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- A centralidade da modernidade para as FFAA no século XXI; 
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A centralidade da modernidade 



Capacidade Militar 
(Entendimento no mais alto nível / político estratégico Clausewitz / abordagem “top down”) 

 

 
 

• “  A habilidade de “dar conta” de um objetivo de guerra especificado. 
  
• Esta capacidade militar possui 04 componentes: 

 
 “ a. Estrutura da Força – Composição das Forças - unidades / efetivo  
  Brigadas, Divisões …  
 
  b. Modernidade  -  Grau de sofisticação das Forças – atualização do 
agregado tecnológico  ( sistemas de armas / equipamentos). 
 
  c. Prontidão – o fato da Força estar pronta / preparada para 
cumprir a missão para qual foi projetada. (“DOTMLPF” – DOAMEPI )   
  
  d. Sustentabilidade  - A capacidade de manter o nível de prontidão  
durante a atividade operacional. 

Ref – DoD USA 



O caso da Munição Flecha (Brasil) 

• https://www.youtube.com/watch?v=q4GJbGO6RJE 

https://www.youtube.com/watch?v=q4GJbGO6RJE


A integração: 
Inteligência / Tecnologia SARP (“UAV”) / Aviação do Exército 
                                                    (caso do Apache) 





http://www.thebaron.info/people/fadel-shana-survived-this-died-in-another-attack  

http://www.thebaron.info/people/fadel-shana-survived-this-died-in-another-attack


O Guarani e a “Missão de Paz” no 
Líbano ? 



Mounted Vertical Maneuver 

The concept of a future capability to move mounted, 
protected forces by air across extended distances, from 

positions either outside or inside the joint operations area 
(JOA), to strike directly against critical enemy objectives. 

 



 



Investimento  aplicado  ao incremento  “ DOTMLPF”      
 (P&D, T&A, Aquisição c/ Mnt, Educaçâo,Treinamento Instalações … ) Exceto pessoal / custeio)  
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 Comparação  qualitativa  –  Brigada  
  PAÍS (PIB)  

Bilhões de US$ Anuais 
                        ano 2010 
 

JAPÃO (3) 

 CHINA (2) 

 INGLATERRA (6) 

  FRANÇA (5) 

 EUA (1) 

 BRASIL (7) 

 ALEMANHA (4) 

 INDIA (9) 

 RÚSSIA (11) 

  CANADA (10) 

 ITALIA (8) 
 AUSTRALIA (13) 

ESPANHA (12) 

75 

100 % 

  ARGENTINA (28) 

Linha da Proficiência Minimamente Dissuadora 



A urgência da racionalidade 





 



 



“Acquisition” x “Systems Engineering”  

• Acquisition  “The conceptualization, initiation, design, 
development, testing, contracting, production, deployment, Logistics 
Support (LS), modification, and disposal of weapons and other systems, 
supplies, or services (including construction) to satisfy DoD needs, intended 
for use in, or in support of military missions”.  

 
 
 

• E as Escolas que ensinam no Brasil “Defense Acquisition” ?  Onde estão ? 

 



04 aspectos centrais / condicionantes   das atividades 
de CT&I 

Infra-estrutura 
para CT&I 

RH  CT&I 

METAS /   
INDICADORES DE CT&I 

Laboratórios 
Campos de Provas 
Recursos Informacionais  
(Biblioteca,  
NormasTécnicas)... 
 
 

Doutores 
Mestres 
Engenheiros ... 
Técnicos  
de Laboratórios 
 
 
 

Capacidade de Planejamento e Controle 
Política para a Inovação 
Propriedade Intelectual/Industrial 
Gerencia de Projetos / Engenharia de 
Sistemas Complexos /Engenharia 
Simultânea 
Gestão do Ciclo de Vida 
Transferência de Tecnologia 
Tecnologia da Informação  
  
 
 

Gestão de CT&I 

Áreas Finalísticas 
Objetivos 
Ações 
Atividades 
Métricas Quantitativas e Qualitativas 
... 
 
 
 



OBS: A experiência recente na Barreira do Inferno  e o CCAFA e  CCEMEFA … 

 



“Trabalhar em C&T e Inovação é o 
mesmo que subir uma escada rolante 

em sentido contrário” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl6NvqFhwkI  
Pirró e Longo  

750 unidades de Leopard II  Tiger 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl6NvqFhwkI


Army 

Navy Air Force 

Gendarmerie 

Procurement Authority 
(DGA) 

Joint Chief of Staff General Secretary for 
Administration 

Strategic Affairs, 

 Communication, 

Security,… 

President 

Prime Minister 

Defence Minister 

Modelo Francês – C&T no MD centralizada no 
Departamento Geral de Armamento - DGA 

OBS: - Prioridade absoluta para 
 o Estado-Maior Combinado e para o 
Departamento Geral de Armamento – DGA 
(encarregado das estruturas de P&D, Teste e 
Avaliação e de Fomento industrial ) 



DGA Brasil 

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE DEFESA / 
INVESTIMENTO E CUSTEIO - PROPOSTA 

4 % 

15 % 

1 % 

20 % 

60 % 



As pessoas estão preparadas para gerenciar esta mudança ?    
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