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2 As Premissas e a Grande Estratégia
Ben Lombardi

Uma das crenças provavelmente mais difundidas com respeito ao 
pensamento estratégico no mundo ocidental, hoje, é a de que “nenhum 
país deseja a guerra”, sempre acompanhada de corolários como “o conflito 
armado é irracional” e “a guerra nunca é a solução”.

14 Um Ambiente com Limitação de Recursos: 
Um Guia para Pensar sobre Mudanças na 
Estrutura da Força
Major Jeremy Gray, Exército dos EUA, e 
Rickey Smith

A partir do final de 2011 e do início de 2012 muitas mudanças estarão 
ocorrendo no Exército, por conta de dois itens inter-relacionados: os 
resultados da Revisão da Estratégia de Defesa — dirigida pelo Presidente 
Obama — e o início da entrada em vigor dos significativos cortes 
orçamentários no Departamento de Defesa.

24 Integrando Inteligência e Informações: 
“Os Dez Pontos a Serem Considerados pelo 
Comandante”
General de Divisão Michael T. Flynn e
General (BG) Charles A. Flynn, Exército dos EUA

A integração de Inteligência e Informações tem diferentes significados 
para diferentes pessoas, mas há um entendimento comum: sem ela, todo 
o processo decisório fica comprometido, cheio de lacunas que podem levar 
a erros de avaliação.

29 Como Conduzir o “Navio de Guerra” 
Estadunidense em Direção à Comunicação 
Moral (e ao Verdadeiro Êxito) no Século XXI
Tenente-Coronel Douglas A. Pryer, Exército dos EUA

As Forças Armadas não precisam de mais doutrina, e sim de uma doutrina 
melhor sobre a ética profissional. Essa nova doutrina deve ser menos 
moralmente esquizofrênica; mais clara, racionalmente fundamentada, 
de fácil compreensão e comunicada efetivamente em todas as Forças.

41 A Responsabilidade do Comando
Tenente-Coronel Joe Doty (Reserva), Exército dos EUA, e 
Capitão de Mar e Guerra Chuck Doty (Reserva), Marinha 
dos EUA

Na cultura naval, há duas máximas. A primeira é que, se um navio encalhar, 
a culpa é do comandante. A segunda é que ele sempre será o responsável, 
mesmo quando não for. Essas palavras não são mero discurso — a Marinha 
dos EUA as coloca em prática. Muitos comandantes de embarcações foram 
destituídos da função devido a colisões ou abalroamentos.

Foto da capa: Um Elemento de Eq Prec 
encontra material ilícito ao executar 
busca na mata próxima à comunidade. 
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45 As Lições da Líbia
Amitai Etzioni

O êxito militar da campanha liderada pela OTAN na Líbia, em 2011, indica que, mesmo no atual contexto — pleno 
de desafios econômicos, exigências de corte de gastos e preocupação com o fato de as Forças estadunidenses 
estarem sobrecarregadas no exterior —, as missões humanitárias podem ser executadas efetivamente.

56 O Emprego da Companhia de Precursores Paraquedista nas Ações 
nos Complexos do Alemão e da Penha
Major Anderson Ramos Marques, Exército Brasileiro

A Companhia de Precursores Paraquedista, “berço das Operações Especiais do Exército Brasileiro”, foi 
amplamente empregada nas principais ações conduzidas durante esse período de ocupação, vindo a 
caracterizar-se como importante elemento multiplicador de combate das tropas componentes da Força de 
Pacificação Arcanjo. 

65 O Desenvolvimento de Líderes e a Liderança no Exército: 
Perspectivas de Campo
Ryan M. Hinds e John P. Steele

A Pesquisa Anual de Liderança do Exército, realizada pelo Centro de Liderança do Exército (CAL), analisa e 
acompanha tendências nas atitudes e no desenvolvimento de líderes, na qualidade da liderança e em sua 
contribuição para o cumprimento da missão. Mais de cem perguntas abordam temas relativos à qualidade da 
liderança e ao desenvolvimento de líderes. 

72 Uma Nova Solução para a Doutrina das Forças Terrestres
Major Christopher Henry, Exército dos EUA

Os responsáveis pela elaboração da doutrina do Exército estão buscando desenvolver o maior número possível 
de publicações de emprego dual com o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). As duas Forças Singulares projetam 
poder militar terrestre e empregam doutrina dentro de um mesmo princípio geral. A adoção dessas publicações 
duais ajudará na redução de gastos, na melhoria do processo de formulação de doutrina e no estabelecimento 
de uma literatura doutrinária que possa ser utilizada pelas duas para compartilhar.

78 Nosso Erro em Relação ao México
Paul Rexton Kan

Definir o tipo específico de violência organizada tem implicações profundas e de longo alcance para os responsáveis 
pela concepção de estratégias destinadas aos que a enfrentam no dia a dia. Termos como “insurgência” e 
“terrorismo” geram soluções políticas e escolhas estratégicas diferentes das que seriam levantadas em resposta 
à classificação do problema como “criminalidade”.
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