças, os riscos 

e os relacionamentos internacionais. 

Ao observar o cenário desses novos desafios globais, percebe-se que 

mesmo com severas restrições financeiras, um país não pode deixar de custear e 

de investir em seus sistemas de Defesa. Os ambientes físico, informacional e 

humano demonstram estar em constante mudança e o descuido com os aspectos 

de Defesa podem representar uma séria ameaça à manutenção da soberania de 
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um povo. O Brasil, nesse cenário, não pode ser indiferente a todos os aspectos 

que o cerca. 

Nesse sentido, as principais ações do EB para progredir nesse campo 

turbulento têm sido na direção da racionalização da utilização de recursos, na 

melhoria da governança interna, na busca por recursos em parcerias com outros 

órgãos, na priorização de esforços e na manutenção de seus Programas 

Estratégicos. Esses últimos, congregam os esforços da Instituição para se manter 

a altura da sua missão precípua de defesa da Pátria, bem como da garantia dos 

poderes constitucionais e da Lei e da Ordem.  

Em que pese a dificuldade do momento vivido, o EB se mostra preparado e 

pronto para continuar a cumprir suas missões constitucionais, garantindo a 

soberania e a paz social que são caras à sociedade brasileira. 

Por fim, pode-se afirmar que as atitudes do EB diante de seu desafio 

orçamentário, demonstram sua capacidade de adaptabilidade e criatividade, ao 

buscar soluções inovadoras e criativas para problemas inéditos e complexos.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM O GENERAL DE BRIGADA SÉRGIO JOSÉ 

PEREIRA, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL 

 

Na sua opinião quais as melhores formas de o Exército conviver com 

o cenário de restrição orçamentária? 

O processo de elaboração do orçamento federal é altamente técnico, mas 

também é composto de uma forte vertente política. Dessa forma, há que se 

considerar alguns aspectos, na minha opinião, relevantes para se conviver com o 

cenário de restrições orçamentárias. 

O primeiro deles é o atual momento político do país. Depois de muitos anos 

convivendo com governo e ideologias antimilitares, temos o Presidente, o Vice-

Presidente e vários ministros que são militares da reserva. Este fato, dentro da 

ótica de Samuel Huntington, muda consideravelmente as relações civis-militares, 

aumentando o poder de influência dos militares. Entretanto, entendo que as 

Forças Armadas (FA) ainda não aprenderam a conviver com um governo 

favorável. Agora, as FA têm a oportunidade de apresentar suas demandas a 

interlocutores que conhecem os problemas das Instituições Militares, suas 

peculiaridades, potencialidades e restrições. Assim, ainda que estejamos em 

situação de restrição orçamentária, pode-se imaginar que as FA terão maior 

probabilidade terem seus pleitos atendidos, mas para que isso aconteça, é 

necessário que haja um diálogo mais próximo do Cmdo das Forças com o 1º 

escalão do Governo, por intermédio do Ministério da Defesa.  

O segundo aspecto é conjuntural. Estamos vivendo uma crise mundial com 

a pandemia do COVID-19 que está obrigando o governo a gastar vultosos recursos 

para combatê-la. O resultado deste esforço governamental, até agora, é um déficit 

fiscal de mais de R$ 500 bilhões que exigirá muitos sacrifícios e restrições 

orçamentárias em todos os setores do governo para recuperar a economia 

nacional. Dentro desse quadro de possíveis cortes nos diversos orçamentos, o 

Exército, dentro do Ministério da Defesa, é a Força com maior necessidade de 

recursos para custeio, por ter maior efetivo e mais Organizações Militares para 

manter. Este fato, torna a força mais sensível em termos de preparo de seus 

quadros e de cumprimento de suas missões institucionais. Portanto, a discussão 

dentro do Ministério da Defesa deve focar as necessidades da Força para manter 

sua prontidão e capacidade operacional. 
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Como o Exército tem se beneficiado em termos orçamentários de 

projetos que integram mais de um setor da Administração pública? 

A quantidade de projetos na Administração Federal é enorme. Para se ter 

uma ordem de grandeza, vamos tomar como exemplo o processo de elaboração 

do Programa Pró-Brasil, que deve ser apresentado ao Presidente esta semana. 

Sem entrar em maiores detalhes, o Programa visa construir um portfólio de 

projetos governamentais que gerem renda e emprego na retomada das atividades 

econômicas no período pós pandemia. Na fase inicial, solicitou-se que os 

Ministérios enviassem a Casa Civil seus projetos considerados prioritários. O 

resultado obtido: mais de 800 projetos. 

No entanto, o EB tem se beneficiado pouco desses projetos que abarcam 

outros setores. Dentro desse contexto, para se beneficiar deles, primeiro o 

Exército tem que conhecê-los e, também, conhecer suas próprias prioridades e 

interconexões com esses projetos. Dessa forma, o EB poderá estabelecer 

parcerias para poder se beneficiar deles.  

Esta forma de agir, talvez exija inovações na gestão dos projetos do EB. 

Somente para ilustrar o que chamo de “inovação na gestão de projetos” veja a 

diferença entre o modelo de negócio da ENGEPRON – Empresa de 

Gerenciamento de Projetos Navais e a IMBEL. A IMBEL é uma empresa vinculada 

e dependente do EB. A ENGEPRON, não só é independente como adequou seu 

modelo de negócio a ponto de ficar em condições de se transformar em 

ENGEPROD – Empresa de Gerenciamento de Projetos de Defesa, criando 

condições para gerenciar todos os projetos Estratégicos do Ministério da Defesa, 

inclusive os do Exército e da Força Aérea. Como resultado dessa inovação na 

gestão da ENGEPRON, o governo capitalizou a empresa, em 2019, com cerca de 

R$ 7 bilhões para atender os projetos estratégicos da Marinha do Brasil.  

Em síntese, o EB tem que buscar novas formas de gerir seus projetos, a fim 

de auferir mais benefícios advindos de orçamentos de outros setores da 

administração pública.  

 

Como o senhor classifica os Projetos estratégicos do EB em relação 

ao atendimento da Estratégia Nacional de Defesa? 

Os projetos estratégicos do EB são todos relevantes e estão devidamente 

alinhados com os objetivos Nacionais de Defesa (OND). Contudo, as restrições 
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orçamentárias e outras questões têm dificultado a concretização dos OND na 

plenitude.  

A Estratégia Nacional de Defesa designou para o EB o setor cibernético. 

Nesse sentido, o Exército traçou o Projeto Defesa Cibernética, que, na minha 

opinião, merece maior robustez, com um perfil dual, que atraia o interesse da 

iniciativa privada, em razão de sua atualidade, transversalidade e importância para 

praticamente todas as atividades econômicas. 

Outro Projeto que merece uma atenção especial é o SISFRON. Sua 

aplicabilidade na segurança das fronteiras e na possibilidade de interligar com 

internet áreas remotas potencializa sua importância para diversos ramos de 

atividades sensíveis como proteção de meio ambiente, questões indígenas, 

agronegócio, defesa de biodiversidade entre muitos. Apenas para ilustrar, se o 

SISFRON estivesse hoje em plena operação poderia ser utilizado nas operações 

“Verde-Brasil” (defesa do meio ambiente) e “Acolhida” (no controle da fronteira 

com a Venezuela). 
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ANEXO A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MD 
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