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Foram aplicadas 30 questões, estruturadas em torno de quatro eixos 
temáticos: 

i) percepção de ameaças;

ii) percepção sobre a Defesa Nacional e as Forças Armadas;

iii) poder militar do Brasil e inserção internacional; e

iv) Forças Armadas e sociedade. 

Foram ouvidas 3.796 pessoas, em todas as unidades da federação.

Introdução



Percepção sobre a Defesa 
Nacional e as Forças Armadas



A Lei Complementar nº 97 de junho de 1999 estabelece que as Forças 
Armadas são destinadas a três funções: a defesa da Pátria; a garantia 
dos poderes constitucionais; e, por iniciativa de qualquer destes, da lei 
e da ordem. 

A mesma lei indica que “(...) cabe também às Forças Armadas o 
cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei 
Complementar.”. 

Cada uma destas está discriminada na Doutrina Militar de Defesa ou na 
própria Lei Complementar nº 97.

Introdução



Confiança nas Forças Armadas
(por região)



Confiança nas Forças Armadas
(por escolaridade)



Confiança nas Forças Armadas
(por idade)



Confiança nas Forças Armadas
(por grau de orgulho em ser brasileiro)



Importância das Forças Armadas
(por região)



Importância das Forças Armadas
(por escolaridade)



Funções das Forças Armadas (Brasil)



Formas de contribuição da população 
brasileira em caso de guerra (por região)



Formas de contribuição da população 
brasileira em caso de guerra (18 a 45 anos)



Formas de contribuição da população 
brasileira em caso de guerra



Poder Militar do Brasil e 
Inserção Internacional



Percepção acerca do trabalho
realizado pelas Forças Armadas (por região)



Percepção acerca do trabalho realizado
pelas Forças Armadas (por escolaridade)



Percepção acerca do trabalho 
realizado pelas Forças Armadas (por idade)



Estado atual dos equipamentos das 
Forças Armadas (por região)



Estado atual dos equipamentos das 
Forças Armadas (por escolaridade)



Nível de gastos com equipamentos 
militares no país (por região)



Nível de gastos com equipamentos 
militares no país (por escolaridade)



Percepção quanto ao apoio do governo à 
indústria de defesa no Brasil (por região)



Percepção quanto ao apoio do governo à 
indústria de defesa no Brasil (por escolaridade)



Percepção quanto a participação em
missões de paz (por região)



Percepção quanto a participação em
missões de paz (por idade)



Percepção quanto a participação em
missões de paz (por escolaridade)



Considerações Finais

A maior parte dos entrevistados confia nas Forças 
Armadas, apóia as suas atividades e considera que elas 
têm uma função importante no país. 

Esta posição esteve presente em todas as regiões do país 
e foi compartilhada por entrevistados de ambos os sexos, 
de diferentes faixas etárias e com diferentes níveis de 
escolaridade.

A maior parte dos entrevistados afirmou ainda que estaria 
disponível para contribuir de alguma forma com o esforço 
nacional no caso de uma eventual guerra. 



Considerações Finais

A visão dos entrevistados quanto à atual situação dos 
meios militares do país também é positiva; não obstante, 
seu posicionamento é favorável à expansão dos gastos 
militares e à ação do governo central na promoção da 
indústria de defesa no Brasil.

A pesquisa aponta ainda que a atuação do Brasil como 
membro de missões de paz é vista de forma favorável, 
destacando a região Sul como aquela onde a aprovação é 
menor.


