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Como as Forças Armadas dos Estados Unidos chegaram à concepção contemporânea sobre a 
conduta da guerra? Este trabalho analisa o processo de Transformação Militar norte-americana. 
A partir de um enfoque histórico são apresentados os debates basilares sobre o tema: 
Revolução  Técnico-Militar, Revolução em Assuntos Militares e Transformação Militar (Military 
Technical Revolution, Revolution in Military Affairs e Military Transformation). A variação no sentido 
e no significado da mudança militar é abordada por meio da revisão da literatura especializada e 
da análise documental. Por fim, são apresentadas as principais conclusões acerca da transformação 
e de seus desafios para o momento contemporâneo.
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AMERICAN WAY OF WAR: THE MILITARY TRANSFORMATION OF THE ARMED 
FORCES OF THE UNITED STATES

How did the Armed Forces of the United States reach the contemporary concept of conduct of war? 
The present paper analyzes the United States’ Military Transformation process. From a historical 
perspective, the theme’s basic debates are presented: the Military Technical Revolution, the 
Revolution in Military Affairs and the Military Transformation. The variation in the orientation and 
meaning of military change is here addressed through specialized literature review and document 
analysis. In the final section the main conclusions on Transformation and its challenges for the 
contemporary moment are presented.
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LA MANERA AMERICANA DE GUERRA: LA TRANSFORMACIÓN MILITAR DE 
LAS FUERZAS ARMADAS DE ESTADOS UNIDOS

¿Como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llegaron a la concepción contemporánea sobre 
la conducta de la guerra? El presente trabajo analiza el proceso de Transformación Militar de 
los Estados Unidos. A partir de un enfoque histórico, se presentan los debates basilares sobre 
el tema: Revolución Técnico-Militar, Revolución en Asuntos Militares y Transformación Militar 
(Military Technical Revolution, Revolution in Military Affairs y Military Transformation). La variación 
en el sentido y el significado del cambio militar se abordan mediante la revisión de la literatura 

1. Pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU) e do 
Núcleo de Estudos Prospectivos do Centro de Estudos Estratégicos do Exército (NEP-CEEEx); e coordenador do Grupo 
de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional (GEESI). E-mail: <augustoteixeirajr@gmail.com>.
2. Bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (PIBIC-CNPq); e membro estudante do GEESI. E-mail: <marcoduarte96@hotmail.com>.



12 revista tempo do mundo | rtm | v. 4 | n. 2 | jul. 2018

especializada y el análisis de documentos. Por último, se presentan las principales conclusiones 
acerca de la Transformación y de sus desafíos para el momento contemporáneo.

Palabras clave: transformación militar; estrategia de compensación; conducta de la guerra; 
Estados Unidos.
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1 INTRODUÇÃO

Em 13 de abril de 2018, o presidente Donald Trump ordenou ataques aéreos 
contra instalações das forças governamentais sírias suspeitas de produzir e 
armazenar armas químicas. Controlando o envolvimento dos Estados Unidos de 
forma a não escalar a sua participação e limitando o quantitativo de tropas no solo 
(Davis, 2018), os alvos selecionados foram atingidos principalmente por mísseis 
de cruzeiro e bombas inteligentes lançadas por vasos de guerra no Mediterrâneo 
e por meios aéreos na zona de operações (Cooper, 2018). A operação conjunta 
entre Estados Unidos, Reino Unido e França é representativa do emprego de 
meios altamente tecnológicos capazes de gerar efeito estratégico punitivo, sem 
necessariamente demandar o emprego maciço de forças terrestres.

Como reflexo dessa prática, o instrumento militar converte-se cada vez mais 
num mecanismo de coerção do que propriamente de destruição, aproximando a 
lógica da barganha política com a gramática da guerra. Essa forma de guerrear, 
entretanto, não é nova na história militar dos Estados Unidos. Das areias do 
deserto na Operation Desert Storm (Operação Tempestade no Deserto) aos 
bombardeios contra o Estado Islâmico na Operation Inherent Resolve (Operação 
Resolução Inerente),3 as Forças Armadas dos Estados Unidos exibem uma forma 
de combater fortemente amparada na integração de sistemas e na coordenação de 
forças combatentes em situações de inferioridade numérica, mas mesmo assim 
com ampla capacidade de levar destruição ao inimigo. Essa forma de beligerância 
incorpora os elementos de command, control, communications, computers, 
intelligence, surveillance and reconnaissance (C4ISR) não só na conduta, mas 
também na concepção sobre o que é a guerra e como alcançar a vitória.

Não obstante a relevância da compreensão desse modo de guerrear, urge 
investigar como as Forças Armadas dos Estados Unidos chegaram a essa concepção 
de guerrear. Essa indagação nos conduz a refletir sobre duas chaves explicativas: a 
transformação militar4 e as offset strategies (estratégias de compensação). A primeira 
se processa no nível da mudança na conduta da guerra e nos impactos doutrinários; 
a segunda, no nível do planejamento nacional e da grande estratégia. A primeira 
pode ser definida como uma mudança profunda nos assuntos militares, de 

3. Para mais informações sobre a Operation Inherent Resolve, ver: <http://www.inherentresolve.mil/>.
4. Ao longo do texto, utilizamos de forma intercambiável as expressões transformação militar, transformação e transformation.
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caráter qualitativo, envolvendo aspectos do campo tecnológico, doutrinário e/ou 
organizacional.5 A segunda corresponde a um conjunto de políticas adotadas por 
governos dos Estados Unidos para compensar as vantagens militares e tecnológicas 
de seus oponentes, lançando mão de múltiplas expressões do poder nacional.

Os Estados Unidos da América, a maior potência global e a que mais investe 
em termos absolutos na área de defesa,6 foram o principal país em que se debateu 
e processou o fenômeno em tela (Walker, 2014). Deitando raízes nas dinâmicas 
armamentistas da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética 
competiam pela supremacia global, o tema tornou-se condutor de uma robusta 
mudança qualitativa, sendo inclusive considerada como vital à estratégia de defesa 
americana (United States of America, 2003). O interesse dos Estados Unidos na 
temática se relaciona ao fato de que a transformação militar se propõe a gerar 
vantagens militares expressivas para o Estado que a realizar. Não apenas vantagens 
ligadas às dinâmicas do campo de batalha, mas também aos paradigmas de como 
lutar, redefinindo o escopo de missões e capacidades para aqueles que obtêm êxito 
no processo de mudança militar.

Com ênfase no processo histórico, este trabalho realiza uma análise sobre 
como os Estados Unidos chegaram à transformação militar e a relevância das 
estratégias de compensação nesse processo. Para tal efeito, focamos no período 
entre os anos 1950 e a primeira década de 2000. O recuo histórico foi guiado 
pelo debate sobre os distintos conceitos e significados do fenômeno da mudança 
militar. Por esta razão, a análise e discussão de resultados é estruturada em torno dos 
seguintes debates: Revolução Técnico-Militar e a Primeira e Segunda Estratégias 
de Compensação, Revolução em Assuntos Militares e Transformação Militar e a 
Terceira Estratégia de Compensação. Nas considerações finais, apresentamos 
a  síntese dos achados e seus impactos no campo estratégico e militar para os 
Estados Unidos da contemporaneidade.

2 DA REVOLUÇÃO TÉCNICO-MILITAR À TRANSFORMAÇÃO MILITAR:  
BREVE HISTÓRICO

A ideia de transformação militar é caudatária de debates e conceitos que lhe são 
anteriores. O grande debate sobre a Transformation possui ao menos três grandes 
marcos: a Military Technical Revolution (MTR) soviética nos anos 1970 e 1980; 
a Revolution in Military Affairs, na década de 1990; e a transformação militar 
propriamente dita, nos anos 2000 (Sloan, 2008). As offset strategies, por sua 
vez, possuem também três marcos, que dialogam de maneira complementar à 

5. Segundo Davis (2010), essa mudança não precisa ser rápida ou descartar o que já funciona bem, porém deve ser 
dramática e impactante, e não uma mera melhoria das capacidades.
6. De acordo com IISS (2018), os gastos militares dos Estados Unidos, em 2017, foram de US$ 602 bilhões, seguidos 
da China, com US$ 150 bilhões, em valores aproximados da moeda americana.
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transformação, sendo elas: a First Offset Strategy, iniciada em meados da década 
de 1950; a Second Offset Strategy, iniciada na metade da década de 1970; e a 
Third Offset Strategy, a mais recente, que teve seu início em 2014. Cada um 
desses momentos promoveu o debate entre analistas civis e militares, os quais 
buscaram dar conta de importantes mudanças na conduta da guerra no último 
quartil do século XX.7 De forma não exaustiva,8 apresentamos a seguir os 
principais aspectos que envolvem as etapas do pensamento estadunidense sobre o 
fenômeno em questão.

2.1 A MTR e a First e Second Offset Strategies na Guerra Fria

A corrida tecnológica e armamentista entre as superpotências durante a Guerra Fria 
deixava transparecer as condições desiguais em que a luta se processava. No início 
do conflito bipolar, a Europa era o principal centro de tensão e disputa entre 
os Estados Unidos e a União Soviética. Nos primeiros anos, os Estados Unidos 
se viram diante do desafio de como balancear as maciças capacidades militares 
convencionais da União Soviética no Teatro de Operações europeu. O  país 
partia de um patamar tecnológico mais avançado desde o final da Segunda 
Grande Guerra e, com o advento da era nuclear, estava na dianteira da rivalidade 
estratégica. Impunha-se entre ambos uma balança de capacidades estruturada 
entre quantidade e qualidade. Em Washington, lentamente, a ideia de produção 
em massa de meios militares dava lugar à capacidade de multiplicação de força 
proporcionada pela tecnologia. Tendo em vista a dificuldade de a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) se igualar à União Soviética em números 
de soldados, carros de combate ou aeronaves, o Ocidente procurou focar na 
qualidade de seus meios de emprego militar e no desenvolvimento e na aplicação 
de novas tecnologias de combate, em particular no campo nuclear e de mísseis 
(Freedman, 2003).

Essa busca por compensação estratégica fez surgir a chamada First Offset 
Strategy, cujo propósito era neutralizar as vantagens soviéticas previamente 
mencionadas. O objetivo dessa primeira estratégia de compensação9 era utilizar 
as armas nucleares para obter um maior retorno militar com um menor gasto 
econômico e aumentar significativamente o custo humano, político e econômico 
de se iniciar uma guerra, de maneira a impedir uma agressão convencional 
soviética. Isso foi feito pelo desenvolvimento de novos tipos de armas nucleares, 

7. Para mais informações sobre os debates a respeito do tema na comunidade de defesa dos Estados Unidos, sugerimos 
a leitura de documentos de think tanks como a Corporação RAND e do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais 
(Center for Strategic and International Security – CSIS).
8. Sloan (2008) expõe uma cronologia detalhada, útil para uma primeira aproximação do leitor com os processos 
políticos ligados à Transformação Militar nos Estados Unidos.
9. Pode-se afirmar que a Offset Strategy tem como marco o discurso do presidente Dwight Eisenhower em 1950, 
quando ele enfatizou o uso da dissuasão nuclear como maneira de contornar as vantagens militares soviéticas 
(Tomes, 2014).
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pela criação de novos vetores de lançamento (aéreos, submarinos e de longo alcance) 
e pela construção de capacidades de defesa ativa e passiva (Martinage, 2014). 
Marco da First Offset Strategy, a política do New Look consistia em reorganizar 
o planejamento dos Estados Unidos para priorizar e aumentar suas capacidades 
nucleares, o que teria um custo muito menor do que a dissuasão clássica realizada 
por meios militares convencionais. Como Felter (2017, p. 1) explica:

ao implantar um arsenal de armas nucleares cada vez mais capaz tanto em casa 
quanto em posições avançadas, os Estados Unidos compensaram efetivamente as 
vantagens superiores das capacidades convencionais soviéticas e ajudaram a deter a 
agressão e o aventureirismo soviético na Europa.

Com o sucesso da primeira estratégia de compensação, os Estados Unidos 
iniciaram, na metade da década de 1970, a Second Offset Strategy. Desta vez, 
a ênfase não se daria no campo estratégico nuclear, mas sim na integração de 
conceitos tecnológicos ao meio bélico convencional, tais como o desenvolvimento 
de aviões com stealth capabilities (capacidades furtivas, isto é, indetectáveis a 
meios convencionais), o desenvolvimento de sistemas de precisão e o papel cada 
vez maior dos sistemas de comunicações para a realização de operações militares. 
Essa estratégia tinha como objetivo assegurar aos Estados Unidos uma maior 
gama de possibilidades de reação ante a União Soviética, garantindo à potência 
do continente americano uma maior flexibilidade estratégica, tática e operacional 
(Hunter, 2014). Um exemplo da realização bem-sucedida dessa segunda estratégia 
de compensação foi a chamada Revolução dos Ataques de Precisão, que garantiu 
a capacidade de se realizarem ataques precisos e com grande força destrutiva, 
o que é uma imensa vantagem no campo de batalha. A Second Offset Strategy 
também levou à criação de projetos como o Sistema de Defesa de Navegação por 
Satélite (Defense Navigation Satellite System) – que evoluiu para o imensamente 
popular sistema de geolocalização conhecido como sistema de posicionamento 
global (global positioning system – GPS); o Sistema Conjunto de Informações 
Táticas (Joint Tactical Information System); e o Programa Conjunto de Fusão Tática 
(Joint Tactical Fusion Program) – que foram programas relacionados a aumentar as 
capacidades de informação no campo de batalha e garantir, com isso, um maior 
controle e eficácia na guerra (Tomes, 2014).

Cientes de sua desvantagem no plano qualitativo, os soviéticos iniciaram, 
nos anos 1970, estudos sobre o que viria a ser conhecido como MTR, que 
dizia respeito à aplicação de novas tecnologias e de melhores equipamentos ao 
contexto militar, como utilização de microcomputadores, satélites avançados que 
permitissem reconhecimento e espionagem, desenvolvimento de novas tecnologias 
para proteção de carros de combate e sistemas mais avançados e eficientes para 
aeronaves. Essa possibilidade foi percebida por escritores soviéticos no final da 
década de 1970, mas foi nos anos 1980, sob o comando de Nikolai Ogarkov 
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como chefe do Estado-Maior Geral da União Soviética, que foi estruturada 
uma reflexão mais adensada sobre o assunto. Observando os desenvolvimentos 
no campo militar ocidental, Ogarkov entendia que a MTR estava em curso nos 
Estados Unidos e seria visível por meio dos avanços tecnológicos aplicados à área 
militar, como o desenvolvimento de bombardeiros estratégicos furtivos, armas 
e bombas de precisão e a capacidade de organizar e preparar tropas para entrar 
em combate em um espaço muito curto de tempo (Davis, 2010). Como forma 
de balancear estas vantagens estadunidenses, Ogarkov propunha alternativas 
calcadas na Guerra Eletrônica, nos Pulsos Eletromagnéticos e em outros meios de 
força disruptivos (Proença Junior, Diniz e Raza, 1999).

No contexto de crescentes dificuldades econômicas, contudo, a União Soviética 
se viu impossibilitada de acompanhar os desenvolvimentos bélicos do mundo 
ocidental (Sloan, 2008). A posição militar inconteste no plano convencional por 
parte dos Estados Unidos seria consolidada nos últimos anos da Guerra Fria. 
O panorama histórico fundamental para captar essas mudanças é a Operation Desert 
Storm. Também conhecida como Guerra do Golfo, que aconteceu entre 1990 e 
1991, foi vista como o evento que comprovava o caráter decisivo da tecnologia para 
o sucesso na condução da guerra moderna. Esse evento demonstrou como a ampla 
aplicação de novas tecnologias e os sistemas de armas modificaram sensivelmente a 
condução das guerras, desde o plano tático até o estratégico. Como exemplo disso, 
podemos citar como os satélites americanos possibilitaram o uso tático de mísseis 
de alta precisão contra centros de comando e controle, centros de comunicação e 
bases aéreas iraquianas, permitindo à coalizão pró-Kuwait o domínio do campo de 
batalha em todas as dimensões.

Se o colapso da União Soviética em 1991 criou óbices à busca de uma 
MTR de seu Estado-herdeiro, a Rússia, no Ocidente a sua importância 
havia  sido descoberta e estava sendo estudada. Entre esses se destaca Andrew 
Marshall.  Em  contato com os escritos soviéticos sobre MTR desde os anos 
1980, Marshall (1992 apud Sloan, 2008) publicou um relatório com o título 
The Military Technical Revolution. Mais importante ainda, o documento havia 
sido produzido e publicado no âmbito do Office of Net Assessment (Escritório de 
Avaliação de Redes),10 mesma instância que cunha o termo Revolution in Military 
Affairs (Revolução em Assuntos Militares – RAM) em 1993 (Sloan, 2008).

De acordo com Sloan (2008), Andrew Marshall viu os avanços de seu país na 
Guerra do Golfo como análogos ao desenvolvimento da Blitzkrieg11 e seu impacto 
revolucionário. Para os intelectuais dessa corrente, a experiência da Guerra do 

10. Órgão criado nos anos 1970 para servir como um grupo de reflexão (think tank) interno ao Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos.
11. Guerra Relâmpago.
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Golfo mostrou ao mundo que não apenas as formas de se fazer a guerra, mas a 
própria guerra havia mudado. A tecnologia aplicada à doutrina e à organização 
militar passa a permitir uma guerra focada nos centros de comando e controle, 
proporcionando uma taxa de atrito menor, se comparada às formas tradicionais 
de beligerância, e maximizando os danos nos centros de gravidade do adversário.

Ao passo que o debate sobre MTR foi incorporado nos Estados Unidos, 
ganhando vigor próprio em meios como o Departamento de Defesa e a academia, 
a expressão MTR foi substituída por outro termo para se referir a esse conjunto 
de mudanças na realização da guerra: RAM.

2.2 RAM, Military Transformation e Third Offset Strategy no pós-Guerra Fria

A última década do século XX marca o início de um conjunto de mudanças 
profundas no debate sobre mudança militar e nas Forças Armadas dos Estados 
Unidos. Apesar do fim do antagonista soviético, os Estados Unidos encontraram 
na MTR e posteriormente na RAM um sentido para pensar no futuro de suas 
forças militares. Imerso nos debates sobre a Operation Desert Storm, Perry (1991) 
era uma voz ativa na difusão dos efeitos revolucionários na guerra, provenientes 
da incorporação de tecnologias e novos sistemas de armas. Alinhado à posição  
pró-RAM, tornou-se secretário de Defesa em 1994. Um ano antes, o Escritório de 
Avaliação de Redes cunhava oficialmente a expressão Revolution in Military Affairs.

A RAM é definida por Andrew Marshall como

uma grande mudança na natureza da guerra trazida pela aplicação inovadora de 
novas tecnologias que, combinadas com mudanças dramáticas na doutrina militar 
e conceitos operacionais e organizacionais, fundamentalmente altera o caráter e a 
conduta das operações militares (Sloan, 2008, p. 3).

A expressão revolução, aqui, atende à ideia de quebra paradigmática, que se 
dá no sentido de que os avanços doutrinários e organizacionais ligados à RAM 
criavam não apenas vantagens marginais, mas modificavam a própria forma de 
lutar. A palavra revolução remete à alteração completa das estruturas vigentes e    
obsolescência do que antes existia (Andrews, 1998).

Também egresso do Escritório de Avaliação de Redes, Krepinevich (1994) 
escreveu sobre a evolução histórica das revoluções militares e seu grande impacto na 
sociedade e na conduta da guerra. Segundo o autor, a RAM não seria um fenômeno 
específico do século XX; a história humana registra processos semelhantes.12 

12. É importante ressaltar que Krepinevich (1994) se refere às revoluções militares. A RAM seria uma nova manifestação 
histórica das revoluções militares nos anos 1990.
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Krepinevich (1994, p.1) define RAM como sendo

o que ocorre quando da implementação de novas tecnologias em um número 
significante de sistemas militares com conceitos operacionais inovadores e adaptação 
organizacional de uma maneira que fundamentalmente altera o caráter e a condução 
do conflito.

O autor apresenta quatro elementos que compõem aquilo que chamava 
de revoluções militares: mudança tecnológica, desenvolvimento de sistemas, 
inovação operacional e adaptação organizacional. O simples desenvolvimento de 
uma nova tecnologia não seria suficiente para provocar uma revolução militar. 
Krepinevich (1994) ainda afirma que as tecnologias que fazem parte das RAMs são 
geralmente desenvolvidas no meio civil para propósitos civis e depois importadas 
para os meios e aplicações militares. Um exemplo seria o desenvolvimento da 
aeronave e da dinamite: o propósito inicial do primeiro seria o de transporte e 
reconhecimento, e o do segundo, de facilitar as escavações por minério. Essas duas 
invenções foram importadas e passaram a fazer parte de ações militares desde então. 
Essa constatação aponta para o aspecto não linear e de difícil controle humano 
sobre a tecnologia, em especial por parte das instituições militares. Em síntese, 
aquilo que o autor chama de revoluções militares são processos multicausais, não 
plenamente controlados ou conduzidos pelo desejo humano.

Imersas no ambiente de debate sobre mudança militar, as Forças Armadas 
dos Estados Unidos se transformavam. Se antes buscavam o sucesso militar 
fundamentalmente por meio do atrito13 e do poder de fogo maciço, passaram a 
adotar cada vez mais um novo modelo, que assimila a chamada guerra informacional, 
fazendo-se valer de armas de precisão, superioridade informacional e de manobras 
rápidas para obter a supremacia no campo de batalha. A partir do final dos anos 
1990, membros da comunidade de defesa dos Estados Unidos passaram a falar 
menos sobre RAM e mais sobre Transformação Militar. Não  é  que a RAM 
deixasse de ser importante no debate militar estadunidense, mas é que emergia à 
altura um refinamento político e conceitual sobre o assunto em tela. A mudança 
quanto ao vocabulário predominante no debate sobre Transformação Militar nos 
Estados Unidos não consistiu apenas no aspecto nominal das expressões RAM e 
Transformation. A substituição dava-se por uma mudança conceitual e política, 
representativas da evolução no entendimento sobre o processo em curso. Viu-se 
que o termo revolução levava à expectativa de mudanças inéditas, incontroláveis 
e imprevisíveis. Esse tipo de característica pode ser bem-vinda no campo 
acadêmico, mas é vista com receio na área militar. Normalmente, instituições 

13. Sugerimos a leitura da crítica de Lind (2005) sobre o predomínio das “Guerras de Segunda Geração” na mentalidade 
estratégico-operacional do U.S. Army e Marine Corps dos Estados Unidos na década de 2000. 
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castrenses são conservadoras, apegadas à cultura institucional, à tradição e à sua 
história (Covarrubias, 2007).

Revoluções implicam quebras paradigmáticas. Nesse sentido, falar em 
Transformação Militar cumpre dois desígnios: primeiro, assume o caráter evolutivo 
das Forças, sem menosprezar o avanço substantivo proporcionado por novos 
produtos e procedimentos; segundo, implica a possibilidade de controle político e 
institucional do método de transformação concebido. Em síntese, a Transformation 
não significaria um ponto no tempo, mas um processo. De forma semelhante ao 
entendimento de que nem todo incremento tecnológico substantivo provoca uma 
Revolução em Assuntos Militares, existindo níveis e tipos de RAM, nem todo 
processo de mudança militar seria uma Transformação Militar.

Para Covarrubias (2007), os três níveis de mudança militar apresentam 
formas sob as quais as Forças Armadas imprimem sentido aos seus processos 
evolutivos. Os mais básicos são: i) a adaptação, que consiste no reajustar dos meios 
e capacidades para cumprir o conjunto de funções previamente estabelecidas 
para uma Força;14 ii)   a modernização, que se trata da melhoria das capacidades 
militares e meios aplicados ao mesmo conjunto de missões já estabelecidas às Forças 
(Covarrubias,  2007); e, finalmente, iii) a Transformação, que pode ser descrita 
como a produção de novas capacidades militares para o cumprimento de novas 
missões atribuídas às Forças15 (Sloan, 2008). A Transformação Militar se difere da 
modernização nisto: enquanto esta aumenta a capacidade de cumprir as missões 
nos padrões existentes, a transformação das capacidades militares redefine os 
próprios padrões (Covarrubias, 2007; Sloan, 2008). Apesar de esforços de distinção 
conceitual, úteis para a política pública de defesa, a implementação da Transformação 
das Forças dos Estados Unidos foi problemática (Biddle, 2010; Davis, 2010).

Sloan (2008) aponta um aparente descompasso quanto ao uso do conceito 
de transformation na década passada nos Estados Unidos. A divergência seria 
decorrente de usos distintos sobre o que analistas e formuladores de políticas 
públicas entendiam sobre o fenômeno. A primeira visão seria que, em última 
instância, RAM e Transformação Militar são dois nomes distintos para a mesma 
ação e, por serem tão próximos, poderiam ser intercambiáveis. Um exemplo dado 
pela autora é o fato de as declarações de Donald Rumsfeld, antigo secretário de 
Defesa, e do U.S. Office of Force Transformation (Escritório dos Estados Unidos 
para Transformação da Força) sobre Transformação Militar serem completamente 

14. Por exemplo, a utilização do A-10 para apoio aéreo aproximado quando a função não é possível de ser realizada 
pela artilharia.
15. Um dos melhores exemplos nesse sentido foi a produção e a difusão para operadores de Forças Especiais 
americanas (Special Operations Forces – SOFs) de equipamentos de visão noturna. Esse equipamento permitiu a 
realização em larga escala de missões noturnas, conduzidas por tropas em terra ou aerotransportadas. De acordo com 
a analista canadense Sloan (2008), o impacto desse desdobramento levou ao surgimento de um novo tipo de missão, 
doutrina e forma de emprego das SOFs.
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consistentes com o conceito de Revolução em Assuntos Militares. Segundo esse 
entendimento, a mudança de RAM para Military Transformation seria tão 
somente uma mudança nominal, tendo em vista a inexistência de alterações 
conceituais de uma denominação para outra. Na prática, o Pentágono passou a 
primeira metade da década de 2000 na luta com burocracias civis e militares para 
transformar as Forças Armadas (Boot, 2005). Documentos e institucionalidades, 
como o Joint Vision 2020 (JFQ, 2000) e a criação do Escritório dos Estados Unidos 
para Transformação da Força, foram representativos desse esforço. O  forte 
componente tecnológico, caudatário do conceito de RAM, ainda presente na 
concepção de Transformation do Departamento de Defesa, iria, contudo, criar 
óbices à concepção de transformação militar estadunidense.

Passadas as fases de campanha militar convencional contra o Afeganistão 
(2001) e o Iraque (2003), seguiu-se a fase de contrainsurgência, estabilização 
e Nation-Building (Construção de Nações). É importante frisar que o debate 
em tela passa por uma crise severa após os primeiros anos da Guerra do Iraque  
(Biddle, 2010). Para compreender a relevância desse segundo entendimento, 
é importante lembrar que os Estados Unidos realizaram, nos anos 2000, uma 
transformação focada na produção de capacidades e no amplo emprego de 
bombardeios de precisão e de forças flexíveis operando em conjunto. Nesse processo, 
viram a efetividade da experiência, comprovada com vitórias rápidas e com poucas 
baixas nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Eles não puderam, porém, prever as 
dificuldades que surgiriam com o pós-guerra, a exemplo da insurgência iraquiana 
e dos ataques com dispositivos explosivos improvisados (improvised explosive 
devices  –  IED) (Boot, 2005). A crise do processo de mudança militar nos anos 
2000 levou a um segundo entendimento sobre Transformação Militar, captado por 
aquilo que Sloan (2008) chamou de Transforming Transformation. A transformação 
da transformação consistiria em mudar a ênfase do processo para os desafios 
assimétricos enfrentados pelo Ocidente. No mesmo ano de 2006, as Forças 
Armadas estadunidenses se reencontram com as doutrinas de contrainsurgência 
(United States of America, 2006), ao passo que o Office of Force Transformation foi 
fechado e Donald Rumsfeld deixou o cargo de secretário de Defesa.

Com o fim do segundo mandato de George W. Bush e o início do governo 
Barack Obama, a percepção de que os Estados Unidos vivenciavam a possibilidade 
de competição estratégica começava a se tornar clara nos documentos de defesa 
e segurança (Sloan, 2012). Potências como Rússia, China, Irã e Coreia do 
Norte paulatinamente emergiam como problemas de segurança que passavam 
a dividir o espaço da agenda de defesa dos Estados Unidos com temas como 
terrorismo e radicalismo islâmico. No contexto do redirecionamento do processo 
de transformação de suas Forças Armadas num ambiente global em transição, a 
Third Offset Strategy, iniciada em 2014 pela gestão Obama, é projetada visando 
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à solução dos problemas não abordados pela Transforming Transformation e pelos 
projetos militares do século XXI. O retorno ao cenário estatocêntrico – no qual os 
estados se mostram como os possíveis atores dos conflitos futuros – e a proliferação 
de tecnologias de ponta no cenário bélico se somam ao cenário de complexidade 
apresentado pelos conflitos assimétricos de baixa intensidade.

Segundo Felter (2017), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos percebeu 
que os rápidos avanços tecnológicos na década atual poderiam alterar de maneira 
significativa a conduta da guerra, modificando a balança de poder atual e tornando os 
Estados Unidos vulneráveis em sua política militar. A terceira estratégia de compensação 
coloca, então, ênfase na incorporação tecnológica e no desenvolvimento de novas 
técnicas para os domínios da guerra, em especial o cibernético e o espacial, como 
ferramentas de desbalanceamento, tendo em vista os novos desafios a serem enfrentados, 
como os que se referem a sistemas de negação de área e antiacesso (Felter,  2017). 
Um exemplo da importância da Third Offset Strategy foi dado pelo então secretário de 
Defesa, Hagel (2014), ao afirmar que, no futuro próximo, conflitos ocorrerão a um 
ritmo mais rápido e em campos de batalha tecnicamente mais desafiadores.

Visando à solução dessa possível vulnerabilidade dos Estados Unidos, a terceira 
estratégia de compensação foca em respostas tecnológicas e em como solucionar 
os novos desafios relacionados aos domínios da guerra. Martinage (2014), ao 
tratar desta estratégia, aborda os seguintes pontos focais como definidores dessa 
mudança na conduta estadunidense da guerra: a redução da dependência, no 
teatro de combate, de bases navais e terrestres próximas ao conflito; a proteção das 
capacidades espaciais dos Estados Unidos; a exploração da assimetria estratégica 
para confrontar alvos fora da zona de combate imediato; a possibilidade de moldar 
a competição para áreas onde o país possui vantagens; o aproveitamento do alcance 
global das suas forças aéreas e navais e de sua capacidade de pronta resposta aérea e 
missilística; e a disponibilidade dos aliados do país de garantir vantagens logísticas.

Existe, entretanto, uma grande dificuldade para a realização desse projeto: 
a questão financeira. Enquanto a Transformação busca a maior eficiência, isto 
é, o maior resultado com o menor custo humano e financeiro, a Third Offset 
Strategy se mostra como uma proposta intrinsecamente custosa, tendo em 
vista a necessidade de não só desenvolver tecnologia de ponta, mas também 
de fazer melhor e mais rápido que os competidores globais, como a China ou 
a Rússia. Ochmanek (2014) aborda tal questão orçamentária: para ele, cortes 
orçamentários ameaçam constranger as inovações militares dos Estados Unidos 
e, com isso, prejudicar a capacidade de projeção de poder do país. Por conta do 
crescente deficit estadunidense, existe uma diminuição da disponibilidade de 
capital para investir em tecnologia de ponta ou em novas aeronaves, navios e 
outras ferramentas (Ochmanek, 2014).
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Hunter (2014) aborda essa dificuldade financeira, o que seria para ele o 
maior empecilho para se realizar pesquisa e desenvolvimento, afetando, então, 
um dos principais pontos da Third Offset Strategy. Os investimentos para inovação 
e desenvolvimento competem com outras necessidades e gastos do governo, diz 
o autor, e numa era de diminuição de custos, é fácil haver menos investimentos 
para o futuro a fim de pagar as contas do presente. Horres (2016) corrobora 
esse entendimento, afirmando que o primeiro obstáculo à nova estratégia de 
compensação é a manutenção do financiamento necessário. Essa  proposta 
estaria em risco, tendo em vista a grande probabilidade de um período de 
constrangimento fiscal aliado a uma estagnação econômica e a um aumento 
significativo na idade média da população, com uma maior quantidade de 
estadunidenses se aposentando e saindo do mercado de trabalho (Horres, 2016).

Apesar dos prognósticos pessimistas relativos à manutenção das restrições 
ao orçamento da defesa do período Obama,16 o presidente Trump anunciou a 
elevação dos gastos militares com o objetivo de apoiar a sustentação da supremacia 
militar norte-americana. Segundo Korb (2018), desde que assumiu a presidência, 
Trump adicionou mais de US$ 200 bilhões aos gastos de defesa projetados para os 
anos fiscais (fiscal years – FY) de 2017 a 2019. O autor afirma que a tendência à 
elevação dos gastos se deu no primeiro ano do mandato, quando Trump adicionou 
mais US$ 15 bilhões aos valores previstos para o FY 2017, ainda na esteira do 
planejamento do último mandato de Obama. Além da mensagem política ligada 
ao aumento do orçamento de defesa, essa iniciativa reverbera no andamento 
do processo contemporâneo de transformação militar das Forças Armadas dos 
Estados Unidos. Como aponta o 2017 Defense Posture Statement (United States of 
America, 2016), distinto do cenário dos anos 1990 e 2000, o panorama global de 
segurança contemporâneo apresenta desafios advindos de competidores estratégicos 
próximos (Rússia e China), potências regionais (Coreia do Norte e Irã), tal como 
a persistência da ameaça do extremismo violento (terrorismo). Sintomático da 
atualidade do debate sobre transformação militar como chave explicativa do modo 
de guerrear dos Estados Unidos foi a publicação do 2018 Nuclear Posture Review 
(United States of America, 2018), que identifica a readequação da estratégia nuclear 
dos Estados Unidos para o ambiente estratégico multipolar.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo buscou apresentar o processo de mudança militar pelo qual passaram 
as Forças Armadas dos Estados Unidos desde a segunda metade do século XX até a 

16. Apesar dos problemas ligados ao fenômeno de sequestration (sequestro), a unidade monetária corrente da defesa do 
Estados Unidos apresentou um retorno de crescimento em 2015 (US$ 596,105 bilhões) e 2016 (US$ 600,106 bilhões). 
Em 2017, o crescimento nominal se repetiu, saltando para o valor de US$ 607.758 bilhões. Disponível em: <https://data.
worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?end=2017&locations=US&start=2009>. Acesso em: 31 ago. 2018.
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presente década. Esse recuo histórico serviu ao propósito de explanar como civis e 
militares da burocracia de defesa daquele país contribuíram para chegar ao padrão 
contemporâneo de warfare. Para isso, buscamos familiarizar o leitor com o tema 
da Transformação Militar e, por consequência, das estratégias de compensação. 
Inicialmente, apresentamos a ideia de Military Technical Revolution e a First and 
Second Offset Strategy. A relevância desse conceito, seja para o debate soviético ou 
para o estadunidense, mostrou-se fundamental para entender como a tecnologia 
passou, cada vez mais, a ocupar um papel central no planejamento militar.

Em seguida, discutimos a ideia de RAM, que possui ligação direta com a MTR. 
Fruto da leitura do pensamento estratégico soviético e como reação à dinâmica 
armamentista da Guerra Fria, a Second Offset Strategy e a RAM consolidaram,  
no entendimento doutrinário estadunidense, a tecnologia como fundamento 
revolucionário da conduta da guerra. A integração dos sistemas, a capacidade de 
coordenação de ações por meio de um avançado sistema de comando e controle 
e a possibilidade de mitigar as demandas de massificação pela racionalização do 
uso da força, efeito da segunda estratégia de compensação, seriam representativas 
da Revolução Militar em curso, exemplificada a partir da experiência da Guerra 
do Golfo. A década de 1990 deixaria como legado, inclusive no entendimento de 
Donald Rumsfeld, que a tecnologia cumpriria a função precípua de multiplicador 
de força, ao lado de elementos organizacionais e doutrinários.

Posteriormente, adentramos no debate sobre a Transformação Militar 
propriamente dita e a sua mais recente modificação, Transforming Transformation 
e a Third Offset Strategy. Eventos como as guerras do Afeganistão e do Iraque 
proporcionaram uma ilusão momentânea sobre os resultados da RAM assim como 
da Transformação conduzida pelo Departamento de Defesa. O sucesso retumbante 
das campanhas convencionais mascarou os limites da Transformation no que 
concerne aos desafios da guerra irregular, do terrorismo, da contrainsurgência, da 
estabilização e da construção de nações. Em suma, o norte para o qual apontava a 
Transformação das Forças Armadas dos Estados Unidos parecia ser diferente do norte 
real para o qual apontavam os principais desafios de segurança do século XXI. Nesse 
sentido, a terceira estratégia de compensação se propôs a solucionar, de maneira 
dinâmica, porém custosa, essas dificuldades, além de possíveis ameaças futuras.

Entendemos que uma das contribuições deste trabalho para o debate é a 
sua ênfase, ao lado da própria Transformação, nas offset strategies como chave 
explicativa. As estratégias de compensação dos Estados Unidos possuem um 
grande legado na forma como o país luta suas guerras. Programas desenvolvidos 
e implementados como parte da Second Offset Strategy criaram o planejamento 
do sistema de sistemas e o que viriam a se tornar, segundo Tomes (2014), as 
capacidades de reconnaissance, surveillance, and target acquisition (RSTA) usadas 
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atualmente. Os Estados Unidos possuem a visão de que é necessário realizar 
medidas que os permitam deter conflitos futuros, impondo custos a possíveis 
ataques e impedindo seus adversários globais de ultrapassarem o país em 
desenvolvimento e pesquisa de tecnologias aplicadas ao meio bélico, abarcando 
tanto a Transforming Transformation quanto a Third Offset Strategy.

Essa percepção focada na tecnologia possui uma carga histórica forte e comprovada 
por várias experiências: a tecnologia aplicada ao meio bélico concatenada com uma 
doutrina efetiva e moderna vence guerras e obtém resultados, vide as experiências da 
fase convencional das guerras do Afeganistão e do Iraque.17 A terceira estratégia de 
compensação é intrinsecamente tecnológica e possui uma natureza teórica em que 
se buscam inovações para se obter resultados e continuar na posição de poder que os 
Estados Unidos se encontram. Esse ponto, porém, vai de encontro a constrangimentos 
financeiros com os quais o país teve que lidar durante a administração Obama, 
recentemente enfrentados no primeiro mandato do presidente Trump.

Apesar dos impasses quanto ao debate sobre a validade da Transformação 
no contexto contemporâneo, dificilmente se tem uma compreensão profunda 
sobre como os Estados Unidos pensam a condução da guerra se não atentarmos 
para esta ideia estratégica. Independentemente da perspectiva sobre o fenômeno 
em tela, a Transformation e as offset strategies se mostram valiosas como chaves 
explicativas da conduta de guerra dos Estados Unidos no século XXI.
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