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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente estudo analisou a participação da Força Aérea Brasileira na Defesa 
Nacional no âmbito do Continente Sul-americano. O objetivo primário foi conhecer o 
cenário atual do Poder de Defesa Nacional e a participação da Aeronáutica nesse 
contexto, de forma a perfazer uma visão prospectiva do seu planejamento para os 
próximos dez anos, analisando possibilidades e limitações para o sucesso da sua 
missão. Para atingir tal objetivo, utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica com 
abordagem qualitativa. A investigação se concretizou com levantamento de 
documentos oficiais que tenham dissertado sobre fatores que facilitam ou limitam o 
Poder de Defesa Nacional, buscando suporte metodológico que conferisse consistência 
às conclusões apresentadas. Para tanto, o trabalho foi estruturado em quatro capítulos. 
No primeiro, introdutório, foi realizada a contextualização e formulados os objetivos do 
estudo. O segundo capítulo descreveu o panorama do Poder de Defesa no Continente 
Sul-americano e, mais especificamente, o Poder de Defesa Brasileiro. No terceiro 
capítulo, viu-se a Força Aérea Brasileira e sua participação na Defesa Nacional. Iniciou-
se com o conhecimento de sua missão; em seguida, foi apresentada sua capacidade 
de defesa, finalizando com seus objetivos para os próximos dez anos. Finalmente, o 
quarto capítulo fez uma análise prospectiva do Poder de Defesa Nacional da Força 
Aérea. Concluiu-se, resumidamente, que o Governo e o Alto Comando das Forças 
Armadas, sobretudo da Força Aérea Brasileira, devem manter olhos voltados para o 
futuro, a fim de garantir um processo contínuo de desenvolvimento da capacidade 
militar para o cumprimento de sua missão, adequando-se à grave crise orçamentária 
por que passa o País por conta da pandemia do COVID-19. O presente estudo não foi 
inédito nem abordou o assunto na sua integralidade, razão pela qual recomendada-se 
a realização de trabalhos futuros que abordem aspectos relevantes do mesmo assunto. 
 
Palavras-chave: 1. Força Aérea Brasileira. 2. Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. 
3. Reestruturação da Força Aérea Brasileira. 4. Poder de Defesa Nacional.



 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzed the participation of the Brazilian Air Force in National Defense 
within the South American Continent. The primary objective was to know the current 
scenario of the National Defense Power and the participation of the Air Force in this 
context, in order to make a prospective vision of its planning for the next ten years, 
analyzing possibilities and limitations for the success of its mission. To achieve this 
objective, the bibliographic research methodology with a qualitative approach was used. 
The investigation was carried out with a survey of official documents that have 
discussed factors that facilitate or limit the National Defense Power, seeking 
methodological support that would give consistency to the conclusions presented. 
Therefore, the work was structured in four chapters. In the first, introductory part, 
contextualization was carried out and the objectives of the study were formulated. The 
second chapter described the panorama of Defense Power in the South American 
Continent and, more specifically, the Brazilian Defense Power. In the third chapter, the 
Brazilian Air Force and its participation in the National Defense were seen. It started 
with the knowledge of its mission; then, its defense capacity was presented, ending with 
its objectives for the next ten years. Finally, the fourth chapter made a prospective 
analysis of the Air Force's National Defense Power. It was concluded, in short, that the 
Government and the High Command of the Armed Forces, especially the Brazilian Air 
Force, must keep an eye on the future, in order to guarantee a continuous process of 
development of the military capacity to fulfill its mission, adapting to the serious budget 
crisis that the country is going through due to the COVID-19 pandemic. The present 
study was not unprecedented nor did it address the subject in its entirety, which is why it 
is recommended that future work be carried out that address relevant aspects of the 
same subject. 
 
Keyword: 1. Brasilian Air Force, 2. Aeronautics Military Strategic Plan, 3. Restructuring 
of the Brasilian Air Force, 4. National Defense Power. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Fuccille (2014), o Brasil, no contexto sul-americano, tem 48% da área 

total do continente, 50% de sua população, 59% de sua economia/PIB (detendo cerca 

de 75% da base industrial e 2/3 de sua agricultura), 42% da produção de petróleo, 

quase 3/4 dos desembolsos voltados à infraestrutura da integração regional 

(FUCCILLE, 2014). Tais indicadores certamente impactam e sugerem ao País olhar 

com mais atenção a questão da defesa. 

Embora a América do Sul não seja área de conflitos militares atualmente, as 

incertezas relacionadas com a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela, 

por exemplo, levantam questões sobre o preparo dos países sul-americanos para um 

possível conflito. Assim sendo, atravessa-se por um momento em que se evidenciam 

tensões que vão além da esfera doméstica. 

No contexto mundial, a globalização vem se transformando em todas as áreas 

do conhecimento. Cada dia mais, a agenda climática é tema de discussão em diversos 

fóruns do planeta. O grande volume de queimadas na Amazônia tem provocado 

debates a respeito do significado de soberania nacional, visto que o País tem sofrido 

questionamentos externos das grandes potências sobre sua atuação na proteção 

daquela área.  

O Brasil, historicamente, adota postura diplomática para a solução de atritos, 

quer no continente quer fora dele, entretanto, como diz Henry John Temple, ex-

secretário de Guerra britânico, "não se tem aliados nem inimigos perpétuos". Então, é 

vital que destine contínua atenção ao seu ativo, face à crescente instabilidade nas 

relações entre as nações mais poderosas e à possibilidade de mudança no cenário 

político dos seus vizinhos latinos. Além disso, é um País em crescente 

desenvolvimento e isso deve ser alinhado com o adequado preparo de sua defesa. 

Nesse cenário, torna-se importante a consolidação do Poder de Defesa, que, em 

última análise, perpassa em saber qual é o contexto estratégico brasileiro e, mais 

especificamente, da Força Aérea Brasileira, no continente sul-americano. 

Isso posto, considerou-se necessário, como objetivo geral, conhecer o cenário 

atual do Poder de Defesa Nacional e a participação da Força Aérea Brasileira nesse 

contexto, de forma a perfazer uma visão prospectiva do seu planejamento para os 

próximos dez anos, analisando possibilidades e limitações para o sucesso da missão. 

Para tanto, consideram-se os seguintes objetivos específicos: 

• Levantar dados sobre o Poder de Defesa Nacional no contexto sul-

americano e 
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• Conhecer o momento atual do Poder de Defesa da Força Aérea Brasileira 

e seu planejamento para os próximos dez anos. 

O problema da pesquisa correspondeu à pergunta: Quais as perspectivas da 

Força Aérea Brasileira para a consecução do seu Poder de Defesa no contexto da 

América do Sul, para os próximos dez anos? 

Como hipótese, considerou-se que o planejamento estratégico da Força Aérea 

esteja alinhado conceitual e proporcionalmente em relação ao Poder de Defesa 

Nacional, tanto com relação às possibilidades quanto às limitações. 

Assim, ao final deste trabalho, pretendeu-se configurar o panorama em que se 

enquadrará a Força Aérea Brasileira, considerando-se os próximos dez anos, com 

relação à sua atuação na Defesa Nacional no contexto sul-americano. 

O presente estudo caracterizou-se como pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa. A investigação se concretizou com um levantamento de documentos que 

dissertaram sobre fatores que facilitam ou limitam o Poder de Defesa Nacional, 

publicados a partir de 2010, principalmente o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 

(PEMAER), que estabelece os objetivos da Força até o ano de 2031.  

Uma vez compiladas, as fontes foram reunidas e divididas em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, introdutório, foi realizada a contextualização, onde se colocou o 

Brasil em posição de destaque na América do Sul, com riquezas naturais e produtivas 

com grande poder de suscitar olhares externos. O segundo capítulo descreveu o 

panorama do Poder de Defesa no Continente Sul-americano e, mais especificamente, 

o Poder de Defesa Brasileiro. Já, o terceiro capítulo, trouxe a Força Aérea Brasileira e 

sua participação na Defesa Nacional. Iniciou-se com o conhecimento de sua missão, 

em seguida, foi apresentada sua capacidade de defesa e, finalizando o capítulo, 

elencado seus objetivos. Finalmente, o quarto capítulo fez uma análise prospectiva do 

Poder de Defesa Nacional da Força Aérea, considerando-se os próximos dez anos. 

Espera-se, com essa pesquisa, criar subsídios para embasar futuras discussões 

sobre a política de administração do Poder de Defesa Nacional da Força Aérea 

Brasileira. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. O PODER DE DEFESA NO CONTINENTE SUL-AMERICANO 

Na América do Sul, já, há quase três décadas, predomina a ideia de que a 

segurança regional deve desenvolver-se de forma cooperativa e não competitiva. A 

preocupação com a manutenção da paz, portanto, é uma característica comum às 
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nações que compõem o Continente, tanto que, em 2008, foi criada a União das Nações 

Sul-Americanas (UNASUL), tendo como principal objetivo, “construir, de maneira 

participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito cultural, 

social, econômico e político entre seus povos latino-americanos” (UNASUL, 2008). 

Essa preocupação se estendeu para a atuação das forças militares. Assim, 

dentro daquela Organização, foi criado o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), 

uma proposta do próprio Brasil para fomentar a cooperação regional sobre defesa, 

observando-se valores comuns, tais como a autodeterminação dos povos, a soberania 

nacional, integridade territorial, princípio de não intervenção e a prevalência dos 

Direitos Humanos (UNASUL, 2008). 

Pagliari (2016) escreveu que os três objetivos gerais da UNASUL consistem em: 

1) consolidar a região como zona de paz, visando à estabilidade democrática e ao 

desenvolvimento da região; 2) construir uma identidade sul-americana em matéria de 

defesa, considerando as características de cada país, e 3) gerar consensos com vistas 

a fortalecer a cooperação regional em matéria de defesa (PAGLIARI, 2016, p. 46).  

Fica claro, entretanto, nas entrelinhas do seu estatuto, o objetivo de se evitar a 

disparidade de forças na região, estabelecendo critérios para ações independentes que 

venham a ser praticadas pelos países membros. Como ficaria a política sul-americana 

se, por exemplo, um dos seus países desenvolvesse armas nucleares? 

A Military Power Review, organização independente, que estuda o poder militar 

das nações, elaborou um “Ranking” do Poder de Defesa na América do Sul, analisando 

periodicamente fatores militares, econômicos e geopolíticos de cada país. Para cada 

item, atribuiu pontos e pesos de acordo com sua importância. A soma total desses 

pontos refletiram a escala de poder das principais nações sul-americanas, conforme a 

figura 1, abaixo, que mostra o “ranking” divulgado, atualizado até o ano de 2016.  
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Figura 1 - Ranking do Poder de Defesa na América do Sul (2015/2016) 

Fonte: www.militarypower.com.br. 

O Brasil, segundo aquela Organização, aparece em primeiro lugar, atingindo 

1044 pontos, com o Poder de Defesa mais poderoso da América do Sul e, em 12° 

lugar, se comparado com países de outros continentes. Essa situação permaneceu 

igual até o ano de 2020, embora os dados atualizados não tenham sido liberados em 

razão dos empecilhos causados pela pandemia do COVID-19. 

Os investimentos com Defesa nesses países giram em torno de sua capacidade 

econômica. Somados, os países da América do Sul gastaram, em 2019, "apenas" 

cerca de 53 bilhões de dólares, 7% do que gastou somente os EUA. O Brasil foi 

responsável por mais da metade dessa despesa sul-americana. 

No período de 2010 a 2019, de acordo com os dados do Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI), organização que realiza pesquisas científicas em 

questões sobre conflitos mundiais, o gasto com defesa do Brasil equivaleu a 1,6% do 

PIB, um pouco abaixo da média dos países sul-americanos, que remontou a 1,7% 

nesse mesmo período. Bolívia, Uruguai, Chile e Colômbia, no mesmo período, ficaram 

acima dessa média, sendo que o da Colômbia atingiu 3,4% do seu PIB (UOL Notícias, 

2020). 

Em 2020, as despesas do Brasil com defesa ficaram em 1,48% do PIB, 

equivalentes a quase R$ 72 bilhões de reais, conforme figura 2.  
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Figura 2 - Orçamento Brasileiro com Defesa 2005-2020 

 
Fonte:https://www.gazetadopovo.com.br/republica/orcamento-defesa-2020-menor-em-quinze-anos. 

Os valores correspondentes aos anos de 2019 e 2020 foram os menores em 

quinze anos, este último influenciado certamente por ter sido um ano atípico, com 

fortes retrações na economia nacional e mundial, em razão da pandemia que assolou o 

planeta. Para 2021, o panorama tende a ser ainda mais restritivo, por conta, ainda, dos 

efeitos negativos na economia provocados pela continuidade da pandemia e, também, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz com que a União seja obrigada a controlar 

seus gastos, limitados pela capacidade de arrecadação por meio dos tributos, também 

seriamente afetada. 

2.2. O BRASIL E SUA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL 

A Política de Defesa Nacional tem seu marco legal no Decreto nº 5.484, de 30 

de junho de 2005, que ressalta a necessidade de conscientização contra ameaças 

externas à soberania do País. 

Em julho de 2020, o Ministério da Defesa (MD) entregou para aprovação do 

Congresso Nacional a terceira atualização dos documentos de planejamento da 

Defesa, que são: Política Nacional de Defesa (PND), Estratégia Nacional de Defesa 

(END) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Um detalhe que merece atenção é 

o fato de, pela primeira vez, o PND não explicitar a ausência de riscos de conflitos, os 

quais estavam declarados nas edições anteriores de 2012 e 2016, o que não significa 

dizer que o País esteja próximo de um eventual conflito armado. 

A Política Nacional de Defesa, principal documento de planejamento da Defesa, 

que estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e emprego da capacitação 

nacional, em seu Capítulo 6, Orientações Estratégicas, item 6.2, traduz a visão 

estratégica com a Defesa, declarando que: 
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A vertente preventiva da Defesa Nacional reside na valorização da ação 
diplomática como instrumento primeiro de solução de conflitos e em postura 
estratégica baseada na existência de capacidade militar com credibilidade, apta 
a gerar efeito dissuasório (PND, 2020). 

Já o documento Estratégia Nacional de Defesa (END), que complementa a 

Política Nacional de Defesa, estabelece priorização da atuação interna, "utilizando-se 

do contexto internacional e da inserção do País no continente como meios para se 

chegar ao desenvolvimento nacional e à independência estratégica brasileira" (END, 

2020). 

A END representou verdadeiro avanço em planejamento estratégico no que 

concerne a defesa e segurança do Brasil, por ser um documento inédito e discutido não 

apenas no âmbito militar, mas também nos meios acadêmicos e profissionais. O 

documento elenca algumas conclusões importantes quanto às oportunidades a serem 

exploradas pelo Brasil, dentre as quais: possibilitar maior engajamento da sociedade 

nos assuntos relacionados à defesa; articulação das Forças Armadas capaz de levar 

em consideração as exigências de cada ambiente operacional, em especial o 

Amazônico e o Atlântico Sul; desenvolvimento das infraestruturas marítima, terrestre e 

aeroespacial; promoção de ações de presença do Estado na Região Amazônica; e 

estreitamento da cooperação entre os países da América do Sul (END, 2020). 

Sua Diretriz nº 1 especifica o principal objetivo que é “Dissuadir a concentração 

de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das águas jurisdicionais brasileiras 

e impedir-lhes o uso do espaço aéreo nacional” (END, 2020). Ela reforça esse conceito, 

dizendo que: 

A capacidade de dissuasão configura-se como fator essencial para a 
Segurança Nacional [...] e sustenta-se nas condições que possui a Nação de 
aplicar sua Capacidade de Proteção e de Pronta-resposta no caso de 
eventuais ações hostis contra a soberania e os legítimos interesses do Brasil 
(END, 2020). 

Essa compreensão é importante, pois, paralelamente à ação diplomática, se um 

país não tem força para superar o oponente, o caminho é a dissuasão, que deve 

passar por defesas terrestres, navais e aéreas suficientes para tornar muito custosa 

para um agressor a iniciativa de um ataque. Significa atuar psicologicamente junto ao 

eventual inimigo, com ações contínuas de demonstração da capacidade retaliativa, 

garantindo que exista a percepção externa de poder. 

Soma-se à Política Nacional de Defesa e à Estratégia Nacional de Defesa o 

Livro Branco de Defesa Nacional, como documento esclarecedor sobre as atividades 

de defesa. Esse documento faz um inventário dos recursos e projetos de defesa 

existentes no País e reforça a necessidade da manutenção do poder dissuasório como 
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forma de manter um ambiente pacífico. Ele esclarece a sociedade brasileira e a 

comunidade internacional sobre "as políticas e ações que norteiam os procedimentos 

de segurança e proteção à soberania nacional brasileira". 

No conjunto, esses três documentos explicitam a Política Pública de Defesa para 

o Brasil, do qual faz parte a Força Aérea Brasileira. 

3. A FORÇA AÉREA BRASILEIRA E SUA PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA DE 

DEFESA NACIONAL 

3.1. A FORÇA AÉREA BRASILEIRA E SUA MISSÃO 

A Constituição Federal estabelece como destinação das Forças Armadas "a 

defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem, da qual derivam a missão e as atribuições da Aeronáutica" 

(CONSTITUIÇÃO, 1988). 

Considerando apenas as atribuições legais da Aeronáutica, a definição da sua 

missão tem como foco principal "defender o Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo 

brasileiro para a prática de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais" 

(CONSTITUIÇAO, 1988). Para tanto, impõe que a Aeronáutica deverá dispor de 

"capacidade efetiva de vigilância, de controle e de defesa do espaço aéreo, com 

recursos de detecção, interceptação e destruição" (CONSTITUIÇAO, 1988). 

3.2. A CAPACIDADE DE DEFESA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

O site Global Firepower elaborou uma lista dos países mais poderosos do 

mundo do ponto de vista da defesa, destacando o potencial das respectivas Forças 

Armadas, baseando-se em mais de cinquenta fatores individuais para determinar a 

pontuação de uma determinada nação com categorias que variam de poder militar e 

financeiro à capacidade logística e sua geografia. Analisando apenas o poderio aéreo 

dos países latino-americanos mais importantes, o site cita que o Brasil ocupa a 1ª 

posição na América do Sul e a 12ª posição mundial (GLOBAL FIREPOWER, 2020).  

Segundo o site Military Power Review (2020), a lista mais recente do poder de 

fogo da FAB consta de: 

• aquisição de 36 unidades do caça sueco Gripen NG, concomitantemente 

a negociação de um pacote de armamentos, incluindo mísseis Ar-Ar Iris-T 

e A-Darter, bem como bombas guiadas Spice-250 e Spice-1000;  

• aquisição da aeronave de transporte KC-390, desenvolvido pela Embraer;  

• mísseis antirradiação MAR-1 e Ar-Ar A-Darter, com boas perspectivas de 

sucesso de exportação; 
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• modernização dos caças A-1M (AMX);  

• recebimento de 03(três) aeronaves de transporte C-295 Airbus, 

configuradas para missões de Salvamento e Resgate (SAR); 

• incorporação de cerca de vinte e seis unidades do helicóptero H225M 

Caracal para as três Forças, de um total de cinquenta encomendados e 

• aeronave de transporte da FAB, o Boeing 767, arrendado de uma 

empresa civil, designado C-767. 

Esse poder de fogo justifica o protagonismo brasileiro, suficiente para operar no 

continente atualmente. 

Depois do Brasil, os cinco mais poderosos no continente, pela ordem, são 

Colômbia, Chile, Peru, Venezuela e Argentina (GLOBAL FIREPOWER, 2020). 

Contudo, se a diplomacia terminasse em relação aos Estados Unidos, 

reconhecidamente o maior poder bélico e tecnológico do planeta, esse poderio não 

garantiria sucesso num eventual confronto. 

É claro que um conflito armado entre esses dois países está fora de cogitação, 

mas existem outras formas de interferência externa nos objetivos nacionais, como 

sanções econômicas, embargos tecnológicos, entre outros. Essas são possibilidades 

reais, já que o atual presidente dos Estados Unidos sinalizou, antes mesmo de tomar 

posse, pressão ao Governo brasileiro quanto ao cuidado da Amazônia. 

Outro aspecto digno de preocupação é o fato do Brasil fazer fronteira com dez 

países latinos, que se estende por 16.886 km, sendo habitada por 10 milhões de 

pessoas. Vaz (2017) escreve que “na América do Sul, as regiões de fronteiras são 

normalmente suscetíveis a dinâmicas políticas, econômicas, securitárias domésticas e 

regionais” (VAZ, 2017, p. 4).  

Destaca-se, ainda, a chamada Amazônia Azul, área oceânica com 5,7 milhões 

de km², rica em petróleo e por onde passa 95% do nosso comércio internacional. 

Assim sendo, mesmo num momento de aparente tranquilidade e poder de 

defesa superior a seus vizinhos do continente, a proteção dos interesses nacionais 

precisa ser tradada numa perspectiva de segurança e defesa da soberania nacional. 

3.3. OBJETIVOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

A Força Aérea Brasileira, como parte integrante das Forças Armadas, tem seus 

objetivos gerais alinhados com os Documentos da Defesa Nacional, elencados no 

segundo capítulo do presente trabalho, dos quais, o documento da Estratégia Nacional 

de Defesa estabelece três diretrizes que marcam sua evolução:  
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• Desenvolvimento de tecnologias e de capacitações que permitam à Força 

Aérea operar em conjunto com a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro;  

• Avanço nos programas de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) tanto 

para vigilância quanto para combate aéreo; e 

• Integração das atividades espaciais nas operações da Força Aérea 

Brasileira. 

Em consonância com aquele Documento, o Comando da Aeronáutica 

(COMAER) elaborou o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER), que prevê 

a aquisição de novas aeronaves, modernização de equipamentos, construção de 

instalações, desenvolvimento de tecnologias, capacitação de pessoas, apoio ao 

homem e ampla reestruturação administrativa. Para isso, o PEMAER elenca nove 

objetivos macro, que orientam a missão da Aeronáutica e configuram seu trabalho 

dentro da Estratégia Nacional de Defesa: 

• Alcançar a excelência no controle do espaço aéreo sob responsabilidade 

do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB); 

• Alcançar excelência da capacidade operacional da Força Aérea Brasileira; 

• Otimizar a gestão organizacional do Comando da Aeronáutica; 

• Aprimorar o apoio aos militares e civis do Comando da Aeronáutica; 

• Modernizar os sistemas de formação e de pós-formação de recursos 

humanos; 

• Ampliar a capacitação científico-tecnológica da Aeronáutica; 

• Buscar o fortalecimento da indústria aeroespacial e de defesa brasileira; 

• Habilitar o País no desenvolvimento e construção de engenhos 

aeroespaciais e 

• Integrar-se permanentemente no desenvolvimento da mentalidade de 

defesa na sociedade brasileira. 

Por fim, a esses nove objetivos, foi acrescentado um outro, que veio para apoiar 

a consecução de todos os outros: maximizar a obtenção de recursos orçamentários e 

financeiros estratégicos para a consecução a missão da Aeronáutica. 

Esses objetivos são sintetizados no Mapa Estratégico da Força Aérea Brasileira, 

figura 3, a seguir: 
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Figura 3 - Mapa Estratégico da Aeronáutica 

 

Fonte: PEMAER 

Chama a atenção o nono objetivo - "integrar-se permanentemente no 

desenvolvimento da mentalidade de defesa na sociedade brasileira", que mostra a 

preocupação em obter o apoio da sociedade para o desenvolvimento dos seus 

projetos, considerando-se que, sem ela, tudo se torna mais difícil. 

4. ANÁLISE PROSPECTIVA DO PODER DE DEFESA DA FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA 

4.1. APONTAMENTOS PRINCIPAIS  

A Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA 11-45), de 2016, chamada de 

“Concepção Estratégica – Força Aérea 100”, projeta o futuro da instituição, delineando 

objetivos e principais desafios que a Força Aérea Brasileira deve alcançar nos 

próximos anos.  
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Entre os desafios, está o avanço em tecnologia. O documento “Força Aérea 100” 

prevê textualmente que "a fronteira tecnológica será o diferencial da Força Aérea 

Brasileira, por isso, o ambiente cibernético é um dos campos que a Instituição possui 

especial interesse, pois é essencial para sua operação". Além disso, buscará 

cooperação contínua com as demais Forças Armadas Brasileiras, para que a 

capacidade operacional seja incrementada ao máximo (DCA 11-45). 

Ciente dos altos gastos com pessoal, os últimos anos acenam para um futuro 

mais conservador na dinâmica de recrutamento dos recursos humanos. Esse será 

outro desafio. A Força Aérea Brasileira deverá "focar na estruturação de uma força de 

trabalho mista, com profissionais de carreira e temporários, permitindo uma redução da 

quantidade de pessoal na área de apoio e reforçar aqueles recursos voltados para a 

atividade fim" (DCA 11-45). 

O sucesso dependerá diretamente da adequação da expectativa de recursos ao 

planejamento de maneira realista. Essa metodologia é que viabilizará as capacidades 

identificadas, bem como os desdobramentos de manutenção dessas capacidades. 

O Poder de Defesa deve ser fruto de intenso e constante planejamento. Mesmo 

aprovado e em curso, esse planejamento precisará estar sendo periodicamente 

atualizado, adequando-se às conjunturas políticas, econômicas e sociais do País. 

Portanto, conhecer os fatores vinculantes que afetam de forma negativa ou positiva o 

Poder de Defesa da Força para os próximos dez anos, bem como as possibilidades e 

desafios torna-se fundamental. 

Desta forma, ao analisar os fatores limitantes desse Poder, abordaram-se 

questões que pudessem vir a representar empecilhos para a consecução do 

planejamento estratégico da Força, quais sejam: os documentos da Defesa, a situação 

econômica do País e a capacidade orçamentária da Força Aérea Brasileira. 

Não obstante, deve-se considerar, também, demais fatores que possam 

contribuir para o fortalecimento do poder de defesa da Força Aérea, destacando-se a 

Reestruturação da Força Aérea Brasileira, em curso desde o ano de 2020. 

A presente Reestruturação visa a separar a atividade administrativa da 

operacional, aumentando, dessa forma, a capacidade de ação da Força, bem como 

otimizando todos os processos administrativos. Sem dúvida, trata-se de um fator 

atenuante, face as adversidades já apontadas. 
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4.2. FATORES VINCULANTES AO PODER DE DEFESA DA FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA PARA OS PRÓXIMOS 10 (DEZ) ANOS 

4.2.1. Análise crítica dos documentos do Poder de Defesa Nacional 

Os documentos relacionados com a Defesa Nacional foram atualizados 

recentemente, em 2020, e cinco aspectos chamam a atenção sob a perspectiva da 

gestão estratégica da defesa, a saber: 

a) Não apresentam orçamentos para os projetos propostos pelas Forças 

Armadas e nem sua distribuição ao longo do tempo. A única alternativa 

considerada é pedir mais recursos (2% do PIB), sem deixar claro onde 

empregar esse incremento; 

b) Também não há indicação de prioridades, assim corre-se o grande risco 

de direcionar verbas pelos critérios de necessidades emergenciais ou 

oportunidades, o que poderia não ser a ação ideal quando o assunto é 

estratégia de defesa; 

c) Não existem alternativas para a hipótese de não ser possível aumentar o 

orçamento e isso é altamente provável. Nesse contexto, é razoável 

esperar que se procure eliminar fatores que agreguem pouco valor à 

defesa (diminuição de efetivos e meios, bem como instalações obsoletas, 

por exemplo) e implementar reformas para aumentar a eficácia e eficiência 

do sistema, liberando recursos; 

d) A proposta da manutenção da Defesa Nacional partiu do Ministério da 

Defesa, quando essa questão, salvo melhor juízo, deveria ser tratada 

como ação de Estado, que envolvesse o Executivo e o Legislativo, vindo 

de cima para baixo, similar ao que ocorre em outros países, razão pela 

qual dificulta a aceitação no seio da sociedade e a consequente 

destinação orçamentária; e  

e) Não existe consenso quanto ao montante de recursos a serem 

disponibilizados ao Ministério da Defesa. A destinação atual, de cerca de 

1,6% do PIB, é vista por muitos como insuficiente para atender as 

necessidades estratégicas nacionais e, ao mesmo tempo, por outros, 

como suficiente e até mesmo excessiva. Esse cenário não é diferente, 

quando comparado aos nossos coirmãos latinos, onde há uma forte 

tendência à manutenção dos patamares de gastos com Defesa, sem 
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expectativas de elevação. Ressalta-se, ainda, uma forte pressão para sua 

redução.  

Almeida (2015) comenta que:  

Qualquer melhoria no desempenho do setor Defesa no Brasil deve ser buscada 
não a partir do aumento nos valores destinados ao Ministério da Defesa, mas a 
partir de aperfeiçoamentos estruturais que conduzam a um uso mais eficiente 
dos recursos que lhe são alocados. Eficiência nos gastos realizados e não 
simplesmente mais gastos, deve ser a tônica no planejamento da Defesa 
brasileira. O forte componente inercial na destinação de recursos ao Ministério 
da Defesa, indicador de possíveis fragilidades no planejamento, deve ser 
contrabalançado com estudo e redefinição de prioridades (ALMEIDA, 2015. p. 
61). 

O mesmo autor reforça que: 

Defesa não deve ser vista apenas em termos do quantitativo de recursos que 
se despende. O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) relembra que o país 
não pode ser percebido como indefeso, em que pese sua tradição pacífica, e 
que a Defesa representa o seguro a ser pago pelo Estado brasileiro para 
garantir um ambiente favorável ao seu desenvolvimento econômico e social 
(ALMEIDA, 2015. p. 67). 

4.2.2. Análise da situação econômica do País 

Outra considerável limitação é a situação econômica do país. Não é de agora 

que o Ministério de Defesa pretende aumentar seu orçamento para 2% do PIB. No 

entanto, em meio a uma pandemia como a que o mundo enfrenta, pouca força se tem 

observado nessa proposta. Caso se tornasse realidade, significaria um aumento de 

pouco mais de 0,5% do PIB para área. Com um PIB do Brasil, em 2019, na ordem de 

R$ 7,3 trilhões, estar-se-ia falando de um aumento de cerca de R$ 36,5 bilhões de 

reais por ano. Apenas para efeito de comparação, o Bolsa Família custou, 

aproximadamente, R$33 bilhões em 2019. Assim sendo, o custo para implementar a 

proposta do Ministério da Defesa permitiria dobrar esse benefício social (Instituto 

Liberal, 2020). 

Não há dúvida de que a Defesa é um assunto relevante, entretanto o Brasil é um 

país de índole pacífica. Bertonha (2013) escreveu que:  

O Brasil talvez possa contribuir para um futuro mais pacífico ao ensinar aos 
outros que a força militar deve ser apenas um último recurso e um Estado pode 
influir mais no sistema internacional sem obrigatoriamente recorrer à força, a 
não ser como último recurso (BERTONHA, 2013, p. 128). 

No entanto, a sociedade não entende o porquê da necessidade de se gastar 

milhões em recursos com Defesa. Defender-se contra quem? 

A América do Sul é uma das regiões mais desmilitarizadas do mundo, com 

graves problemas de saneamento básico e pobreza, com as questões sociais nas suas 

mais evidentes prioridades, o que faz com que o gasto militar na região, inclusive no 
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Brasil, seja sempre realizado em meio a críticas e pressões para sua redução e 

destinação dos recursos economizados às áreas de impacto social mais visível. No 

Brasil, educação, saúde e projetos sociais, entre outros, têm a prioridade, como pode 

ser notado na figura 4, raio-X das despesas nacionais:  

Figura 4 - Raio-X das despesas nacionais 

 

Fonte: Portal da Transparência da CGU. Elaboração: IFI 

Esse panorama de distribuição financeira vem assim há anos e não dá sinal de 

mudanças a curto e médio prazos. O ano de 2021 é exemplo dessa realidade. Com os 

cortes na Lei Orçamentária, parte do montante destinado ao Ministério da Defesa para 

custear as despesas discricionárias e os projetos prioritários caiu para R$ 8,4 bilhões, 

valor inferior aos R$ 16,5 bilhões que a pasta estimou serem necessários, conforme 

figura 05, a seguir. O valor previsto para este ano, se mantido, será o mais baixo desde 

2014, e serão suficientes para custear apenas metade das necessidades das Forças 

Armadas para aqueles dois tipos de despesa. Segundo a Agência Brasil, os valores 

bloqueados poderão ser desbloqueados ao longo do ano, no caso novos estudos 

indicarem a existência de espaço no teto de gastos, mas isso não é garantia. 
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Figura 5 - Série histórica do Orçamento do Ministério da Defesa 

 

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/defesa-orcamento-atende-metade-das-
necessidades 

Conclui-se que qualquer proposta que implique em aumento de gastos na área 

militar terá sempre grandes barreiras a serem transpostas tanto no campo social 

quanto político para que venha a se tornar uma realidade, forçando o MD a rever sua 

prioridade de gastos, conforme já havia escrito Sampaio (1949): 

Confrontando sempre inúmeras e variadas necessidades e não dispondo, via 
de regra, de recursos adequados e suficientes com que satisfazê-las, impõe-se 
a seleção e hierarquização dessas necessidades, segundo seu teor de 
importância e urgência, paralelamente à articulação dos recursos disponíveis 
de forma a permitir seu aproveitamento máximo (SAMPAIO, 1949, p. 2). 

4.2.3. Análise dos gastos com pessoal 

Outro fator limitante da visão prospectiva do Poder de Defesa da Força Aérea 

Brasileira é a capacidade orçamentária das Forças Armadas, que não apresenta 

situação favorável. Não há, na América do Sul, outro país que se iguale ao Brasil em 

despesas com a Defesa, mas a maior parte é direcionada a gastos com pessoal e 

previdência, restando uma porcentagem minoritária para o investimento em tecnologia 

que incremente o poderio militar. Desde 2014, o orçamento com pessoal variou entre 

77% e 82% do total destinado ao Ministério da Defesa, ao passo que os investimentos 

em equipamentos estratégicos ficaram prejudicados por restrições orçamentárias. 

Então, é bem concreta a possibilidade de que essa situação não se altere, tendo em 

vista que: 

a) O País entrará num longo período de recuperação fiscal depois dos 

elevados gastos com a pandemia da COVID-19;  
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b) A recuperação econômica provavelmente exigirá o uso de fortes 

investimentos do Estado em obras de infraestrutura. Alguns projetos recentes 

do Governo Federal dão evidentes sinais desse cenário. Um deles diz 

respeito ao marco regulatório do saneamento, que prevê investimentos em 

obras estruturais na ordem de R$700 bilhões, até 2033, com a previsão de 

geração de 700 mil empregos, uma das prioridades do País; 

c) A pandemia colocou em evidência a fragilidade de mais de 50 milhões de 

brasileiros, que necessitaram de "auxílio emergencial". Essa realidade, 

possivelmente, levará à criação de algum programa mitigador, do tipo renda 

mínima, que exigirá recursos muito maiores que os que têm sido usados para 

o Bolsa Família; e  

d) Existe uma limitação constitucional que define um teto de gastos, 

materializado na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Outro fator complicador é o fato do Plano Estratégico Militar da Aeronáutica ter 

analisado que, para atingir os seus objetivos estratégicos para os próximos dez anos, 

será necessário incremento no efetivo do Comando da Aeronáutico na ordem de 

55,69% em relação ao efetivo atual aprovado em lei, com a alegação de assegurar o 

cumprimento fiel da missão constitucional da Aeronáutica, bem como das diretrizes e 

objetivos constantes da Estratégia Nacional de Defesa. 

Portanto, considerando que a realidade brasileira sofre mais com problemas 

sociais que com ameaças à segurança, a discussão orçamentária torna-se complexa e, 

por vezes, alvo de resistência. Isso já foi fortemente notado em 2020, com cortes 

profundos nos gastos públicos que afetaram o orçamento do Ministério da Defesa, 

obrigando as três Armas a fazerem ajustes nas despesas, provocando alterações nos 

cronogramas dos programas de modernização de equipamentos, diminuição ou mesmo 

cortes de recursos destinados a programas estratégicos, dificultando sobremaneira a 

atividade fim. 

Em razão desses fatores, as expectativas de elevação dos gastos com Defesa 

para os anos vindouros são pequenas, predominando a tendência à manutenção ou à 

diminuição dos investimentos, devido ao enorme déficit fiscal deixado como herança da 

pandemia do CIVID-19. 

Concha (2013) considera que: 

Muito há de ser feito para que o gasto com Defesa encontre um equilíbrio, com 
respeito às receitas da comunidade. Nem tão baixo que ponha em perigo a 
independência e a soberania do país, nem tão alto que reduza o nível de vida 
da população (CONCHA, 2013, p.6).  
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Defesa trata-se de bem público considerado essencial, na medida em que cria, 

estabiliza e protege condições favoráveis ao pleno desenvolvimento nacional. Essa 

afirmação é concreta principalmente em relação ao Brasil, que dispõe de um parque 

industrial e de um “know-how” adequados à absorção de tecnologias de ponta, o que 

poderia fazer do aumento do gasto militar uma efetiva alavanca para o crescimento 

econômico e o desenvolvimento do País como um todo. Entretanto, o cuidadoso 

planejamento do gasto com Defesa é essencial. Assim, segundo Almeida (2015), a 

alteração do perfil de gastos com pessoal, de forma a reduzir o comprometimento do 

orçamento da Defesa com essa utilização de recursos constitui-se na providência mais 

importante a ser adotada, no curto e médio prazo.  

4.2.4. Reestruturação da Força Aérea Brasileira 

A Força Aérea Brasileira vem dedicando especial atenção a ações que reforcem 

a capacidade de pronta-resposta do seu poder militar, seja como Força principal na 

execução da própria ação, como no caso da aviação de interceptação, seja como 

Força de apoio ao combate utilizada no desdobramento imediato das unidades de 

emprego estratégico da Marinha do Brasil ou do Exército Brasileiro (PEMAER, 2010-

2031). Um exemplo disso foi que, em janeiro de 2016, o Comandante da Aeronáutica 

constituiu uma Comissão Especial para coordenar estudos relativos à reestruturação 

da FAB, visando a garantir que sua Missão seja cumprida com maior eficiência, eficácia 

e efetividade, conforme as orientações estratégicas estabelecidas pelo Plano 

Estratégico Militar da Aeronáutica, em consonância com a Estratégia Nacional de 

Defesa. Essa Comissão encerrou seus trabalhos em novembro de 2017. A criação dos 

Grupamentos de Apoio (GAP), por exemplo, decorrente dessa ação, possibilitou a 

separação da parte administrativa com a operacional, o que contribuiu sobremaneira 

para uma maior eficiência e eficácia na soberania do espaço aéreo, maior celeridade 

nas aquisições, otimização da área operacional, maior controle processual, enfim, uma 

maior gestão dos processos.  

Dando prosseguimento a essa reestruturação, o Comandante da Aeronáutica 

aprovou, em 2020, a edição da Diretriz do Comando da Aeronáutica DCA 19-5, “Diretriz 

para o aprimoramento da reestruturação do Comando da Aeronáutica - Projeto Piloto”, 

com ações ainda mais ambiciosas para a Força, visando a uma melhor adequação, 

aprimoramento e supervisão das atividades operacionais e administrativas, por 

intermédio de metas e indicadores. 
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Esta Diretriz foi o resultado de um estudo que buscou, dentre outros aspectos a 

serem ajustados na reestruturação de 2016/2017, identificar a perda de 

referência/representatividade do Comando da Aeronáutica a nível regional, análogo ao 

que ocorre com a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro, respectivamente, por 

intermédio dos Distritos Navais e dos Comandos Militares. O diagnóstico, no campo 

administrativo/institucional, constatou que: 

• Os Comandos Aéreos (COMAR) e as Bases Aéreas eram a referência 

regional e a representatividade junto às instituições, órgãos, organizações, 

agências governamentais e sociedade em geral. Fruto da reestruturação 

de 2016/2017, a desativação dessas Organizações Militares (OM) 

ocasionou uma lacuna de referência e de representatividade regional para 

a Força Aérea Brasileira; 

• Nas Alas, Organizações Militares criadas na reestruturação, no intuito de 

serem eminentemente operacionais, ocorreu que seus respectivos 

comandantes passaram a ter acentuada demanda de outras atividades 

administrativas/institucionais, em detrimento da sua efetiva missão. As 

atividades de Representatividade, Relações Institucionais, Comunicação 

Social, Justiça e Disciplina, Inteligência e Cerimonial, antes exercidas 

pelos Comandos Aéreos e Bases Aéreas, passaram a ser de 

responsabilidade desses Comandantes; e 

• Foi identificada a necessidade de um incremento da supervisão matricial 

de processos administrativos e sistêmicos, em face da dificuldade de 

obtenção de resultados (DCA 19-5, 2020). 

Em face dos aspectos diagnosticados anteriormente, a solução apontada residiu 

na necessidade de aprimorar o processo de reestruturação do Comando da 

Aeronáutica, por intermédio da reorganização de Organizações Militares, bem como no 

redimensionamento, subordinação e revisão de competências, constando das 

seguintes premissas: 

a) retirar os encargos administrativos/institucionais, ainda vigentes, das 

Organizações Militares Operacionais (Alas), reativando os Comandos 

Aéreos; 

b) restabelecer a autoridade do Comando da Aeronáutica de 

referência/representatividade regional com Oficial-General no posto de 

Major-Brigadeiro do Ar; 
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c) reforçar a supervisão da estrutura do Comando da Aeronáutico nas 

guarnições, estabelecendo a matricialidade processual necessária ao 

acompanhamento de metas e indicadores regionais; 

d) manter ou reduzir o número de Organizações Militares na estrutura do 

Comando da Aeronáutica; 

e) manter as premissas da reestruturação: economicidade, concentração de 

atividades afins, definição de processos, padronização de trabalhos e foco 

na atividade fim da Força (preparo e emprego); 

f) utilizar das Organizações Militares não extintas, toda a estrutura 

regimental do Comando da Aeronáutica (Dec. 6834/2009), reorganizando-

as para atender aos ajustes necessários; 

g) eliminar possíveis sobreposições de atividades; 

h) utilizar as edificações e Recursos Humanos (RH) já existentes na 

localidade; 

i) manter o quantitativo de Oficiais-Generais da Força Aérea; e 

j) manter os postos de Maj. Brig. (mínimo de três) nas Subchefias do 

Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER). 

O aprimoramento da reestruturação definida nessa Diretriz deverá ocorrer em 

duas fases, com a conclusão prevista para final de 2021. A Fase-1 engloba a 

implantação do Projeto Piloto nos Comandos Aéreos Leste e Nordeste, com término 

em 2020 (Notaer, 2020). A Fase-2 abarcará a implantação dos demais Comandos 

Aéreos, com término em 2021 (Notaer, 2020). 

Ressalta-se que todo o processo de reestruturação ocorre sem o aumento dos 

gastos públicos, razão pela qual encontrou amparo jurídico.  

Não obstante, há de se frisar, ainda, que a presente reestruturação, quando 

devidamente concluída, trará uma economia de recursos públicos, eficiência nos atos 

da Administração Pública, melhor apoio à atividade fim (preparo e emprego) e melhor 

integração do território nacional (DCA 19-5, 2020). 

O Comando da Aeronáutica tem, assim, trabalhado para fortalecer a cultura do 

planejamento e a aprimorar o processo de gestão, a fim de equacionar um dos maiores 

desafios de qualquer gestor público ou privado, que se traduz no uso adequado dos 

recursos colocados à sua disposição. 

Dessa forma, segue abaixo, a figura 06, ilustrando a presente reestruturação. 
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Figura 6 – Reestruturação Fase 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises realizadas para a composição do presente estudo, refletiram 

prospectivamente a respeito da participação da Força Aérea Brasileira na Defesa 

Nacional dentro do Continente Sul-americano. 

Dividida em quatro capítulos, iniciou com uma introdução onde foi realizada a 

contextualização. Observou-se que a Defesa é essencial para a consecução do 

desejado grau de segurança e, concomitantemente, o aparente momento de 

tranquilidade da conjuntura política global não deve ser motivo para se desconsiderar a 

possibilidade de que conflitos venham a afetar o País. Assim, definiu-se como objetivo 

geral: conhecer o cenário atual do Poder de Defesa Nacional e a participação da Força 

Aérea Brasileira nesse contexto, de forma a perfazer uma visão prospectiva do seu 

planejamento para os próximos dez anos, analisando possibilidades, desafios e 

limitações para o sucesso da missão. Para tanto, foram definidos como objetivos 

específicos, levantar dados sobre o Poder de Defesa Nacional no contexto sul-
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americano, conhecer o cenário atual do Poder de Defesa da Força Aérea Brasileira e 

seu planejamento para os próximos anos. 

Encerrando a introdução, formulou-se a seguinte hipótese: considera-se que o 

planejamento estratégico da Força Aérea Brasileira esteja alinhado e proporcional em 

relação ao Poder de Defesa Nacional, tanto com relação às possibilidades quanto às 

limitações e desafios. 

Então, em busca de satisfazer os objetivos propostos e confirmar a hipótese, o 

segundo capítulo trouxe um panorama do Poder de Defesa no Continente Sul-

americano, onde o Brasil é soberano, apesar de não investir proporcionalmente mais 

que seus vizinhos. O capítulo abordou também o Poder de Defesa Brasileiro, 

elencando os documentos que compõem o Plano de Defesa Nacional. 

No terceiro capítulo, viu-se a Força Aérea Brasileira e sua participação na 

Defesa Nacional. Iniciou-se com o conhecimento de sua missão constitucional. Em 

seguida, foi apresentada sua capacidade de defesa e seus objetivos para os próximos 

dez anos. Ficou evidente que, com a aquisição dos caças Saab JAS 39 Gripen, a 

soberania da Força Aérea Brasileira no continente irá se acentuar. 

Finalmente, o quarto capítulo fez uma análise prospectiva do Poder de Defesa 

Nacional da Força Aérea Brasileira. Iniciou-se abordando os principais fatores que 

impõem limites à consecução dos seus objetivos da Força Aérea Brasileira. Começou-

se fazendo uma análise crítica dos Documentos do Poder de Defesa Nacional, onde 

ficou claro que as Forças Armadas são um instrumento essencial no Poder de Defesa 

Nacional, mas que não bastam apenas as Forças Armadas para garantir a Defesa. 

Essa é uma questão de Estado; não pode ser uma questão apenas do Ministério da 

Defesa. 

Foi analisada, ainda, a situação econômica do País. Considerou-se ser esse o 

maior fator de limitação ao incremento do Poder de Defesa da FAB. A pandemia que 

assolou o planeta causou grandes quedas no PIB na quase totalidade dos países, 

inclusive no Brasil, com saldo negativo de 4,4%. Essa redução certamente irá impactar 

na destinação de recursos para as Forças Armadas já em 2021, não havendo previsão 

que essa situação se recupere a curto prazo. 

Na sequência, foi abordado um outro fator limitante, ou seja, a análise da 

destinação dos recursos orçamentários a cargo do Ministério da Defesa. Levantou-se 

que o grande problema é o grande volume de gastos com a folha de pagamento de seu 

efetivo. Com quase 80% dos recursos comprometidos com os recursos humanos e 
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com a manutenção da vida vegetativa, pouco tem sobrado para investimentos em 

questões de defesa. 

E, por fim, ressaltou-se como o último fator vinculante, a reestruturação da Força 

Aérea Brasileira, cuja finalidade foi separar as atividades operacionais e 

administrativas. Sem dúvida alguma, um marco para Força, contribuindo, e muito, para 

a efetividade da missão e, concomitantemente, para o aumento do poder nacional.  

A prioridade é o Ministério da Defesa prosseguir com os projetos estratégicos a 

fim de garantir a capacidade de dissuasão e a presença das Forças Armadas em todo 

o território nacional. Conforme afirmou o Ministro da Defesa, "As Forças Armadas são o 

principal seguro do país. Podem não ser utilizadas por vários anos, mas, quando forem 

solicitadas, devem estar prontas a responder, seja em um conflito ou em uma emergência (MD, 

2020)". 

Com relação à hipótese formulada no primeiro capítulo, essa foi confirmada na 

sua plenitude, pois ficou evidente que o planejamento estratégico da Força Aérea 

Brasileira, tanto com relação às possibilidades quanto às limitações, segue alinhado e 

proporcional ao Poder de Defesa Nacional. 

Também a pergunta problema, formulada no primeiro capítulo, a de se saber 

quais as perspectivas da FAB para a consecução do seu Poder de Defesa no contexto 

da América do Sul, para os próximos dez anos, foi respondida no capítulo 4, dando 

conta de que serão anos de muitas restrições orçamentárias.  

A curto e no médio prazo, é pouco provável qualquer aumento significativo no 

orçamento de Defesa. Assim, corre-se o risco de comprometer o treinamento da tropa 

e mantê-la em condições de emprego em situações emergenciais, tais como aquelas 

para as quais as Forças Armadas vêm sendo convocadas a atuar nos últimos anos: 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Enfrentamento à COVID-19, Combate ao 

Desmatamento, Greve dos Caminhoneiros, Greve de Policiais Militares, Crise no 

Sistema Carcerário, Transferência de Criminosos de Alta Periculosidade, dentre outras 

- além das suas obrigações legais, como a vigilância e a segurança das fronteiras 

terrestres, das águas jurisdicionais e do espaço aéreo.  

O que se evidencia é a prioridade para o gasto governamental de natureza 

social, forçando o Setor Defesa (nela inserida a Força Aérea Brasileira) a adaptar-se à 

realidade econômica do País.  

É crucial a constante manutenção e fortalecimento da capacidade de defesa 

nacional, dotando o País de Forças Armadas articuladas, com ênfase na 

interoperabilidade e emprego conjunto, bem como disponibilizar equipamentos que 
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privilegiem o conceito de letalidade seletiva, estimulando o desenvolvimento e a 

fabricação nacionais de forma a diminuir os custos e a dependência externa. Para isso, 

mesmo em tempos de crise, o investimento em meios de defesa deve perseguir o 

rompante tecnológico e doutrinário militar do mundo, acompanhando, tanto quanto 

possível, as tendências globais do material bélico e avaliando cenários de possíveis 

conflitos regionais e continentais.  

Faz-se mister, no seio da discussão ora ensejada, garantir melhor 

gerenciamento da destinação orçamentária do Ministério da Defesa, hoje fortemente 

concentrado em gastos de pessoal, a fim de que se tenha melhores oportunidades de 

investimentos de Defesa. É necessário, ainda, sensibilizar a sociedade quanto à 

importância da Defesa na composição do parque tecnológico brasileiro e de sua escala 

econômica e produtiva para o bem coletivo, orientar pesquisas e projetos para a 

inovação tecnológica com emprego militar e modernizar a gestão e estruturas das 

Forças Armadas. 

Dessa forma, o Governo e o Alto Comando das Forças Armadas, sobretudo da 

Força Aérea Brasileira, devem manter olhos voltados para o futuro, a fim de garantir um 

processo contínuo de desenvolvimento da capacidade militar para o cumprimento de 

sua missão, mantendo o aprestamento das tropas, a fim de manter o Estado em 

permanente prontidão. 

Conforme bem pronunciou-se o Comandante da Aeronáutica: 

Torna-se imperioso ter em mente a necessidade de continuidade do 
aprimoramento operacional e gerencial, com a disposição e coragem para 
conduzir os ajustes necessários para a manutenção dos rumos de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de nossa Força Aérea (CMTAER, 2019). 

O presente estudo não esgota todas as faces do tema Defesa Nacional, mas 

sugere que outros estudos, até mais completos, se somem a ele, de forma a reforçar 

os conhecimentos a respeito. 
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