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Dimensão estratégica
Redefinição do Princípio de Massa[3]
A “submissão compulsória do inimigo à nossa vontade”[4]
continua a ser o objectivo último da Guerra, tendo sempre
como pressuposto a resolução de um conflito político,
garantindo um resultado pacífico.
Mas será que ao substituir o poder de fogo por ataques
cirúrgicos de precisão não estaremos a negligenciar a dimensão psicológica da derrota? Com esta
pergunta, Loren Thompson[5] alerta para a impossibilidade de submeter o inimigo apenas com
bombardeamentos de precisão, em detrimento do uso massivo do poder de fogo[6]. Também para
Aldo Borgu[7] a informação não é um substituto de quantidade ou massa. Pode complementá-los,
mas não pode substitui-los, até porque o tamanho e a massa transmitem um factor de redundância,
dificilmente aplicável às OCR.
Concomitantemente, a presumível “extinção” do combatente no espaço de batalha moderno, como
consequência da evolução tecnológica, concorre para a redefinição do tamanho do elemento básico
de força no terreno. A noção de esvaziamento e expansão do espaço de batalha moderno foi
reforçada durante a Guerra do Iraque de 2003. Por um lado, os defensores tentaram dispersar-se e
dissimular-se, procurando impedir o reconhecimento e a sua destruição por bombardeamentos de
precisão. Por outro, as forças invasoras procuraram cobrir áreas geográficas alargadas,
preferencialmente com números reduzidos.
O pressuposto de redução do número de forças para obtenção do mesmo efeito é atractivo, quer em
redução de custos como de possíveis baixas. O paradigma de “fazer mais com menos” pode revelarse infrutífero em determinados cenários, especialmente na fase de estabilização dos conflitos, onde
a presença em massa no terreno proporciona os melhores resultados. A OIF prova isso mesmo[8],
reflectindo o panorama dos conflitos actuais, denominados “3-block war”, onde se assiste de forma
simultânea, na mesma área de operações, a combates de alta intensidade, operações de apoio à
paz e de manutenção de paz.
Para além da perda de eficácia, esta diminuição do tamanho das forças pode conduzir a efeitos
morais não desejados, na medida em que o combatente irá ficar mais isolado, aumentando os seus
níveis de stress, daí resultando uma diminuição da eficácia de combate. O facto de em última
análise se pretender ligar cada combatente à rede, com o objectivo de proporcionar um aumento na
rapidez de decisão, pode deturpar a qualidade da informação, fruto de imprecisões provocadas por
fadiga ou stress. A necessidade de compreender o factor humano é por isso cada vez mais
essencial.
De igual modo, a complexidade das operações terrestres condiciona a aplicação das OCR com
igual profundidade como acontece nas congéneres aéreas e navais[9]. O desafio com que se
confrontam actualmente, em especial as forças terrestres, é o de serem capazes de se transformar
em forças mais ágeis e transportáveis, mantendo a sua capacidade de ocupação do terreno.
Enquanto não se conseguir garantir um equilíbrio de eficácia, entre a capacidade de destruição de
alvos e a capacidade de ocupação e manutenção de terreno, a Transformação não estará completa.
Incerteza do Planeamento Estratégico[10]
“It is impossible to predict the future and all attempts to do so in any detail appear ludicrous within a
very few years.”Arthur C. Clarke[11]
Segundo António Duarte “(…) todo o planeamento estratégico-militar deriva da visão que se tem da
guerra futura, que resulta de uma interpretação teórica sobre a/as guerra/as passada/as e as suas
possibilidades de evolução.”[12] No entanto somos alertados para não encarar o futuro como uma
extensão linear do passado, aceitando que os esforços de modernização não são substitutos para o
real (e necessário) processo de Transformação[13].
Nesta Era da Informação, os problemas de Segurança são cada vez mais complexos e as situações

evoluem de forma mais dinâmica, com efeitos imprevisíveis. A previsão e o planeamento estratégico
tornam-se tarefas complexas e incertas. Para além disso, os planeadores militares são
conservativos por definição (uma condicionante natural das potenciais consequências resultantes
do seu falhanço)[14].
O planeamento tradicional com base em ameaças satisfez as necessidades de Segurança, mas
não se mostra adequado para o novo ambiente estratégico. A adopção do planeamento com base
em capacidades, apesar de mais indicado, ainda enferma de algumas características indesejáveis,
como por exemplo a incapacidade de decidir, com certeza razoável, sobre quais as capacidades
mais indicadas.
Como não é financeiramente viável desenvolver todos os sistemas de raiz, terão de ser feitos
investimentos imediatos a nível da integração dos sistemas actuais. A aquisição de novos sistemas
tem de se coadunar com a evolução futura, de modo a contemplar a flexibilidade necessária para
possíveis melhoramentos. Isto decorre do facto do planeamento estar a ser efectuado com horizonte
futuro de 20 anos, para o qual não possuímos uma capacidade apurada de previsão.
Estamos perante um dilema do decisor, onde a previsão dos efeitos, resultantes das alternativas
disponíveis, é o principal objecto do processo de decisão. Em retrospectiva, muitas decisões que
pareciam óptimas mostraram-se inadequadas. Nesta época de rápida mudança, a experiência não
é por vezes suficiente para fundamentar a decisão. É preferível errar nas previsões do que admitir a
impossibilidade de descortinar o futuro dos assuntos militares[15].
Hoje, como outrora, é impossível prever as ameaças que se avizinham. Apesar desta inegável
constatação, e conscientes de que o passado pode ser um guia imperfeito, mas apesar de tudo, o
único disponível, será possível equacionarmos o planeamento estratégico futuro assente em quatro
questões fundamentais como aquelas apresentadas por John Warden[16]:
Onde queremos estar num dado momento no futuro?
Contra quem iremos empregar os nosso recursos?
Como iremos empregar os nossos recursos?
Como iremos sair de determinada situação quer estejamos a ganhar ou a perder?
A redundância como virtude
À semelhança do que acontece no mundo empresarial, quem adquirir, analisar e disseminar a
melhor informação terá supremacia sobre aqueles que não o consigam fazer. A transposição desta
corrente para a organização militar está na base das OCR, onde o sucesso da operação assenta na
capacidade de adquirir informação e conhecimento sobre o adversário, permitindo a selecção e
ataque dos “nós” da rede inimiga. Mas a aplicação da filosofia empresarial, onde a concentração
dos esforços incide nas áreas onde se é especialista[17], resulta na falta de redundância essencial
às operações militares[18]. Esta redundância é dispendiosa mas é uma virtude necessária[19].
A tentação de redução drástica das forças e sistemas deve ser alvo de um preciso escrutínio, no
sentido de manter uma sobreposição de capacidades, combinando as transformacionais com as
tradicionais, ao mesmo tempo que se implementam as práticas comerciais de eficiência
orçamental. A dependência excessiva neste modelo terá de contemplar possíveis avanços das
contra-medidas e na obtenção de capacidades semelhantes do adversário.
Esta vantagem inicial, rapidamente anulável, encontra reflexos históricos, que segundo Frederick
Kagan, confirmam o facto de que em cada época de “revolução” quem normalmente triunfa são
aqueles que melhor respondem a novas técnicas e tecnologias[20]. Os ingleses desenvolveram os
carros de combate na 1ª Guerra Mundial, mas foram derrotados pelos alemães em 1940, através da
utilização de tácticas inovadoras. Em 1945 foi detonada a 1ª bomba atómica, no entanto em 1949 os
russos obtiveram essa capacidade. Este ciclo de acção-reacção é inevitável e demonstra que
normalmente as vantagens assimétricas não duram muito tempo.
Fosso transformacional transatlântico
A interoperabilidade entre elementos da coligação e a condução de operações poderá tornar-se
cada vez mais difícil, devido ao crescente fosso transatlântico, implicando dois tipos de aliança: a
dos dispostos e a dos capazes[21]. A administração Bush publicitou o investimento, no primeiro
mandato, de 16 mil MUSD na criação de capacidades transformacionais, tendo sido requisitados 78
mil MUSD adicionais para o segundo mandato[22]. No entanto para os críticos, estes valores ficam
muito aquém dos necessários para a tão proclamada Transformação. Segundo Frederick Kaplan
estes valores significam apenas 1% e 4%, respectivamente, do orçamento do Departamento de
Defesa[23]. Apesar das críticas relativamente à insuficiência de fundos canalizados para a

Transformação, a realidade mostra que o fosso transformacional continua a alargar-se, colocando
em risco a capacidade da NATO desenvolver operações de coligação em todo o espectro de
combate com o seu parceiro americano.
Este fosso torna-se preocupante pois reflecte uma multiplicidade de assimetrias. Para Daniel
Hamilton[24], as diferentes concepções estratégicas, as prioridades orçamentais, e os
planeamentos operacionais e de treino, revelam algumas das diferenças entre os processos de
Transformação. Argumenta que a nível de gastos militares os EUA duplicam os orçamentos
europeus. Para além disso, os americanos investem 6 vezes mais em I&D do que as nações
europeias. Refere também que os gastos por elemento militar são 4 vezes superiores aos
europeus.
Ao nível das capacidades registam-se disparidades mesmo entre os parceiros europeus,
aumentando a dificuldade de operação em coligação, relegando as participações para diferentes
níveis, com diferentes relevâncias internacionais. De acordo com François Heisbourg[25], a gestão
do espaço de batalha é a principal fraqueza europeia, nomeadamente os meios estratégicos de
C4ISR[26]. Conjugando estes factores com a miríade de arquitecturas de sistemas existentes, tornase difícil a sua integração e operação.
Não será de estranhar o facto das atitudes europeias relativamente à RAM favorecerem o aspecto
evolucionário deste processo, em vez da aproximação disruptiva americana. Na sua maioria, os
países membros da NATO apenas podem aquilatar um esforço de modernização tendo por base um
processo de inovação sustentada. Incapazes (política e economicamente) de se equipararem aos
sistemas do modelo americano, os esforços de Transformação dos parceiros de coligação
assentam normalmente numa transição para capacidades “nicho”, que lhes permitem a
interoperabilidade básica com as forças norte-americanas[27].
O processo de Transformação disruptivo, holístico e transversal às organizações de Segurança e
Defesa está apenas reservado (e sem garantias de sucesso total), à hiper-potência. Esta “corrida” à
Transformação pode ter consequências indesejáveis. Por um lado, os países que actuem em
coligação com os EUA serão forçados a incorporar sistemas tecnológicos mais sofisticados, bem
como providenciar treino, exercícios, doutrina e recursos adequados. Caso isso não aconteça, serão
excluídos da participação e em última análise podem impelir os EUA para actuações unilaterais. Os
países incapazes de aderirem a este processo podem enveredar por estratégias assimétricas para
contrariarem o aumento da eficácia militar adversária. A procura de ADM e de estratégias terroristas
ou de insurreição podem ser mais atractivas do que uma dispendiosa e morosa Transformação.
É neste âmbito que a NATO pode intervir através da normalização de protocolos tecnológicos, numa
tentativa de harmonizar os esforços de desenvolvimento dos Aliados.
Dimensão cultural
Os indivíduos, as organizações e as suas interacções, são influenciados pela cultura. Um dos
principais desafios com que se confrontam os esforços de Transformação reside na conciliação das
diferenças culturais. O desafio é por isso mais cultural do que tecnológico[28].
Robert Scales advoga que a Guerra do Iraque foi combatida de forma brilhante no plano tecnológico,
mas de forma inadequada ao nível humano[29]. Segundo ele, a consciência situacional do soldado
no terreno era perfeita. O que faltava era a consciência cultural. A tecnologia é apenas uma
ferramenta, dependendo a sua utilização eficaz do treino fornecido ao seu utilizador. Nesse âmbito,
para além de compreender a tecnologia, o combatente do futuro deverá ter uma compreensão
cultural do ambiente em que essa tecnologia será empregue[30]. Sugere por isso uma mudança de
enfoque na formação dos recursos humanos capazes de empreenderem um “combate centrado em
cultura”, reformando os aspectos cognitivos e sociais.
Considerando a transição para as OBE, é possível compreender a necessidade de harmonizar e
orquestrar acções entre diversas entidades, onde um alto grau de integração é desejado, e acima de
tudo necessário. A compreensão individual acerca dos resultados da interacção entre as variadas
agências, é extremamente complexa em especial ao nível estratégico. É por isso fundamental que
cada interveniente desenvolva uma compreensão mais sofisticada acerca dos aspectos culturais de
outros indivíduos, organizações ou países.
Nesse âmbito, a Transformação e os sistemas de armas avançados não constituem substituto para
o elemento humano, requerendo ao invés uma força com formação e treino mais especializado. As
FFAA modernas, profissionalizadas, já não contemplam nas suas fileiras o “espelho da nação”,
dado que as novas missões e a operação de sistemas altamente complexos exigem o recrutamento
e retenção de elementos de formação superior.

Interoperabilidade
Associamos normalmente a questão da interoperabilidade apenas à vertente tecnológica. No
entanto, esta competência de operar de forma efectiva com outros parceiros – apesar de possíveis
disparidades em capacidades militares, doutrinas e contextos culturais – estende-se para além da
tecnologia e abrange as vertentes sociais e psicológicas que potenciam a colaboração e o trabalho
em grupo[31]. Podemos então estabelecer vários níveis onde será desejável a obtenção de
interoperabilidade[32]: ao nível técnico onde ocorre a conectividade dos sistemas; ao nível do staff
onde se partilha informação e material classificado; e ao nível de comando através da partilha de
intenção comum, regras de empenhamento e linguagem.
Um factor decisivo para se garantir a desejada interoperabilidade é a vontade dos EUA em tornarem
acessível a ligação à sua info-estrutura. Nas operações recentes, as restrições impostas aos
membros das coligações afectaram a capacidade de execução operacional, forçando um
desenvolvimento das capacidades dos participantes em linha com a doutrina americana[33].
Actualmente, não é só a interoperabilidade técnica que coloca dificuldades às operações em
coligação, mas também as vertentes básicas associadas às capacidades (doutrina, organização,
treino, liderança etc). Restará saber se uma adopção “cega” desta vertente americana será a mais
indicada para a NATO, onde o conceito multinacional se sobrepõe à doutrina conjunta. A ênfase na
interoperabilidade de sistemas faz esquecer que existem diferenças entre as nações, onde o
estabelecimento de confiança entre os vários parceiros é essencial. As novas competências de
liderança assumem destaque, numa altura em que as interacções se processam de forma
impessoal através de máquinas. A NNEC vem alterar os métodos de emprego de forças,
nomeadamente na partilha de informação, resultando em novos processos e doutrinas, de operação
conjunta e em coligação. No entanto, a decisão por consenso em vigor na NATO complica ainda
mais este processo.
Micro-gestão
A abundância de informação poderá conduzir mais facilmente à micro-gestão do que ao comando
descentralizado. A micro-gestão inadvertida, resulta da busca por parte do comandante do máximo
de informação possível, podendo interferir nas responsabilidades dos seus subordinados, minando
o moral e em última análise a eficácia das tropas. Uma força centrada em rede, nomeadamente a
velocidade de comunicações e a consciência situacional, propicia aos líderes militares e políticos a
possibilidade de intervenção ao nível táctico. Um dos vários exemplos de micro-gestão[34] ocorreu
no conflito do Kosovo, em que o General Wesley Clark, Comandante Supremo das Operações,
enquanto trabalhava no seu escritório visionava imagens em tempo real de um UAV. Após ter
detectado três carros de combate, contactou o Comandante da Componente Aérea e ordenou a sua
destruição. Exemplos como este repetiram-se no Afeganistão e no Iraque. Também a cultura actual
de minimização de erros colaterais coloca grandes desafios à capacidade de gestão dos líderes
militares. A sua intervenção deve estar restringida a situações onde as decisões tácticas assumam
um significado estratégico, pondo em risco as directivas políticas, a coesão das forças participantes
ou o sucesso da missão.
De igual modo, a confiança na acção dos subordinados, e a sua liberdade (dentro das regras de
empenhamento previamente estabelecidas) favorece o moral e o desempenho operacional. É por
isso essencial promover a formação dos líderes e dos seguidores no âmbito das OCR.
Partilha de Informação
As barreiras impostas por legislações nacionais provocam uma ineficiência na partilha de
informação, conduzindo à utilização de redes separadas pelos diversos membros da coligação. Na
OIF as forças da coligação foram regularmente excluídas do processo de planeamento devido à
incapacidade em acederem à informação apenas disponível aos EUA[35]. Esta situação de restrição
ao acesso de informação é comum a todos os membros da coligação, constituindo por si um factor
de desconfiança e provocando atrasos na transmissão de dados essenciais às operações. A
obtenção de confiança mútua ao nível de partilha de informação sensível, principal factor de coesão,
ainda não foi atingida, podendo em última análise ameaçar a constituição de coligações. Em
contrapartida, cada nação terá de mostrar capacidade em proteger a informação cedida por
terceiros. Esta confiança é essencial para processos de planeamento colaborativo. Existe por isso
necessidade de padronizar as diferentes visões de partilha de informação, através de uma mudança
cultural transversal à NATO.
Conclusão
O enquadramento conceptual ilustrado ao longo deste ensaio pelos desafios nas vertentes

tecnológicas, operacionais, estratégicas e culturais, teve como finalidade a transmissão de uma
visão realista acerca da aplicabilidade das OCR e da sua influência no pensamento militar moderno.
Prospectivando o adversário futuro como uma entidade em rede e um “sistema de sistemas”,
compreendemos a importância crucial da informação enquanto fonte e resultante dos componentes
de Comando, Controlo e Comunicações.
Tal como a internet mudou a forma de comunicar e de trabalhar, também a ligação em rede e as
capacidades de partilha de informação implicarão uma mudança na forma de pensar, colaborar e
conduzir operações. É por isso necessário compreender os aspectos cognitivos e sociais
decorrentes das OCR, procurando que a tecnologia liberte a capacidade humana para criar e
analisar.
Acreditamos, ao contrário do que se possa esperar, que o sucesso nos conflitos futuros estará mais
dependente dos desenvolvimentos humanos do que nos tecnológicos. Nesse sentido torna-se
crucial familiarizar os recursos humanos acerca de factores catalisadores como a doutrina, a
liderança ou o conhecimento do adversário e de si próprio. É por isso importante acarinhar as
iniciativas, individuais e colectivas, militares e civis, que promovam a discussão, o pensamento, a
compreensão, a inovação e o estudo científico da Guerra.
Somos constantemente relembrados pelos discípulos de Clausewitz sobre a natureza constante da
Guerra, como uma característica imbuída nos genes humanos. Procuramos por isso respostas para
a fluidez do carácter dos conflitos futuros.
O quem, o quando, o onde, o porquê, e o como, continuarão a ser as variáveis do carácter da Guerra.
No entanto, neste primado tecnológico, onde a guerra asséptica é cada vez mais conduzida com
recurso a meios espaciais, devemos estar alerta para o facto das Operações em Rede serem um
dos meios disponíveis para alcançar os fins, e não os fins em si mesmo.
Convém no entanto estabelecermos a seguinte conclusão: se o conhecimento é poder e se a
informação conduz ao conhecimento, então partilhar informação é partilhar poder. Estaremos nós
dispostos a isso?
Defendemos por isso, uma indispensável mudança de paradigma: da “necessidade de saber” para
a “necessidade de partilhar”!
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