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Início da conversa 

Redefi nir as organizações de 
defesa como empresas ágeis 

O objetivo da publicação deste relatório é destacar os desafi os enfrentados pelas 
organizações de defesa nacionais e multinacionais e apresentar nossas opiniões 
sobre o caminho mais atraente para tais organizações. A pesquisa fundamenta-
se em nosso conhecimento atual a respeito do ambiente de defesa dos governos, 
obtido pelos trabalhos realizados em organizações de defesa em todo o mundo, 
além de insights específi cos proporcionados por entrevistas com altos funcionários 
do setor de defesa. Especifi camente, no segundo semestre de 2010, estabelecemos 
conversas diretas e telefônicas informais com líderes de defesa civis e militares 
de várias nações, grandes e pequenas, a respeito do estado das organizações 
de defesa de seus governos. As discussões envolveram a participação de ofi ciais 
generais, em atividade e aposentados, representando forças armadas e estados-
maiores militares, líderes civis dos ministérios e dos departamentos de defesa, 
bem como altos estrategistas e acadêmicos em defesa. 

Este relatório não pretende ser exaustivo sobre o assunto. Entretanto, ele 
apresenta os temas dominantes que confrontam o ambiente de defesa dentro 
do setor público, além de revelar como as organizações governamentais estão 
evoluindo para combater ameaças atuais e emergentes. Todas as nações e 
alianças militares enfrentam complexos desafi os e metas que são inextricáveis   
dos governos que apoiam. Usando como base nossa compreensão sobre a 
natureza diversifi cada das organizações de defesa e os insights de líderes do 
setor, oferecemos este resumo como uma ampla perspectiva para discussão 
dessas questões voltada para soluções. Este relatório aborda os facilitadores e os 
obstáculos que infl uenciam negativamente as organizações de defesa a obterem 
uma variedade mais ágil de recursos. A conclusão representa nossa visão sobre 
os blocos de construção essenciais para uma organização de defesa ágil. Existem 
várias áreas que, se abordadas de forma deliberada, podem transformar as 
organizações de defesa de hoje em empresas ágeis, e agilidade é a característica 
que acreditamos ser fundamental para a segurança em longo prazo.

Agradecemos aos líderes de defesa civis e militares que responderam ao nosso 
questionário e concederam parte de seu tempo para entrevistas mais detalhadas. 
Dada a natureza sensível dos temas de defesa e segurança, sentimentos e 
comentários específi cos não são citados no presente relatório. Entretanto, 
detalhes sobre a amostragem e a metodologia utilizadas neste relatório global são 
apresentados na página 28. 

Este relatório não teria sido possível sem a participação ativa de todos aqueles que 
contribuíram para nosso trabalho de coleta de dados e redação. Gostaríamos de 
agradecer a contribuição de todos os entrevistados, cujos respectivos pontos de 
vista constituem a base deste relatório.

Thomas Modly,
Líder da Rede de Defesa Governamental Global da PwC
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Introdução 

Para os líderes de defesa, o século 21 apresenta uma 
combinação assustadora de ameaças conhecidas 
e novos desafi os. Esses líderes sabem que a luta 
contra as ameaças deste novo século requer o apoio 
de novas estratégias e organizações de defesa. 
Essas organizações devem ser inteligentes, rápidas, 
adaptáveis, colaborativas e responsabilizáveis, ou seja, 
ágeis. Embora esses requisitos sejam normalmente bem 
reconhecidos, criar organizações mais ágeis exige forte 
liderança e a realização de mudanças difíceis.

A lista de ameaças à segurança de qualquer nação é longa e está aumentando. 
Armas de destruição em massa, mísseis balísticos, terrorismo, ataques 
cibernéticos, pirataria, tráfi co ilegal, catástrofes naturais , doenças, limitação 
de recursos naturais e energéticos, tudo isso foi agregado às ameaças militares 
convencionais para criar um ambiente dinâmico que desafi a os líderes de defesa 
de maneira completamente nova. Embora haja debates sobre o que, ou quem, 
representa maior ameaça à segurança, existe um amplo consenso de que a 
gama de ameaças é cada vez mais ampla e variada. Isso signifi ca que, para as 
organizações de defesa em todo o mundo, a preparação para defesa da nação 
e de seus aliados nesse ambiente de ameaças diversifi cadas exige organizações 
muito mais capacitadas e adaptáveis. Para manter a segurança e a estabilidade, 
ministérios e departamentos de defesa devem se adaptar e mudar em resposta 
a ameaças que envolvem um espectro muito maior de desafi os. Essa realidade é 
complicada pelas pressões fi scais para redução dos gastos com defesa, agravada 
pela crise fi nanceira global e pela necessidade, nesse ambiente de recursos 
limitados, da preparação visando às ameaças futuras e respeitando as exigências 
das operações em curso. 

Esta publicação contribui para o debate e oferece o conceito de “defesa ágil” como 
uma solução potencial para ajudar a reconciliar as tensões criadas pelas ameaças 
em contínua evolução, pelo aumento da dependência em tecnologia e pela 
limitação aplicada aos orçamentos de defesa da maioria das nações e alianças nos 
próximos anos.
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Por que a defesa no 
século 21 é diferente?

As ameaças à segurança nacional e as estratégias para 
combatê-las mudam e evoluem ao longo do tempo. 
Algumas vezes, as mudanças são signifi cativas, outras 
vezes, são mais graduais. Longos períodos de relativa 
estabilidade, como entre 1945 e 1989, quando as 
doutrinas da Guerra Fria dominavam as estratégias 
nacionais, produziram organizações e burocracias de 
defesa razoavelmente estáticas e estáveis. O espectro 
de ameaças para as quais foram aplicados recursos 
signifi cativos era bastante limitado (por exemplo, forças 
de dissuasão nuclear, forças terrestres implantadas em 
grande escala, marinhas oceânicas para proteger rotas 
de comércio marítimo e grandes alianças militares 
regionais). Apesar de algumas ilusões, o fi m da Guerra 
Fria não tornou o planejamento e a preparação nem um 
pouco mais simples para os estrategistas de segurança 
nacional, tampouco para as organizações de defesa 
que foram incumbidas de executar tais estratégias. Em 
vez disso, à medida que as ameaças se tornaram mais 
diversifi cadas e menos defi nidas sob o ponto de vista 
das políticas da Guerra Fria, as organizações de defesa 
viram a necessidade de encontrar a melhor forma de 
se adaptarem. Enquanto as ameaças se tornam cada 
vez mais diversifi cadas, assimétricas e imprevisíveis, as 
organizações de defesa enfrentam numerosos obstáculos à 
mudança, especialmente em virtude de dimensão, tradição 
e burocracia. Para muitas nações que apoiam operações de 
combate, o maior desafi o pode ser oriundo de processos, 
procedimentos e mentalidades que refl etem as prioridades 
em tempos de paz. Assim, as restrições de recursos, que 
poderiam servir como um catalisador para mudanças, 
podem ter o efeito oposto ao impedir inovações audaciosas.



Defesa Ágil               7

A nova “gama de adversários”

Talvez o problema mais incômodo 
enfrentado atualmente pelas modernas 
organizações de defesa é a grande 
expansão de quem, ou do quê, pode 
ser considerado uma ameaça ou 
um adversário. Durante a Guerra 
Fria, a caracterização dos inimigos 
potenciais e, mais importante, suas 
respectivas capacidades de combate, 
era algo muito claro. O ambiente 
atual é muito menos defi nido. As 
ameaças representadas por tradicionais 
Estados-nação com recursos 
militares convencionais continuam 
a existir, assim como as ameaças 
nucleares estratégicas. Essas ameaças 
simplesmente não desapareceram ou se 
tornaram limitadas na era pós-Guerra 
Fria. Ao contrário, elas se expandiram 
e se complicaram pela emergência de 
atores não pertencentes ao Estado, 
como organizações terroristas, étnicas, 
religiosas, fanáticos ideológicos 
e outros que, pelo acesso a meios 
de baixa e de alta tecnologia para 
provocar perturbação e violência, têm 
a capacidade de infl igir danos políticos, 
físicos e econômicos signifi cativos a 
uma nação. Enquanto isso, em situações 
de contrainsurgência, como atualmente 
no Afeganistão, o novo centro de 
gravidade está localizado nas populações 
civis, e não nas forças inimigas.

O surgimento da Al Qaeda demonstra 
a natureza e a capacidade de 
perturbação de uma ameaça não 
convencional do século 21. O alcance 
dessa organização é global, e ela tem 
demonstrado sua capacidade de atacar 
alvos civis, militares e diplomáticos, 
sendo muito difícil de isolar e derrotar 
por meios convencionais. A Al Qaeda 
e suas afi liadas são o exemplo mais 
conhecido e ambicioso, mas outras 
organizações podem aproveitar as 
mesmas tecnologias, oportunidades 
e vulnerabilidades. Como ilustrado 
anteriormente, o ambiente de ameaças 
da “nova realidade” é menos linear. 
Pequenos atores têm reforçado sua 
capacidade de causar perturbação e/
ou destruição maciça. A projeção da 
contrainsurgência no Afeganistão, o 
envolvimento de forças militares e 
paramilitares não convencionais em 
guerras civis recentes (por exemplo, 
no Líbano e no Sudão) e outros 
confl itos transfronteiriços, bem como 
a recente onda de pirataria no Chifre 
da África, demonstram a necessidade 
de novos pensamentos, estratégias e 
capacidades organizacionais. 

A globalização tem assegurado que 
a lista de riscos à segurança nacional 
a serem gerenciados pelas nações 
deve continuar a crescer. Pessoas, 
informações e tecnologias podem viajar 
mais rápido do que nunca, permitindo 
que grupos e indivíduos não 
associados a qualquer nação específi ca 
representem uma ameaça signifi cativa 
à segurança. Independentemente 
de estarem armados com estiletes 
para abrir pacotes, combustível para 
motores a jato e a própria força da 
gravidade (9/11), armas (assassinato 
da política paquistanesa Benazir 
Bhutto), quantidades mortais de 
fertilizantes e óleo diesel (Timothy 
McVeigh, o homem da bomba de 
Oklahoma City), bactérias (Anthrax) 
ou computadores (Stuxnet), indivíduos 
ou pequenos grupos nunca tiveram 
tanto poder para causar perturbações 
signifi cativas em grandes populações. 
Os meios de comunicação de massa 
podem passar informações para 
grandes audiências instantaneamente, 
transformando eventos locais em 
uma crise internacional com a mesma 
rapidez. Atualmente, o surgimento de 
uma ameaça em qualquer lugar tem a 
capacidade de perturbar a segurança 
no mundo inteiro.

Figura 1: A gama de adversários enfrentada pelas organizações de defesa e seu potencial de perturbação, historicamente e nos dias atuais. 
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O impacto acelerado da tecnologia

O rápido avanço da tecnologia 
aprimorou a letalidade de potenciais 
adversários. A tecnologia capacitou 
terroristas e outros atores não 
pertencentes ao Estado, viabilizando o 
acesso a comunicações instantâneas e 
proporcionando passagens para ações 
de espionagem e ataques cibernéticos. 
A tecnologia também reforçou a 
capacidade de Estados-nação menores 
serem repentinamente capazes de 
comandar mais atenção e obter prestígio 
por meio de coerção no palco mundial 
por meio da execução de programas 
para desenvolvimento de armas 
nucleares e armas não convencionais.

Os avanços tecnológicos também 
afetam signifi cativamente a forma como 
as nações enfrentam essas ameaças. As 
organizações de defesa estão lucrando 
com os avanços no setor civil e privado 
para defi nir tecnologias aplicáveis   ao 
uso no campo de batalha. Aeronaves 
não tripuladas, ou “drones”, constituem 
um exemplo das novas combinações de 
tecnologias existentes com modernos 
sistemas de informação, alterando 
radicalmente o kit de ferramentas 
militares. Drones permitem que nações 
conduzam operações complexas de 
longa duração sem arriscar a vida de 
um operador. Os modernos sistemas 
de orientação de mísseis aumentaram 
drasticamente a exatidão e ajudaram a 
reduzir as mortes de não combatentes, 
enquanto o crescente raio de ação 
dessas armas permite que países como 
Irã e Coreia do Norte modifi quem suas 
“geografi as estratégicas”. 

O domínio da tecnologia, tanto no 
desenvolvimento de recursos mais 
abrangentes por vários adversários como 
nos meios necessários para combatê-
los, sugere que a gestão e a aquisição 
de tecnologia por uma organização de 
defesa deve aproveitar os rápidos ciclos 
de desenvolvimento que caracterizam 
esse setor da indústria. A falha em 
adaptar rapidamente os recursos 
militares pode signifi car obsolescência e 
derrota no novo ambiente de segurança. 
Grandes organizações de defesa têm 
lutado contra o problema de processos 
de aquisição legados priorizarem 
controle de custos, supervisão e soluções 
perfeitas em detrimento do fornecimento 
oportuno, enquanto os adversários mais 
ágeis parecem aproveitar cada vez mais 
os avanços tecnológicos.

No mundo atual de mudanças rápidas, 
com ameaças assimétricas em evolução, 
aumento nas pressões por menores custos e 
grandes avanços tecnológicos, a obrigação de 
direcionar os recursos tradicionais de defesa 
e as organizações para disporem de mais 
agilidade é amplamente reconhecida.
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Aumento do escrutínio público e fi scal

Os avanços da mídia mostram 
diariamente ao público o impacto da 
guerra sobre soldados e populações 
civis, além de ampliar o acesso a relatos 
em primeira mão pela Internet e outras 
novas mídias. Como resultado, as 
nações estão cada vez mais cautelosas 
no que se refere a intervenções 
militares, sobretudo em áreas onde os 
interesses de segurança nacional não 
estão bem defi nidos. Uma tendência 
emergente é a reticência do público 
em apoiar o uso de força militar, e uma 
inclinação a favor de despesas com 
“segurança interna” em detrimento de 
gastos com “defesa”. 

As tendências da opinião pública 
no sentido da não intervenção são 
maiores em algumas nações em razão 
da recente crise fi nanceira global, e da 
difi culdade de perceber um caminho 
bem defi nido adiante no Afeganistão. 
As fi nanças públicas estão submetidas 
à forte pressão, e os governos estão 
reagindo, cortando orçamentos e 
forçando as organizações de defesa 
a fazerem mais com menos, fazerem 
mais com o mesmo ou, em alguns 
casos, fazerem menos com menos. 
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Figura 2: Despesas de defesa por país, em porcentagem do PIB.2 

Pressões fi scais são percebidas 
com mais intensidade nas grandes 
organizações de defesa, bem 
estabelecidas e dominantes durante a 
Guerra Fria, enquanto, inversamente, 
o rápido crescimento das economias 
em desenvolvimento do Brasil, Índia e 
China, bem como algumas nações do 
Oriente Médio, continua a expandir 
seus orçamentos de defesa. Uma 
organização internacional como a 
OTAN, que conta com as contribuições 
fi nanceiras dos Estados-Membros 
para poder funcionar, é igualmente 
pressionada para demonstrar o seu 
papel e relevância em um ambiente 
político cada vez mais complexo e 
indefi nido ao longo das fronteiras 
Oriente-Ocidente.1

1 OTAN 2020: Assured Security Dynamic Engagement.
2 Valores do Stockholm International Peace Research Institute.
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Defesa Ágil - 
O novo recurso estratégico

Para entender melhor a importância da agilidade 
no clima atual da defesa e os desafi os enfrentados 
pelos líderes nessa área, os representantes da rede 
de empresas PwC International Limited realizaram 
debates com líderes militares e civis dos EUA, 
Europa, América do Sul e Ásia. Dezenas de líderes 
atuais e passados do setor de defesa participaram 
desse trabalho, a maioria ofi ciais generais ou de 
nível equivalente. Esses líderes responderam a uma 
entrevista baseada em questionário desenvolvido 
para estimular a conversa e permitir que falassem 
livremente e compartilhassem seus insights e suas 
experiências. Tendo em vista a natureza sensível 
das questões de defesa nacional e para incentivar a 
discussão franca de um setor que as organizações de 
defesa consideram especialmente desafi ador, nenhum 
entrevistado foi identifi cado ou associado aos 
comentários neste relatório. A intenção foi identifi car 
tendências e obter insights sobre o pensamento atual 
a respeito do conceito de defesa ágil. Para obter uma 
descrição detalhada da metodologia e a distribuição 
demográfi ca, consulte a seção de metodologia ao fi nal 
deste relatório. 
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Visão da PwC

O conceito de agilidade se aplica a 
uma variedade de organizações, mas 
é especialmente relevante para as 
organizações de defesa por causa do alto 
risco e do portfólio fl uido de ameaças 
administrado pelos governos. Defi nimos 
agilidade como a conscientização 
perpétua e a capacidade de ser decisivo e 
agir de forma expedita e bem coordenada. 
Diferentes termos podem ser aplicados 
ao mesmo conceito, mas o importante 
é a ideia básica. Uma organização de 
defesa ágil mantém seus princípios 
fundamentais ao mesmo tempo em que 
capacita suas unidades para evoluírem em 
resposta ao ambiente. Agilidade em nível 
organizacional é a combinação estratégica 
de padronização e fl exibilidade, 
direcionada para os pontos de pressão 
organizacional onde é necessária 
atualmente e, muito provavelmente, 

também no futuro. Este modelo 
apresenta uma visão consistente e uma 
estrutura com fl exibilidade operacional. 

Acreditamos que são cinco as 
características de uma organização 
ágil. Identifi camos esses “segmentos” 
característicos por causa da maneira 
complementar pela qual devem trilhar 
seus caminhos por meio dos principais 
processos de uma organização. 

Nas organizações ágeis, os segmentos 
funcionam para produzir ações 
altamente efi cazes que preveem e 
mitigam uma ampla gama de desafi os 
táticos e estratégicos.

Apresentamos esta estrutura aos 
líderes de defesa como ponto de 
partida para nossas discussões.

Os cinco segmentos característicos da agilidade

Adaptabilidade
A capacidade de se ajustar e atender a mudanças nos requisitos da missão.

Inovação
A capacidade de gerar e utilizar novas idéias, metodologias e tecnologias.

Colaboração
A capacidade de aproveitar conhecimentos internos, externos e recursos para 
aprimorar a missão.

Visibilidade
A capacidade de criar e manter a transparência para aprimorar a tomada de decisões 
baseada em fatos.

Velocidade
A capacidade de reconhecer e responder, no ritmo exigido pelos requisitos, a novas 
circunstâncias e eventos.
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P:As principais questões 
que apresentamos: 

 O que é agilidade 
organizacional? 

 O que você considera 
como os maiores desafi os 
e ameaças à segurança 
nacional nos próximos 
cinco anos?

 As organizações 
de defesa são ágeis 
atualmente? 

 Quais são os elementos 
mais importantes da 
agilidade? 

 Quais são os maiores 
obstáculos para se 
tornar ágil?

 O que capacita as 
organizações a se 
tornarem mais ágeis?

O que é agilidade organizacional?

Os líderes militares e civis com 
quem falamos normalmente 
concordam com a defi nição 
e a importância da agilidade 
organizacional. Ao contrário do 
setor privado, a defesa nacional 
continua na situação precária 
de manter as operações 
existentes enquanto permanece 
preparada para um amplo 
espectro de ameaças e eventos 
previstos (e imprevistos) 
em constante evolução. 
Uma organização de defesa 
ágil está continuamente se 
adaptando e respondendo a 
novos desafi os e exigências 
do governo. Agilidade é a 
capacidade de prever situações 
e reagir de forma otimizada 
aos imprevistos. Para muitos 
líderes de defesa, agilidade 
organizacional é a capacidade 
de adaptação às mudanças nas 
circunstâncias e à evolução 
das ameaças: uma organização 
pode demonstrar melhor sua 
agilidade quando responde 
a ameaças imprevistas. A 
agilidade vai além da prontidão 
situacional. Agilidade para 
alguns líderes com quem 
falamos é a capacidade de 
adaptação rápida, mas com 
custo aceitável. O fato de 
que muitas nações estão 
enfrentando um escrutínio 
cada vez maior nos gastos 
de defesa, ser ágil signifi ca 
ser efi ciente nos custos. 
Além disso, as respostas em 
curto prazo devem evitar o 
cancelamento das opções em 
longo prazo.

Superioridade de liderança, 
adaptabilidade e colaboração

Os líderes de defesa repetidamente 
mencionam a importância da 
liderança quando discutiam 
agilidade organizacional. Líderes 
fortes e efi cazes são catalisadores 
para transformação e mudança. A 
determinação da alta administração 
coloca a organização em movimento. 
Todos os níveis da organização 
podem então agir rapidamente sem se 
desviarem da intenção do comandante. 
Isso pressupõe que os líderes da 
organização têm a preocupação 
especial de convencer todas as partes 
interessadas, em todos os níveis, a 
fi m de garantir seu envolvimento. 
Citando o ponto de vista da Agência 
de Defesa Europeia, sob o qual a 
agilidade “envolve conceito, máquina 
e mente”3,alguns líderes de defesa 
opinaram que uma organização se 
torna ágil se a sua liderança apresentar 
agilidade intelectual pelo pensamento 
rápido e pela ação decisiva, dispondo 
de percepção para prever obstáculos 
e ameaças e apresentando meios 
acionáveis para se preparar para 
o futuro.
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Muitos líderes de defesa consideram 
a adaptabilidade - um dos cinco 
segmentos identifi cados pela PwC 
- como um componente crítico da 
agilidade. Independentemente de 
a adaptação estar sendo realizada 
em relação a determinado ambiente 
político ou a um adversário, vários 
líderes de defesa consideram a 
adaptabilidade como sinônimo 
de agilidade. A colaboração - 
outro segmento da agilidade - e a 
interoperabilidade com os aliados 
foram apontados como elementos 
importantes da agilidade. 

Organizações de defesa são 
normalmente muito grandes, assim, 
a comunicação e a coordenação que 
facilitam a agilidade são muitas vezes 
prejudicadas pelo próprio tamanho. 
No entanto, vale ressaltar que os 
líderes de defesa das organizações 
de menor porte consideram que os 
princípios da agilidade são mais 
evidentes em suas organizações, e que 
a comunicação fl ui mais livremente 
por causa do menor tamanho.

Agilidade é importante

Resposta de aquisição rápida: Programa MRAP 
(Mine Resistant Ambush Protected)

Em julho de 2008, cerca de 75 por cento das baixas nas forças aliadas em 
operações de combate no Iraque e no Afeganistão foram atribuídos aos IED 
(dispositivos explosivos improvisados, na sigla em inglês). Para atenuar a 
ameaça dos IEDs, o DOD (Departamento de Defesa dos EUA, na sigla em 
inglês) iniciou o programa MRAP (protegido contra emboscadas e resistente 
a minas, na sigla em inglês). O programa substituiu a maioria dos veículos 
HMMWV (veículo de alta mobilidade com múltiplas rodas, na sigla em 
inglês) com blindagem complementada no Iraque e no Afeganistão por 
veículos MRAP. Os MRAPs têm proporcionado proteção signifi cativamente 
maior contra IEDs do que os HMMWVs com blindagem complementada. O 
DOD utilizou uma abordagem de aquisição personalizada para rapidamente 
adquirir e implementar os veículos MRAP. O programa estabeleceu requisitos 
operacionais mínimos e decidiu utilizar apenas tecnologias comprovadas e 
empregar produtos comercialmente disponíveis. O programa também adotou 
uma abordagem simultânea para produção, teste e implantação dos veículos 
que ofereciam alta sobrevivência o mais rapidamente possível. Pela natureza 
imediata da ameaça dos IED, o DOD contornou as políticas tradicionais 
de aquisição para desenvolver e adquirir os MRAPs. O programa MRAP 
criticou a efi ciência do processo de aquisição existente e demonstrou que 
é perfeitamente possível dispor de agilidade na aquisição de equipamento 
militar. Nesse caso, o modo tradicional de fazer negócios teve de ser rejeitado 
para atender a uma necessidade urgente. 

3 European Defence Agency: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs (Agência Europeia de Defesa: Uma visão inicial 
em longo prazo sobre as necessidades de capacitação e capacidade da defesa europeia)
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O que você considera como os maiores desafi os e ameaças 
à segurança nacional nos próximos cinco anos?P:

Pedimos aos líderes de defesa 
que discutissem os maiores 
desafi os e ameaças à segurança 
nacional em um futuro próximo. 
A absoluta maioria dos líderes 
citou ameaças normalmente 
classifi cadas como ameaças 
assimétricas. Terrorismo, ataques 
cibernéticos, armas de destruição 
em massa e ameaças biológicas/
químicas foram repetidamente 
mencionados. Os adversários 
usam táticas assimétricas e suas 
motivações e objetivos são muitas 
vezes diferentes dos tradicionais. 

A ameaça do desconhecido

As organizações de defesa 
devem ser capazes de medir 
o risco de cada ameaça e, 
simultaneamente, conduzir 
as operações de mitigação 
correspondentes. Muitos líderes 
de defesa comentaram que o 
risco do desconhecido, natural 
ou provocado pelo homem, era 
uma preocupação primordial. 
O risco do desconhecido força 
as organizações de defesa a 
se preparar para o próximo 
confl ito sem que disponham de 
uma verdadeira compreensão 
de como será esse “próximo 
campo de batalha”. Lidar com 
as ameaças de amanhã exige 
fl exibilidade e ações rápidas e 
coordenadas. A capacidade de 
aproveitar experiências recentes, 
“lições aprendidas” e melhores 
práticas é fundamental para que 
as organizações de defesa se 
preparem e se adaptem melhor a 
situações em rápida mudança. 

As ameaças modernas não se limitam 
ao campo de batalha. Elas podem 
atacar o coração de qualquer nação, 
incluindo redes de transporte, saúde 
e infraestrutura de comunicações. 
A defesa contra essas táticas é um 
empreendimento extremamente 
complexo. A mera identifi cação e 
classifi cação de uma ameaça - por 
exemplo, no espaço cibernético - pode 
afetar negativamente nossos atuais 
recursos tecnológicos e analíticos e, 
em consequência, nossa capacidade de 
reagir adequadamente4. Os desafi os 
de manter a segurança no espaço 
cibernético são imensos e exigem 
vigilância e adaptabilidade constantes. 
Os ataques cibernéticos não estão 
confi nados a países contíguos nem 
respeitam fronteiras.

Natureza e recursos naturais

A segurança dos recursos e os 
desastres naturais também lideram 
a lista de preocupações futuras. 
As Forças Armadas devem estar a 
postos para enfrentar catástrofes 
naturais imprevistas, como as tropas 
mobilizadas para ajudar o Haiti 
depois do terremoto ou as inundações 
que ocorreram no Paquistão e na 
Austrália. Em resposta a esses eventos 
devastadores, a rapidez da mobilização 
das Forças Armadas foi fundamental 
para enfrentar os desastres.

Alguns confl itos armados podem 
estar diretamente relacionados com a 
segurança de recursos. Quer se trate 
de energia, água ou terra cultivável, 
as organizações de defesa estão 
profundamente envolvidas no debate. 
Vários líderes de defesa destacam 
o papel dos recursos naturais nos 
confl itos do futuro. Outros associam 
a escassez de recursos aos desafi os 
atuais e futuros que surgem como 
resultado de migrações populacionais, 
alteração na demografi a mundial e 
aumento da urbanização em áreas que 
já padecem com a escassez de recursos. 
Nas fronteiras das nações e mesmo 
no espaço contíguo fora delas, os 
movimentos populacionais representam 
desafi os exclusivos e mutáveis para a 
defesa nacional.

4 PwC Cyber Security Thought Leadership a ser realizado entre março e maio de 2011
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Austeridade orçamentária

Além dessas ameaças, muitos líderes 
apontam um desafi o importante à 
segurança nacional: a perda defi nitiva de 
recursos militares por causa dos grandes 
cortes orçamentários que podem resultar 
na perda de pessoal e equipamentos 
essenciais. As medidas de austeridade 
sendo implementadas nos orçamentos 
nacionais de países no mundo inteiro 
fazem com que os líderes de defesa não 
fi quem imunes ao escrutínio de gastos 
e a cortes no orçamento. Entretanto, 
para manter uma postura ágil, as 
organizações de defesa dependem de 
recursos adequados para fi carem um 
passo à frente dos adversários e desafi os. 
Da mesma forma que o fi nanciamento 
sufi ciente foi citado por líderes de defesa 
como um componente da agilidade 
organizacional, as reduções nas despesas 
com defesa constituem um desafi o 
importante à segurança nacional.

Agilidade é importante

Missões não tradicionais:
apoio militar para resposta a desastres naturais

As respostas às catástrofes naturais ocorridas recentemente, como os 
terremotos no Haiti e no Paquistão e os tsunamis no Oceano Índico e no 
Japão, envolveram a mobilização de várias forças militares estrangeiras 
(pessoal, conhecimento especializado e equipamentos). A globalização 
só enfatiza a tragédia das crises humanitárias, e os cidadãos exigem a 
intervenção de suas organizações de defesa. Essas intervenções específi cas 
e imprevisíveis exigem uma plataforma fl exível que possa ser adaptada 
para crises individuais e, por vezes, simultâneas. A ajuda em situações 
de catástrofe e outras formas de assistência humanitária conduzida por 
militares estão propensas a ganhar destaque no conjunto de ferramentas 
de segurança nacional utilizado pelas organizações de defesa no futuro, 
à medida que as nações percebem essas “intervenções” como fonte de 
prestígio e infl uência nacional, além do puro valor humanitário. Forças 
de defesa ágeis que possam responder rapidamente às demandas, 
desviando o foco do combate em guerras para as operações humanitárias, 
estabelecendo comunicações efi cazes durante esforços que envolvam 
vários órgãos e várias nações, tudo isso sem degradarem os recursos 
militares e a prontidão, serão fundamentais para cumprir esse papel. 
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As organizações de defesa são ágeis atualmente?P:

Os líderes de defesa, falando por 
experiência própria, apresentam 
vários pontos de vista sobre se a 
organização com a qual estavam 
mais familiarizados poderia ser 
considerada ágil. A maioria dos líderes 
de defesa entrevistados não acredita 
que suas organizações são ágeis, 
embora alguns deles considerem 
que determinados órgãos dentro da 
estrutura de defesa nacional são ágeis 
ou exibem características essenciais 
de agilidade. Outros destacam 
iniciativas em suas organizações 
de defesa que estão lidando com o 
desafi o de se tornarem mais ágeis. A 
absoluta maioria dos entrevistados 
acha que a importância da agilidade 
é reconhecida em suas organizações, 
embora tal agilidade dependesse de 
uma série de fatores como tamanho, 
liderança ou natureza da burocracia 
correspondente. Muitos comentam 
que, embora as pessoas muitas vezes 
fossem ágeis, tal não acontecia com os 

sistemas que operavam. A escala das 
organizações de defesa muitas vezes 
exageram os obstáculos burocráticos. 
Historicamente, cultura militar e 
política são estruturadas para garantir 
estabilidade e previsibilidade. Embora 
uma estrutura previsível tenha seu 
valor, a cultura rígida também pode ser 
um entrave para promover a agilidade.

Embora o tom da conversa na alta 
administração das organizações de 
defesa esteja em mudança, os líderes 
reconhecem que há um longo caminho 
a percorrer. Líderes fortes e decisivos 
são essenciais para impulsionar a 
transformação necessária para adaptar 
permanentemente suas organizações 
ao ambiente em mudança. Iniciativas 
de mudança são vulneráveis   a 
estagnação nos níveis abaixo da 
alta administração. Os próprios 
reformadores podem se tornar alvo de 
retrocesso político.
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Figura 3: Percepção de desempenho das 
organizações de defesa em cada um dos 
cinco segmentos característicos da agilidade.5 

As organizações de defesa são ágeis atualmente?
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5 Baseado nos resultados qualitativos de entrevistas conduzidas por representantes da PwC.



Defesa Ágil               17

Na maioria dos casos, os líderes 
afi rmam que as forças mobilizadas 
lideram o caminho para se tornarem 
mais ágeis. Um bom exemplo, citado 
com mais detalhes no destaque 
“Agilidade é importante”, é a medicina 
militar. Atualmente, um soldado 
ferido pode ser transportado da zona 
de combate para uma instalação 
médica de classe mundial em questão 
de horas. Da mesma forma, equipes 
de Forças Especiais e outros meios de 
resposta rápida e de contraterrorismo 
são considerados modelos de 
agilidade. Infelizmente, a agilidade 
das forças no campo de batalha e 
a rapidez com que as decisões são 
tomadas muitas vezes contrastam de 
maneira radical com o ritmo lento da 
ação na retaguarda das organizações 
de defesa. Os líderes de defesa citaram 
a dependência da manutenção do 
estado atual das coisas e a falta de 
incentivos adequados como algumas 
das razões pelas quais essas funções 
na retaguarda não acompanham a 
agilidade das forças mobilizadas.

Agilidade é importante

Medicina militar

Um dos avanços mais signifi cativos observados na última década 
em operações de combate ocorreu no setor da medicina militar. Em 
razão do enorme progresso da tecnologia médica e uma dramática 
mudança de cultura entre os prestadores de serviços médicos, as taxas 
de sobrevivência nos confl itos atuais no Iraque e no Afeganistão foram 
substancialmente melhoradas. Pela adaptação de abordagens mais ágeis 
no tratamento médico de emergência, soldados feridos são transportados 
através dos vários níveis de cuidados (e geografi as diferentes) com 
grande precisão e velocidade. Médicos que no passado eram reticentes 
a perder o controle dos pacientes sob seus cuidados, agora os conduzem 
rapidamente por uma “cadeia de suprimento” de cuidados médicos que 
pode ter início no Afeganistão e avançar por locais como Alemanha, 
Texas e Washington, D.C., tudo em questão de dias. Transferir os 
soldados feridos para onde o atendimento é melhor e mais adequado 
demonstra enorme agilidade, e o impacto sobre as taxas de sobrevivência 
é impressionante. 
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Quais são os maiores obstáculos à agilidade?P:
Embora vários líderes apresentassem 
opiniões diferentes sobre a agilidade 
real de suas respectivas organizações, a 
maioria concordou que havia obstáculos 
comuns a serem confrontados na busca 
por mais agilidade. 

Burocracia

Os líderes de defesa frequentemente 
apontavam a liderança tanto como 
um obstáculo quando como um 
facilitador da agilidade. Quando 
ela surgia como um obstáculo, a 
referência era a liderança arraigada 
que incorporava a natureza contrária 
ao risco da burocracia do setor público. 
A liderança pode ser facilitadora de 
agilidade quando age decisivamente e 
está disposta a adotar e recompensar a 
assunção de riscos. As organizações de 
defesa, como a maioria das burocracias 
governamentais, tendem a perpetuar 
estruturas hierárquicas que inibem a 
cooperação entre suas áreas funcionais. 
Essas estruturas podem indispor de um 
conjunto adequado de recompensas 
e sanções. No entanto, em alguns 
casos, burocracia e procedimentos 
nem sempre são obstáculos para a 
agilidade. Regras e regulamentos, 
quando corretamente aplicados, 
podem permitir que as organizações se 
movimentem rapidamente; entretanto, 
quando eles são incorretos e pesados, 
podem retardar a velocidade de 
funcionamento de uma organização. 
Os procedimentos e prioridades em 
tempo de paz, quando alterados para 
apoiar operações militares contínuas, 
constituem um desafi o especial.

Tamanho da organização

As organizações de defesa estão 
normalmente entre os maiores órgãos 
do governo. A quantidade de estruturas 
e pessoas constitui, por si só, enorme 
obstáculo para o estabelecimento de 
uma organização ágil. Os líderes de 
defesa observaram que a complexidade 
organizacional cria múltiplas camadas 
e estruturas restritivas. A organização é 
muitas vezes fragmentada e conduzida 
de forma independente de acordo com 
os interesses do setor específi co. Em 
uma mesma organização de defesa, 
os estados-maiores podem conversar 
e operar de forma muito diferente 
entre as forças. Em situações nas 
quais várias nações ou órgãos têm 
interesses específicos, criar consenso 
pode ser complicado pelo fato de as 
pessoas ficarem menos dispostas a 
assumir riscos.

Falta de visão estratégica comum

Vários líderes ressaltaram a 
importância de uma visão 
compartilhada para as organizações 
de defesa. Quando unidos por uma 
missão estratégica compartilhada, 
os líderes de defesa achavam que 
as organizações poderiam evoluir 
melhor em face das alterações nas 
circunstâncias. A visão estratégica 
compartilhada também ajuda 
a estabelecer uma ponte entre 
as operações na linha de frente 
e as organizações de defesa na 
retaguarda. É evidente que a criação 
de uma visão compartilhada exige 
que os líderes comuniquem essa 
visão de forma que seja convincente 
tanto para a organização como para 
as partes externas interessadas, por 
exemplo, parlamentares.

Militar

Civil

GG
DN

_0
05

0 1 2 3 4

Adaptabilidade

Inovação

Colaboração

Visibilidade

Velocidade

Mais difícil 
de melhorar

Mais fácil
de melhorar

Figura 4: Percepção da facilidade com que as 
organizações de defesa podem melhorar nos 
cinco segmentos característicos da agilidade6  

As organizações de defesa podem 
se tornar mais ágeis?

6 Baseado nos resultados qualitativos de entrevistas conduzidas por representantes da PwC.
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Processo e regulamentos 
orçamentários

O ciclo, os regulamentos e os processos 
pertinentes ao orçamento público 
limitam a capacidade de resposta 
rápida das organizações de defesa. 
Tradicionalmente, as organizações de 
defesa estão condicionadas a operar 
com grandes orçamentos. Os líderes 
mostraram-se ansiosos com as iminentes 
difi culdades fi nanceiras e como elas 
prejudicariam a agilidade das manobras 
no futuro. Regulamentos, regras e leis, 
embora importantes, também podem 
diminuir a velocidade com que as 
organizações de defesa operam, não 
só nas funções administrativas como 
também na capacidade operacional.
Regulamentos criados em resposta a um 
problema muitas vezes não o resolvem; 
ao contrário, criam outra camada de 
burocracia enquanto a questão original 
permanece sem solução. 

Processo de aquisição

Os líderes de defesa atribuíram o 
atraso na adoção de novas tecnologias 
ao processo de aquisição. Esses 
processos podem ser especialmente 
difíceis de se adaptar às demandas 
urgentes das operações militares 
reais, por causa das leis importantes 
que devem apoiar. Por exemplo, a 
necessidade de transparência muitas 
vezes resulta em aquisições que 
exigem enorme volume de burocracia 
e relatórios. Em decorrência da 
natureza demorada do processo 
de contratação, frequentemente é 
impossível inovar e adquirir tecnologia 
de ponta antes que ela se torne 
ultrapassada. Muitas organizações de 
defesa não dispõem de uma estratégia 
de modernização bem controlada para 
incentivar a melhoria contínua.

Falta de responsabilização e 
transparência

Líderes de defesa de vários países 
observaram que as organizações de 
defesa com culturas hierárquicas 
apresentavam falta de agilidade. 
Nesses casos, a informação não 
é facilmente compartilhada e 
armazenada de forma segura, 
prejudicando a tomada de decisão.
Coletar informações demora mais do 
que o normal, considerando o ritmo 

Agilidade é importante

Compartilhamento das responsabilidades regionais: 
transporte aéreo estratégico

Para resolver as defi ciências nacionais e da Aliança existentes no 
transporte aéreo estratégico, 10 a OTAN e duas nações do programa 
“Parceria para a Paz” uniram-se para adquirir três aeronaves de 
transporte militar C-17, com a fi nalidade de apoiar operações no 
Afeganistão e no Kosovo, bem como realizar missões humanitárias e 
outras. A combinação de recursos permitiu que os membros do SAC 
tivessem acesso a recursos que, para muitos, teria sido impossível ou 
difícil de adquirir individualmente. Apesar da complexa preparação 
necessária, o projeto passou da carta de intenção até a primeira missão 
no Afeganistão em apenas três anos. A incorporação da Suécia e da 
Finlândia, parceiros que não fazem parte da OTAN, expandiu a base de 
recursos do programa e ajudou o projeto a atravessar a crise econômica 
global, ao mesmo tempo estabelecendo novas formas de fazer negócios 
e aumentando os recursos de transporte aéreo da União Europeia. Essa 
abordagem inovadora para recursos de defesa compartilhados por toda a 
Aliança pode ser um modelo para futuras aquisições, especialmente para 
nações individuais limitadas pelo alto custo de tais recursos. A velocidade 
na qual o recurso foi implementado também demonstrou que a inércia 
burocrática pode ser superada mediante uma visão compartilhada, 
mesmo quando várias nações estão envolvidas. 

acelerado da defesa. As decisões 
são tomadas sem conscientização 
organizacional total ou adequada, 
resultando em pouco apoio no 
âmbito das organizações de defesa. 
Nas organizações com aversão ao 
risco, os agentes de defesa podem 
não estar dispostos a assumir 
decisões potencialmente arriscadas 
- e possivelmente gratifi cantes - e 
recusarem a responsabilização por 
opções ou resultados sofríveis, o que 
torna difícil resolver os problemas. 
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O que capacitaria as organizações defesa 
a se tornarem mais ágeis?P:

Enquanto os líderes analisavam as 
respectivas organizações de defesa, 
surgiram temas sobre como elas 
poderiam obter mais agilidade. Os 
temas recorrentes dominantes são 
apresentados a seguir.

Liderança ágil

A conscientização de uma organização 
ágil é sempre defi nida no mais alto 
escalão. Líderes decisivos, dispostos a 
aceitar e a gerenciar riscos calculados, 
dispondo de capacidade para 
comunicar claramente uma visão 
compartilhada, são fundamentais 
para o progresso e a agilidade de uma 
organização de defesa. Os líderes 
devem ponderar o risco de não tomar 
decisões sem conhecimento das 
implicações. Uma liderança forte e 
efi caz também pode ajudar a quebrar 
estruturas restritivas e promover 
a coesão. Além do dinamismo, 
o líder deve ser capaz de pensar 
estrategicamente e comunicar sua visão 
de forma clara, concisa e executável. O 
hardware das organizações de defesa 
não é fl exível; a agilidade depende 
da fl exibilidade e da adaptabilidade 
de sua liderança. À medida que a 
composição das organizações militares 
integra soldados mais bem treinados 
que esperam mais de suas forças, a 
liderança se torna um importante 
motivador de sucesso. 

Aquisição inovadora

A capacidade de obter e utilizar 
tecnologia observando as preocupações 
legítimas sobre transparência e custo 
é essencial para combater ameaças 
assimétricas. A exploração da ciência 
e da tecnologia pelos governos e seus 
adversários caracteriza o ambiente 
de defesa atual. Nações também 
estão reconhecendo a importância 
de promover uma indústria de 
defesa inovadora e considerar 
parcerias potenciais com aliados 
para implementar novas tecnologias. 
A concorrência no sector privado, 
combinada com aquisições estratégicas 
pelos governos, permite que as 
organizações de defesa permaneçam 
na vanguarda.  

Cultura de alto desempenho/
Recursos humanos

A força de trabalho é muitas vezes 
esquecida quando as organizações estão 
realizando mudanças. As organizações 
de defesa são prejudicadas pela falta de 
um sistema efi caz para gerenciamento 
do desempenho. Por exemplo, grande 
parte do setor privado utiliza incentivos 
(fi nanceiros e outros) para preparar e 
recompensar os melhores desempenhos. 
Recursos humanos treinados e 
incentivados são essenciais para uma 
organização dinâmica. Da mesma 
forma, orientar o pessoal para um 
objetivo comum une o dinamismo da 
organização, ajudando a obter ganhos 
estratégicos e promover mudanças. 
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Figura 5: Percepção do impacto dos cinco segmentos 
na agilidade geral de uma organização de defesa7  

O que terá maior impacto na agilidade 
das organizações de defesa?

7 Baseado nos resultados qualitativos de entrevistas conduzidas por representantes da PwC.
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Concorrência do setor privado

Os líderes de defesa reconhecem que, 
sob vários aspectos, o setor privado 
é mais efi ciente do que o governo. A 
concorrência entre empresas muitas 
vezes pode estimular novos projetos e 
medidas de economia de custos. Assim, 
uma ampla concorrência que motive 
novas ideias e custos menores para 
a organização deve ser incentivada. 
Além das aquisições tradicionais, as 
organizações de defesa devem aproveitar 
os rápidos avanços na tecnologia 
comercial para comprimir os ciclos 
de vida dos produtos e implementar 
novos recursos mais rapidamente. Aqui 
também a agilidade dos processos de 
aquisição é fundamental.

Melhoria da gestão fi nanceira

As tendências nas despesas com defesa 
varia no mundo inteiro. Embora 
algumas organizações de defesa 
enfrentem cortes no orçamento, 
outras nações aumentaram os gastos 
com defesa ou iniciaram o ano ainda 
com o orçamento do ano passado. 
Independentemente da tendência 
apresentada pelas despesas específi cas 
de cada nação, os líderes confi rmaram 
a necessidade de haver mais ênfase na 
responsabilização e na transparência 
dessas despesas para garantir a 
tomada de decisão informada e 
baseada em fatos. A transparência 
e a responsabilização aumentam a 
rapidez na realocação de recursos 
para atender às rápidas mudanças 
de prioridade esperadas no novo 
ambiente da segurança.

Agilidade é importante

Incentivo à ampla inovação: Código de Conduta da Agência Eu-
ropeia de Defesa (EDA)

Para promover mais transparência, responsabilização e concorrência 
na área dos contratos de defesa, a Agência Europeia de Defesa (EDA, 
na sigla em inglês) estabeleceu um conjunto de princípios que regem o 
processo de aquisição em seu Código de Conduta. Vinte cinco dos vinte 
e seis países-membros da EDA assinaram voluntariamente o Código de 
Conduta na esperança de que a harmonização dos contratos de defesa 
resulte em aumento da inovação e da concorrência entre países, bem 
como feche as lacunas existentes nos recursos de defesa entre países 
membros. Usando um único portal on-line para anunciar oportunidades, 
a EDA também é capaz de monitorar a propaganda e adjudicar contratos 
públicos como parte de seu trabalho contínuo para trazer transparência 
e responsabilização a este aspecto do setor de defesa do governo.
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O futuro das organizações 
de defesa

Organizações de defesa 
devem ser inteligentes, 
rápidas, adaptáveis, 
colaboradoras e 
responsáveis, ou seja, ágeis.

A seção seguinte apresenta o 
que acreditamos serem os blocos 
essenciais para construção de uma 
organização de defesa ágil. As 
entrevistas revelaram que os maiores 
inimigos de uma organização de 
defesa ágil são as culturas avessas 
ao risco e as burocracias que as 
perpetuam. Isso se revelou verdadeiro 
independentemente do tamanho do 
empreendimento de defesa. Combater 
esses inimigos institucionais de 
forma efi caz para criar mais 
agilidade requer um compromisso 
sério da liderança, o que pode se 
tornar um doloroso processo de 
mudança. Líderes efi cazes devem 
buscar melhoria simultânea de todos 
os cinco segmentos da agilidade 
que permeiam e caracterizam a 
organização.  Mais importante, 
a liderança deve estabelecer uma 
cultura voltada para melhoria 
contínua, assunção de riscos e tipo 
de mudança constante que se alinhe 
com dinâmico ambiente de segurança 
nacional a ser tratado. A liderança 
é essencial para desbloquear o 
potencial de uma organização de 
defesa. Líderes que adotam, motivam 
e, mais importante, recompensam 
pelas mudanças, podem agilizar uma 
burocracia tradicional.

Transparência e 
responsabilização

Informações seguras 
e compartilháveis

Aquisição rápida e inteligente
de material e pessoal

Plataformas e pessoas adaptáveis

Estratégia e liderança alinhadas
GGDN_007b

Figura 6: Os blocos de construção essenciais para uma organização de defesa ágil. 

Os blocos de construção da agilidade
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O primeiro bloco de construção
Estratégia e liderança alinhadas

Uma observação comum em nossas entrevistas foi a atual 
defi ciência de alinhamento entre a estratégia e a liderança da 
defesa, particularmente no que se refere ao desenvolvimento de 
organizações e recursos mais ágeis. O alinhamento da liderança 
é muitas vezes difi cultado pela inércia burocrática tradicional, 
resistente a mudanças e inibidora da medição e da recompensa pela 
obtenção dos resultados desejados. Na maioria das organizações 
de defesa, isso se manifesta pelo desalinhamento estratégico entre 
a determinação da ação imediata do comandante em operações de 
“vida ou morte” e as atividades na retaguarda que o apoiam direta 
ou indiretamente. 

A maioria dos líderes de defesa entrevistados mencionou 
a necessidade de uma liderança forte e comprometida, 
simultaneamente visionária, inspirada e pragmática. Essas 
características combinadas permitem que líderes efi cazes 
transmitam a estratégia e seus objetivos aos escalões inferiores 
da organização, mas apenas se essa estratégia for atrelada ao 
desempenho de maneira formal e sistemática. Líderes efi cazes nas 
organizações mais ágeis reconhecem e atacam o problema por 
meio de sistemas de gestão de desempenho bem desenvolvidos que 
medem não apenas os parâmetros disponíveis, mas também aqueles 
que são importantes. No que diz respeito ao estímulo para obter mais 
agilidade, a ênfase deve ser colocada no desempenho “sistêmico” 
ao contrário de parâmetros independentes e discretos. Líderes 
efi cazes com “pensamento ágil” reconhecem esse fato e desenvolvem 
medidas para desempenho de gestão que estejam alinhadas, sejam 
holísticas e refl itam o desempenho geral do empreendimento.

“A maioria dos líderes 
de defesa entrevistados 
mencionou a necessidade 
de uma liderança 
forte e comprometida, 
simultaneamente 
visionária, inspirada e 
pragmática”
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O segundo bloco de construção
Plataformas e pessoas adaptáveis

Diversas vezes (em especial na última década), observamos o 
impacto da agilidade na determinação de quem prospera e sobrevive 
no setor privado. Muitas das empresas mais bem-sucedidas de 
hoje enfatizam fi losofi as de gestão que se adaptam rapidamente 
a mudanças nas circunstâncias, incentivando e recompensando 
pessoas que desenvolvem habilidades fl exíveis aplicáveis à liderança 
dessas empresas por meio das mudanças necessárias. 

Em virtude do aumento dos custos de sistemas complexos, centrados 
em tecnologia, a maioria das organizações de defesa tem reconhecido 
que a adaptabilidade pode contribuir para aumentar a fl exibilidade 
operacional e reduzir as despesas. Esse reconhecimento faz com 
que sejam realizados esforços para integrar adaptabilidade às novas 
plataformas de armamentos. Esses esforços se refl etem nas decisões 
que impulsionam plataformas ágeis da geração atual e futura, como 
os veículos blindados Stryker, a aeronave de patrulha marítima P-8 
e o projeto da nova aeronave de reabastecimento aéreo. Todos esses 
sistemas são projetados com recursos multimissão para permitir 
maior fl exibilidade de mobilização de acordo com as circunstâncias. 
As organizações de defesa com recursos mais limitados que os EUA 
também procuram plataformas mais adaptáveis, pois as considerações 
de custo determinam a necessidade de obter maior fl exibilidade 
para realizar missões com número limitado de meios. No ambiente 
econômico atual, integrar fl exibilidade desde o início pode parecer 
incorporar algo caro e desnecessário, exigindo um poderoso caso de 
negócios para a agilidade.

Entretanto, focalizar apenas as plataformas adaptáveis   não é 
sufi ciente. É igualmente importante focalizar pessoal fl exível e 
adaptável. As organizações mais ágeis do setor privado recrutam, 
recompensam e mantêm pessoas talentosas que podem se ajustar 
e responder rapidamente a mudanças no mercado competitivo. 
As empresas mais ágeis são também mais “horizontalizadas”, 
capacitando funcionários nos níveis mais baixos e incentivando a 
colaboração interfuncional. As organizações de defesa também devem 
adotar essas estratégias de sucesso do setor privado associadas ao 
capital humano por meio de constante treinamento, rotatividade e 
desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos. A força de 
trabalho da defesa ágil deve ser capaz de prever e mudar o foco assim 
que ocorrem mudanças no ambiente das ameaças.

“A maioria das 
organizações de defesa 
tem reconhecido que 
a adaptabilidade 
pode contribuir para 
aumentar a fl exibilidade 
operacional e reduzir 
as despesas.”



Defesa Ágil               25

O terceiro bloco de construção
Aquisição rápida e inteligente dos meios

A capacidade de adquirir sistemas de defesa que englobem um 
amplo espectro da segurança de forma rápida e econômica é 
atributo essencial para uma organização de defesa ágil. O sucesso 
das aquisições rápidas depende da capacidade da organização 
de projetar e melhorar continuamente os processos para atender 
às necessidades imediatas e urgentes do usuário. Nem todos os 
materiais ou sistemas exigem um processo de aquisição rápida. O 
desenvolvimento, o teste e a produção de um novo caça ou porta-
aviões exige uma aquisição disciplinada, mas não necessariamente 
rápida. Por outro lado, atualizar ou modifi car uma plataforma de 
sistemas de armas já existente para combater uma nova ameaça 
assimétrica é razão ideal para uma aquisição inteligente e rápida.

As organizações de defesa precisam dispor de um processo 
alternativo, adaptável e alternativo para satisfazer requisitos 
urgentes utilizando um processo de aquisição rápido e inteligente, 
sem sobrecarga burocrática. Esse processo exige uma força 
de trabalho de aquisição disposta a assumir riscos aceitáveis e 
calculáveis para desenvolvimento e fornecimento de sistemas para o 
usuário. Os aspectos do processo devem incluir prototipagem rápida, 
treinamento prático e testes de campo realizados pelo usuário fi nal 
no ambiente visado. O feedback imediato para os desenvolvedores 
acelera ainda mais as atualizações porventura necessárias ao 
sistema para garantir que ele atenda às necessidades urgentes do 
usuário. A administração cuidadosa dos riscos, particularmente 
associados aos compromissos entre velocidade e outros valores, é 
fundamental para garantir que os processos acelerados atendam aos 
escrutínios parlamentar e público.

Além da aquisição de meios materiais, é igualmente importante que 
as organizações de defesa sejam capazes de ajustar rapidamente 
seus requisitos de recursos humanos para demonstrarem poder. 
A capacidade de contratar (e liberar) pessoal rapidamente é 
fundamental no setor privado e não menos importante no setor 
de defesa. Entretanto, o setor privado tem reduzido o tempo de 
contratação e processamento de novos funcionários. As organizações 
de defesa, tal como a maioria dos outros órgãos do governo, 
muitas vezes são atormentadas por longos e onerosos processos 
de contratação que desencorajam a inscrição de candidatos. Na 
competição por pessoal e sua retenção, as organizações ágeis são 
capazes de contratar e aplicar o talento certo para os problemas 
no prazo adequado. As organizações de defesa no século 21 devem 
aprender a fazer o mesmo ou poderão fi car desarmadas sob as 
perspectivas tanto de armamento como de capital humano.

“O sucesso das 
aquisições rápidas 
depende da capacidade 
da organização em 
projetar e melhorar 
continuamente os 
processos para atender às 
necessidades imediatas e 
urgentes do usuário.”
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O quarto bloco de construção
Informações seguras e compartilháveis

As organizações de defesa devem melhorar o compartilhamento 
de informações interna e externamente para incluir um 
amplo espectro de partes envolvidas, como outros órgãos 
do governo, alianças e, conforme o caso, indústrias do 
setor privado. O compartilhamento de informações é algo 
especialmente desafiador para as organizações de defesa 
em razão da importância da segurança, em especial à luz de 
acontecimentos como as revelações do WikiLeaks, mostrando 
que o compartilhamento da informação e a tecnologia podem ser 
uma verdadeira faca de dois gumes. Entretanto, as organizações 
ágeis reconhecem a importância do compartilhamento e do 
entendimento comum da informação por toda a organização. 
O segmento da colaboração depende muito da capacidade das 
organizações em compartilhar e processar informações interna 
e externamente. Proteger informações sem perder o valor do seu 
compartilhamento é um grande desafio que deve ser superado 
por meio de políticas adequadas para gestão de riscos, segurança 
cibernética e segurança das informações. O uso (ou uso indevido) 
da informação talvez seja a arma assimétrica mais barata e com 
menos barreiras de proteção que pode ser usada contra uma 
nação ou população. As organizações de defesa devem aprender 
como equilibrar a segurança da informação com a necessidade 
absoluta de compartilhar e colaborar de forma significativa.

“As organizações 
ágeis reconhecem 
a importância do 
compartilhamento e do 
entendimento comum da 
informação por toda a 
organização.”
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O quinto bloco de construção
Processos transparentes e responsáveis

Transparência e responsabilização contribuem para mais agilidade, 
promovendo um “consenso sobre os fatos” acelerado nos vários 
níveis da organização. O alinhamento da liderança é muito mais 
fácil de ser obtido em organizações com nível de compreensão 
compartilhada adequado para apoiar decisões estratégicas e táticas. 
Empresas privadas que normalmente compartilham e divulgam 
as principais métricas de desempenho, como são as do setor de 
fabricação, têm muito mais capacidade de alinhar as equipes em 
torno de um objetivo comum. 

Essa prática só funciona bem se as informações forem exatas e 
as pessoas na organização compreenderem como podem fazer 
melhorias por meio de suas ações. A transparência permite dispor 
de agilidade pelo alinhamento a um propósito comum, incluindo 
a capacidade de efetuar rápidas mudanças que acompanham as 
que ocorrem no mercado. Para as organizações de defesa, dispor 
de ampla transparência e responsabilização continua a ser um 
desafi o signifi cativo. Orçamento e desempenho desvinculados, 
estruturas restritivas para obtenção de dados básicos e falta geral 
de informações fi nanceiras auditáveis, tudo isso   se combina para 
limitar a conscientização organizacional em muitas organizações 
de defesa. Para resolver esse problema, deve haver investimento 
contínuo no aperfeiçoamento de processos e sistemas que garantam 
a veracidade e a oportunidade das informações disponibilizadas 
para os tomadores de decisão do setor de defesa.

“A transparência permite 
dispor de agilidade 
através do alinhamento 
a um propósito 
comum, incluindo a 
capacidade de efetuar 
rápidas mudanças que 
acompanhem as que 
ocorrem no Mercado.”
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Refl exões de encerramento

Abertura de diálogo

Por este documento, esperamos abrir um diálogo com líderes de defesa em 
todo o mundo sobre a importância da agilidade organizacional e os caminhos 
mais efi cazes para alcançá-la em suas respectivas organizações. Oferecemos as 
observações de nossos entrevistados e os cinco blocos de construção como ponto 
de partida para um diálogo que, esperamos, provoque discussões mais profundas 
e apresente soluções potenciais. Nossa pesquisa confi rmou que, embora não 
exista duas organizações de defesa exatamente iguais, ou enfrentando idênticas 
ameaças, ou ainda com o mesmo nível de recursos disponíveis, o desejo de dispor 
de mais agilidade é compartilhado por todas.

Valorizar a agilidade e obtê-la, no entanto, são duas coisas diferentes. Obter 
agilidade exige visão, compromisso com uma cultura orientada para a mudança, 
planejamento de mudança e trabalho intenso para sua implementação.  As 
organizações comerciais mais ágeis compartilham essas qualidades, justamente 
porque reconhecem que a agilidade é fundamental para a sobrevivência nos atuais 
mercados altamente complexos e competitivos.  O ambiente de segurança que está 
surgindo não é menos complexo ou competitivo, e as consequências do fracasso 
são ainda maiores.

Como resultado, as organizações de defesa atuais enfrentam o seguinte desafi o: 
ou se tornam mais ágeis, ou permanecerão sob risco.
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