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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar as ações britânicas que afetaram a defesa aeroespacial de
sua força naval por ocasião da Guerra das Malvinas. O grande esforço logístico, a distância
envolvida,  a ferocidade dos combates entre aeronaves e navios e o armamento utilizado a
tornam importante na história recente e um evento repleto de lições a serem aprendidas pelas
marinhas  modernas.  O  trabalho  descreve  as  principais  ações  britânicas  no  período  de
preparação e no desenvolvimento da guerra e utiliza, como arcabouço teórico, o modelo do
Coronel John R. Boyd (1927-1997) da USAF, que demonstra a importância da adaptação em
combate por meio do Ciclo de Boyd, da confiança mútua entre os escalões, da iniciativa dos
subordinados, do pensamento fora do sistema e da interação e do isolamento em relação às
alianças externas. O confronto entre teoria e realidade conclui que as ações britânicas tiveram,
em sua maioria,  aderência ao modelo teórico,  confirmado pelo resultado final da guerra a
favor  do  Reino  Unido.  Finalmente,  a  pesquisa  indica  uma  ação  britânica  que  não  teve
aderência ao modelo teórico e que pode servir de base para pesquisas futuras, além de alguns
exemplos de aplicação da teoria de John Boyd na realidade da Marinha do Brasil.

Palavras-chave: Defesa aeroespacial. Guerra das Malvinas. Ciclo de Boyd. Ciclo OODA.
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 1 INTRODUÇÃO

Em 1981, os militares do Reino Unido já estavam preocupados com a situação de

suas ilhas no Atlântico Sul. A resposta à agressão, já se sabia, seria capitaneada pela Marinha

Real  Britânica1 (MRB)  e  com apoio  de  grande  esforço  logístico.  Iniciadas  em  1981,  as

discussões sobre a reforma orçamentária da defesa viriam a impor pesadas restrições à sua

marinha até o final de 1982. Porém, em 02 de abril de 1982, a Argentina invade as Ilhas

Malvinas.  Novamente,  o  Reino  Unido  veria,  em sua  Marinha  Real,  a  solução  para  seus

problemas externos. Em apenas 48 horas, enviaram os primeiros navios rumo às ilhas. Em

maio daquele mesmo ano, iniciaram os combates que ficariam conhecidos como a Guerra das

Malvinas (1982).

Para  compreender  melhor  as  ações  britânicas,  procuramos  um modelo  teórico

capaz de servir de base para análise da defesa aeroespacial britânica. Para tal, utilizaremos a

teoria do Coronel John Richard Boyd (1927-1997) da Força Aérea dos Estados Unidos da

América (USAF), que desenvolveu o famoso Ciclo de Boyd2. 

O propósito  deste  trabalho  é,  por  meio  do  confronto  entre  teoria  e  realidade,

responder a seguinte questão: as ações que impactaram a defesa aeroespacial britânica, por

ocasião da Guerra das Malvinas, tiveram aderência à teoria de John R. Boyd? Nossa hipótese

é  que  houve  aderência,  pois,  dadas  as  dificuldades  enfrentadas,  os  britânicos  se  saíram

vitoriosos e impuseram grandes perdas aos argentinos.

Assim,  para atingir  o propósito  do nosso trabalho,  o desenvolvemos em cinco

capítulos. Após a introdução, apresentaremos, no segundo capítulo, o modelo teórico de John

Boyd. Sua teoria abrange o Ciclo de Decisão, que leva o seu nome, bem como outros pontos

importantes como a relação entre comandantes e subordinados, o pensamento fora do sistema

1 Do original em inglês "Royal Navy", é a Marinha do Reino Unido.
2 Para  efeito  deste  trabalho,  os  termos a  seguir  são  sinônimos:  Ciclo de Boyd,  Ciclo OODA e Ciclo de

Decisão.
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e as ações acima do nível tático.

No terceiro capítulo, apresentaremos as ações britânicas por ocasião da Guerra das

Malvinas.  Veremos  a  interação  britânica  com  os  seus  aliados,  a  consciência  do  perigo

oferecido  pela  aviação  argentina  e  a  importância  do  pensamento  fora  do  sistema.

Analisaremos,  ainda,  de  forma  detalhada,  três  importantes  combates  entre  britânicos  e

argentinos.

No quarto capítulo, confrontaremos as ações britânicas que impactaram a defesa

aeroespacial  da  sua  força  naval  com a  teoria  de  John  Boyd.  Verificaremos  que,  embora

houvesse algumas exceções,  de forma global,  a mentalidade e as ações britânicas tiveram

aderência à teoria.

Por último, no quinto capítulo, apresentaremos as conclusões e uma possível linha

de  pesquisa  para  futuros  trabalhos  a  respeito  do tema.  Indicaremos,  ainda,  possíveis

implicações deste estudo para a Marinha do Brasil (MB).

Apresentaremos, no capítulo a seguir, o Coronel John Richard Boyd e seu modelo

teórico que serviu de base para este trabalho.



 2 A TEORIA DE JOHN RICHARD BOYD

Neste  capítulo,  abordaremos  os  conceitos  da  teoria  do  Coronel  John  Richard

Boyd, piloto de caça da USAF. Embora ele não tenha escrito nenhum livro, propagou sua

teoria por meio de apresentações. Alguns autores como Grant T. Hammond e Robert Coram

tiveram muito contato com Boyd e por isso escreveram livros com grande fidedignidade às

suas  ideias.  Hammond  inclusive  compilou  as  palestras  de  Boyd  em  um  único  livro,  A

Discourse on Winning and Losing3, que foi publicado pela Air University Press da USAF em

2018.

A capacidade de adaptação às situações novas, a rapidez na reação, o ataque à

percepção  do  adversário  sobre  a  realidade  que  o  cerca,  a  valorização  da  iniciativa  das

unidades  subordinadas,  a  confiança  mútua  entre  os  diversos  escalões4,  o  isolamento  do

inimigo em relação aos seus apoiadores e a busca por soluções inovadoras fora do nosso

próprio  sistema5 são  os  ensinamentos  mais  importantes  de  sua  teoria  e  a  base  para

compreender o seu pensamento.

A referida teoria  permite  comparar o modelo do pensamento de Boyd com as

decisões e ações britânicas no âmbito da defesa aeroespacial de uma força naval por ocasião

da Guerra das Malvinas.  Embora a teoria  de Boyd tenha se popularizado após a  referida

guerra, não tendo servido de base para os britânicos, o uso de uma teoria posterior ao conflito

não impede ou prejudica o estudo do caso concreto. 

O capítulo está estruturado em uma seção na qual conheceremos a história de John

R. Boyd; em outra explicaremos o Ciclo de Boyd; numa próxima entenderemos a importância

da iniciativa e da confiança mútua na relação entre comandantes e subordinados; uma outra na

qual conheceremos o pensamento estratégico de Boyd; uma penúltima com a importância da

3 “Um Discurso sobre Vencer e Perder” (tradução nossa).
4 Para efeito deste trabalho, escalões são unidades em diferentes níveis de comando onde exista subordinação

entre eles e se exerça o comando e controle.
5 Para efeito  deste trabalho,  sistema é o conjunto de pessoas,  materiais  ou escalão  no qual  o observador

encontra-se incluído.
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quebra  do  isolamento  intelectual  na  busca  de  soluções  e  uma última  com as  conclusões

parciais.

 2.1 O HOMEM POR TRÁS DA TEORIA

John  Boyd  iniciou  sua  carreira  na  USAF  em  1951  (CORAM,  2002).  Após

completar sua formação como piloto, foi mandado, em 1952, para a Guerra da Coreia (1950-

1953). Sua participação, no final daquela guerra, seria decisiva para a organização de seu

pensamento,  que culminaria  com o desenvolvimento  de uma teoria  nova que,  ainda hoje,

exerce influência no pensamento militar e empresarial (HAMMOND, 2012).

Ao final da guerra, Boyd foi movimentado para a Base Aérea de Nellis,  onde

estava instalada a Escola de Armas de Caça6 (tradução nossa), lá seria considerado o melhor

piloto de caça dos Estados Unidos da América (EUA) (CORAM, 2002).

Ao longo de sua carreira na USAF, Boyd teria participação direta na criação de

manuais  e teorias  como o  Aerial  Attack Study7 e a  Energy-Maneuverability  Theory8,  bem

como  no  desenvolvimento  dos  importantes  projetos  das  aeronaves  (ANV)  F-15  e  F-16

(CORAM, 2002; HAMMOND, 2012).

Boyd trabalhou, ainda, no projeto da ANV A-10, em que participou de entrevistas

com oficiais das Forças Armadas alemãs que serviram na Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) como pilotos de Stuka e como integrantes de Divisões Panzer. Interessado pelo assunto,

ele passou a estudar a fundo a história militar e a razão do sucesso em guerras. A partir daí,

sua teoria começaria a entrar no nível operacional e estratégico (HAMMOND, 2012).

Mesmo após sua passagem para a reserva em 1975, Boyd continuou trabalhando

6 Do original em inglês "Fighter Weapons School", é uma unidade de treinamento avançado para pilotos de
combate da USAF.

7 Estudo de Ataque Aéreo (tradução nossa), foi o primeiro manual de combate aéreo da USAF.
8 A Teoria de Energia-Manobrabilidade (tradução nossa) estabeleceu modelos matemáticos que poderiam ser

usados para comparar o desempenho entre ANV. Sua teoria provou que os caças norte-americanos estavam
em desvantagem contra os rivais soviéticos da época, servindo de base para a reformulação do projeto das
ANV de caça norte-americanas.
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no Pentágono como consultor no escritório do Secretário de Defesa. Quando então, ele se

concentrou em refinar sua teoria e disseminar seus conhecimentos em palestras pelos EUA.

Seu público era composto por militares, civis, jornalistas e políticos. O sucesso de sua teoria

influenciou  na  criação  da  Guerra  de  Manobra,  no  “Movimento  de  Reforma na  Defesa”9

(tradução nossa) norte-americano nos anos 70 e 80 e no planejamento da Guerra do Golfo

(1990-1991).

 2.2 O CICLO DE BOYD

O Ciclo de Boyd nasce do questionamento de seu criador pelo motivo que levou

aos pilotos norte-americanos a terem obtido uma taxa de vitória tão alta, de 10:1, durante a

Guerra  da  Coreia.  Levando em consideração  que  as  ANV F-86 e  MIG-15 não eram tão

diferentes em desempenho, qual seria a explicação para esse sucesso? O MIG-15 usado pelos

norte-coreanos era mais rápido, tinha maior teto operacional e fazia curvas mais fechadas. Em

contrapartida, os norte-americanos possuíam duas vantagens relacionadas com a ANV F-86 e

uma relacionada com o seu pessoal.  O F-86 tinha um canopi10 que proporcionava melhor

visibilidade para o ambiente externo e comandos hidráulicos com respostas mais rápidas, isso

se somava à vantagem da USAF em ter pilotos mais bem treinados (HAMMOND, 2012).

Essas  três  características  dariam  a  vantagem  aos  norte-americanos,  porém,  como?  Boyd

compreendeu que essa vantagem estava relacionada com a capacidade dos pilotos da USAF

em observar melhor o que ocorria no ambiente de combate, reagir de forma mais rápida aos

acontecimentos  do  que  seus  adversários,  somado  ao  treinamento  superior.  Resumindo,  o

sucesso estava ligado diretamente à capacidade de se adaptar às mudanças durante o combate.

Organizando seus pensamentos, Boyd entendeu que esse ciclo era composto por

quatro  elementos:  observação,  orientação,  decisão  e  ação.  No  elemento  observação,

9 Do original em inglês “Defense Reform Movement”
10 Cobertura da parte superior da cabine do piloto.
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recebemos as informações do que ocorre à nossa volta. As informações podem vir de diversas

fontes como radares, visão ou audição. No elemento orientação, ou “o grande O”11 (tradução

nossa),  é  onde  utilizamos  nossos  filtros  (genéticos,  culturais,  acadêmicos  e  experiência

pessoal) para criar uma imagem mental que retrate aquilo que está realmente acontecendo.

Nesse elemento,  entendemos  o que ocorre à  nossa volta  e  criamos hipóteses  sobre como

reagir. No elemento decisão, classificamos as hipóteses de forma a encontrar a mais adequada

para se contrapor aos acontecimentos. Ao final, devemos escolher a melhor hipótese para pôr

à prova. No elemento ação, aplicamos a hipótese escolhida por meio de ações reais. Porém,

não  basta  apenas  agir,  é  necessário  monitorar  se  nossa  ação  está  alcançando  o  resultado

esperado, momento no qual voltamos ao elemento observação e reiniciamos o ciclo, o que

ocorrerá de forma ininterrupta até que se atinja o resultado desejado (HAMMOND, 2012). 

Voltando ao  caso  dos  combates  aéreos  na  Guerra  da  Coreia,  Boyd atribuiu  o

sucesso dos pilotos da USAF à sua capacidade de rodar o Ciclo OODA mais rapidamente que

o inimigo. Caso alguém pudesse acompanhar um combate aéreo, poderia analisá-lo como uma

sequência de Ciclos de Boyd e veria os pilotos norte-americanos ganhando vantagem sobre os

norte-coreanos a cada ciclo completado até que as reações do inimigo se tornassem incapazes

de reverter a situação desfavorável.

Ter vantagem nos elementos observação e orientação é fundamental para diminuir

o tempo que levamos para atravessar nosso Ciclo OODA. Também podemos obter vantagem

ao aumentar o tempo que o adversário atravessa seu Ciclo OODA quando operarmos contra

seus elementos de observação e orientação. Rodar o nosso ciclo mais rápido que o inimigo

nos torna  ambíguos  e  imprevisíveis  aos  seus  olhos,  gerando confusão e  desordem,  dessa

forma, não serão capazes de criar imagens mentais que reflitam a realidade.

Sendo assim, é possível, também, empregar este conceito na defesa aeroespacial

11 Do original em inglês “the big O”, era a forma como Boyd se referia ao elemento orientação que, para ele,
era o mais importante do Ciclo OODA.
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da força naval britânica ao analisar seu Ciclo de Decisão e de seu inimigo. Da mesma forma,

não é importante se a força naval está se defendendo de um ataque aéreo inimigo, mas sim, se

suas iniciativas são adequadas para se contrapor àquelas do inimigo.

 2.3 LIDERANÇA E APRECIAÇÃO

Durante  seus  estudos  sobre  as  principais  guerras,  Boyd  pôde  observar  que

existiam basicamente duas formas de combater o inimigo. Na primeira, havia o emprego de

concentração de forças e o rígido comando e controle, o resultado era o embate de forças

poderosas e a grande perda material e pessoal. No segundo, havia o emprego de tropas com

maior  mobilidade  e  uma  estrutura  mais  flexível  de  comando  e  controle  (BOYD,  2018).

Comparando os resultados dessas batalhas, ele pôde constatar que, nem sempre, o mais forte

vencia, porém, aquele que empregava suas tropas de forma mais descentralizada tinha maior

sucesso. O que seria, então, o motivo desse sucesso?

Boyd observou que todos os escalões precisavam rodar seu Ciclo de Decisão e

que, à medida que o escalão aumentava, acontecia o mesmo com as informações disponíveis e

necessárias para que aquele escalão superior realizasse um Ciclo de Decisão completo.  O

resultado  disso  era  o  aumento  no  tempo  do  Ciclo  de  Decisão  à  medida  que  o  escalão

aumentava (BOYD, 2018). A conclusão era que se os escalões subordinados poderiam rodar

um Ciclo de Decisão mais rápido que o superior, o exercício de um comando e controle rígido

faria com que o escalão subordinado perdesse a oportunidade de se adaptar a uma mudança

que  estaria  ocorrendo  naquele  momento  pelo  fato  de  estar  aguardando  a  decisão  de  seu

comandante. Lembremos que a teoria de Boyd gira em torno da capacidade de se adaptar de

forma mais rápida que o inimigo às situações em constante mudança no campo de batalha, em

qualquer nível. Então, qual a solução para esse problema?

Boyd  percebeu  que  uma  estrutura  de  comando  e  controle  bem  sucedida
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funcionava de forma diferente e, por isso, preferiu chamá-la de Liderança e Apreciação. Seu

funcionamento explicaremos abaixo ao comparar esse dois modelos distintos.

De acordo com Boyd (2018, p. 249, tradução nossa), “Comando, por definição,

significa dirigir, ordenar ou obrigar enquanto controle significa regular, restringir ou manter

um certo padrão, bem como dirigir ou comandar”12. Ele percebeu que existia uma obsessão

por controle e que isso levava à criação de estruturas rígidas de comando e controle que mais

atrapalhavam  do  que  ajudavam,  o  que  beneficiava  o  inimigo,  ao  impor  uma  extensão

desnecessária no tempo de reação dos escalões subordinados. 

A resposta a esse problema estava no modelo de Liderança e Apreciação utilizado

nas campanhas bem sucedidas. De acordo com Boyd (2018), Liderança remete à capacidade

de dar direções para os escalões inferiores sobre os efeitos desejados de suas ações, é a parte

que interage com o sistema e orienta as ações, enquanto a Apreciação se ocupa de entender o

que está sendo feito pelos escalões subordinados, não molda o sistema, é a compreensão e o

discernimento sobre a situação em questão. Boyd constatou que este modelo girava em torno

de  um contrato  implícito  entre  comandantes  e  subordinados  que  funcionava  da  seguinte

forma: para garantir que o escalão subordinado possa reagir no tempo necessário, o escalão

superior garantia liberdade de manobra ao subordinado para aproveitar as oportunidades que

surgissem e este, para ter direito de exercer essa liberdade, precisava compreender a missão e

as intenções do comandante para direcionar seus esforços de forma construtiva à idéia geral

de manobra. De acordo com Boyd, o modelo de Liderança e Apreciação é o mais adequado

para lidar com situações que envolvam constantes mudanças. 

Para que esse sistema funcione, é necessário um exercício de responsabilidade e

comprometimento pelo subordinado e de confiança mútua entre superior e subordinado. Boyd

menciona  que  há  necessidade  de  que  as  unidades,  nesse  sistema,  funcionem  de  forma

12 Do original em inglês “Command, by definition, means to direct, order, or compel while control means to
regulate, restrain, or hold to a certain standard as well as to direct or command”.
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harmoniosa,  valorizando  a  comunicação  implícita  em  vez  da  explicita.  A  comunicação

implícita ocorre quando há entrosamento e cada unidade pode compreender as ações da outra

mesmo que isso não seja dito em comunicação explícita.  Boyd explica que isso pode ser

atingido por meio da exposição dos líderes, em conjunto, a situações novas de forma contínua

(HAMMOND, 2012). Ou seja, exercícios militares favorecem o incremento da comunicação

implícita, da harmonia e da orientação em conjunto, diminuindo o tempo de resposta a uma

ameaça e gerando, neste processo, confiança mútua entre os diversos escalões. 

Essa parte de sua teoria pode ser transportada para o objeto de estudo, pois para a

defesa aeroespacial, responder de forma rápida e adequada é fundamental, não havendo tempo

a perder neste ambiente de guerra. Para isso, devemos observar como se deram as relações de

comando e controle por ocasião da defesa aeroespacial, o grau de liberdade de ação para os

navios adotarem as medidas necessárias, o nível de confiança mútua entre os navios e destes

com o comandante da força, se houve harmonia nas ações e se a força naval pôde incrementar

sua capacitação por meio de exercícios no mar antes do início dos combates.

 2.4 INTERAÇÃO E ISOLAMENTO

Embora Boyd ressalte a importância da descentralização nos níveis mais baixos, o

mesmo  não  se  aplicava  no  nível  estratégico.  De  acordo  com  ele,  há  necessidade  de

centralização da visão estratégica. 

A continuação de seus estudos sobre a história das principais guerras o permitiu

traçar os principais aspectos que permaneciam válidos ao longo dos conflitos humanos, são

eles: físico, mental e moral. Sua teoria indicou formas de atacar o inimigo e proteger-se dele

nesses três aspectos, o que ele chamou de Interação e Isolamento. Interação são as ações que

tomamos  para  interagir  com o  mundo  externo  e  nos  fortalecer.  Isolamento  é  aquilo  que

tentamos  impor  ao  inimigo  para  desconectá-lo  do  mundo  externo  e,  consequentemente,
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enfraquecê-lo. Vejamos como funcionam de acordo com Boyd (2018).

A  interação  física  ocorre  ao  abrirmos  canais  de  comunicação  com  o  mundo

exterior e aliados com os quais dependemos para receber apoio. A interação mental ocorre ao

selecionarmos  informações  de  fontes  externas  para  criar  imagens  mentais  que  sejam

compatíveis com os acontecimentos que estamos tentando entender e lidar. A interação moral

ocorre ao evitarmos diferenças entre o que dizemos que somos e aquilo que realmente somos

e ao mantermos aderência aos códigos culturais ou padrões que se espera que sigamos.

O isolamento físico ocorre quando conseguimos isolar nosso adversário do mundo

e de seus  aliados,  usando ferramentas  diplomáticas,  psicológicas  e  outras  que  se  fizerem

disponíveis, de forma que ele lute sozinho. O isolamento mental ocorre quando apresentamos

ao  inimigo  situações  ambíguas,  novas,  ou  operamos  em  um  ritmo  que  ele  não  pode

compreender  ou mesmo nos acompanhar,  impedindo que ele  reaja  de forma adequada.  O

isolamento  moral  ocorre  quando  o  adversário  preocupa-se  em  melhor  sua  situação  em

detrimento  de  seus  aliados,  ao  violar  códigos  de  conduta  ou  de  comportamento  que eles

prometem seguir ou que se espera que eles sigam. 

Sendo assim, no jogo de interação e isolamento, devemos interagir nos aspectos

moral, mental e físico, influenciando nossos aliados e o ambiente à nossa volta, ao mesmo

tempo em que tentamos isolar o inimigo de seus aliados ou de apoio externo nesses mesmos

aspectos.

É possível empregar essa parte da teoria de Boyd neste trabalho, pois uma guerra

envolve o uso de alianças entre países que, dependendo de como forem manobradas, podem

influenciar diretamente nos resultados táticos. Cabe a utilização dessa teoria quando as ações

estratégicas  ou  diplomáticas  tiveram  interferência  direta  nas  decisões  e  nas  ações  dos

comandantes ou na disponibilidade de recursos materiais que influenciaram diretamente na

defesa aeroespacial da força naval britânica em seu nível tático.
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 2.5 BUSCANDO SOLUÇÕES FORA DO SISTEMA

De acordo com Boyd (2018), é um erro ficar enclausurado mentalmente dentro de

seu próprio sistema. Em sua teoria, essa permanência aumenta a desconexão com a realidade,

gradualmente, ao longo do tempo e impede que o líder ofereça soluções condizentes com a

realidade.  O processo de entender o que ocorre fora do próprio sistema não é algo óbvio.

Assim, é necessário que se explique este processo em duas partes.  Na primeira,  devemos

constatar  as  inconformidades  entre  o  mundo  real  e  a  nossa  orientação.  Em  seguida,

precisamos saber como construir o novo conhecimento.

Boyd  se  refere  à  intensidade  do  grau  de  incerteza  como  proporcional  à

proximidade que o observador tem do objeto. Quanto mais afastado do sistema o observador

se posiciona,  menor será seu grau de confusão e melhor será sua observação, podendo se

orientar de forma mais adequada. Para sair do sistema, é necessário pensar fora dos padrões.

Quando  um líder  tem seu  pensamento  alinhado  com aquilo  que  vê  e  seu  sistema  opera

suprindo suas expectativas, não há percepção de inconsistências e ele estará, mentalmente,

preso em seu interior.  O líder  não pode procurar  respostas  apenas  dentro  de  seu próprio

sistema,  ou  suas  respostas  serão  aquelas  que  já  possui  e  perderá  a  chance  de  mudar

(HAMMOND, 2012). Ou seja, é necessário que haja um esforço mental de análise e síntese a

fim de forçar a descoberta das inconformidades imperceptíveis, olhar para fora do sistema e

propor soluções para problemas que antes não eram vistos. O observador que tiver sucesso na

procura pelas inconsistências estará pronto para orientar-se de forma diferente dos demais e

adaptar-se antes dos outros.

Após perceber que existem respostas fora de seu próprio sistema, o líder poderá

buscar uma resposta adaptativa e realmente inovadora que, além de atender melhor as suas

necessidades,  seja  capaz  de  aumentar  a  incerteza  sobre  o  adversário.  Boyd diz  que,  para

criarmos algo novo e evoluirmos, precisamos inovar na forma como enxergamos e fazemos as
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nossas atividades. Não podemos nos prender apenas em nossas experiências pessoais ou em

fórmulas  mentais  de  forma  repetida,  ao  contrário,  precisamos  examinar  qualquer

conhecimento  externo que possa ser relacionado com nossa atividade  e,  por meio  de um

processo de análise e síntese, conectar a descoberta novamente ao problema que tentamos

resolver (BOYD, 2018). Logo, devemos superar definições, conceitos e metodologias antigas,

nos reinventando no processo.

Boyd mostrou como o aprendizado se concebe no ser humano e de acordo com o

próprio “Não se pode determinar o caráter ou a natureza de um sistema dentro dele próprio.

Além disso, as tentativas de fazê-lo levam à confusão e desordem”13 (BOYD, 2018, p. 296,

tradução  nossa).  Assim,  espera-se  que  as  lideranças  estejam  prontas  para  descobrir  as

desconformidades ao enxergar aquilo que ocorre além do óbvio e, por meio de um exercício

de análise e síntese, encontrem novas soluções antes que o adversário o faça.

Essa parte da teoria pode ser aplicada ao objeto de estudo. Para isso, devemos

observar os processos mentais, prévios ou ocorridos na cena de ação que, de alguma forma,

tenham influenciado na condução da guerra e que não poderiam ter ocorrido apenas por conta

do conhecimento disponível ou adquirido em relações internas do próprio sistema envolvido

no conflito. Ou seja, tudo aquilo que teve influência externa e pôde ser aproveitado pela força

naval britânica.

 2.6 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste capítulo, vimos que nas apresentações de John Boyd e nos livros escritos

sobre ele não constam formas estereotipadas de como resolver um problema específico, bem

como  suas  visões  refletem  a  observação  de  padrões  constantes  e  sempre  presentes  nas

estratégias militares ou ações táticas bem sucedidas. Mais do que combater uma máquina de

13 Do original em inglês “One cannot determine the character or nature of a system within itself. Moreover,
attempts to do so lead to confusion and disorder”.
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guerra inimiga em um terreno específico, sua obra se concentra em como combater a mente

do homem do outro lado do conflito, de forma que ele não consiga reagir às nossas ações,

pelo  fato  de  o  termos  isolado  e  por  reagirmos  sempre  à  sua  frente.  Além  disso,  seu

pensamento  nos  ensina  que  o  sucesso  vem da  criatividade  adaptativa  requerida  em cada

situação específica e que as respostas devem ser encontradas fora do sistema fechado em que

se encontra o observador.

Boyd evolui seu pensamento ao longo de sua vida, inclusive após deixar o serviço

ativo. Ele começou com a observação da importância do Ciclo OODA em combates aéreos,

passou pelo comando e controle e chegou até o nível estratégico. É perceptível a importância

atribuída por ele à observação e, principalmente, à orientação. Aplicar a teoria de Boyd não é

apenas comparar ações táticas em si, como normalmente se imagina, mas comparar, também,

o processo de orientação dos comandantes. A essência de sua teoria não é medir forças, mas

sim se adaptar mais rapidamente às mudanças, bem como impor um ritmo de transformações

no ambiente de batalha que leve a um colapso mental no inimigo e o deixe incapaz de reagir

às nossas ações, levando-o a ser derrotado em seguida. 

No próximo capítulo, apresentaremos as decisões e as ações britânicas, desde a

preparação para a Guerra das Malvinas, que tiveram impacto na defesa aeroespacial da força

naval britânica.



 3 UMA ILHA TÃO LONGE

Em 14 de setembro de 1981, um documento dos Chefes de Estados-Maiores14

britânicos formalizou a preocupação com a possibilidade do emprego das Forças Armadas na

disputa pela soberania nas ilhas do Atlântico Sul. O documento estabelece que a resposta a

essa hipótese de emprego seria realizada,  principalmente,  por meio da MRB, com grande

apoio aéreo e formidável esforço logístico (BURDEN, 1987). 

A invasão argentina às Ilhas Malvinas veio a se concretizar no dia 02 de abril de

1982. A mobilização britânica foi autorizada na madrugada do dia 03 de abril e, no curto

período de 48 horas, os primeiros navios já navegavam rumo às Ilhas Malvinas. Ao total,

foram mobilizados mais de 100 navios e 25 mil homens (WOODWARD, 2012). Distantes

8.000 milhas náuticas (MN) do Reino Unido, elas se mostraram um difícil objetivo militar. A

Guerra das Malvinas, como ficou conhecida, duraria de 02 de abril de 1982 à 14 de junho de

1982.

Nossa análise visa construir conteúdo para verificar se as ações britânicas tiveram

aderência à teoria de John Boyd, em relação ao tema espaço aéreo e a defesa aeroespacial de

uma força naval. Justamente por ser a Guerra das Malvinas tão rica em eventos relacionados

com o tema, precisaremos analisar apenas alguns aspectos considerados mais importantes ou

seremos incapazes de nos manter dentro do limite textual permitido.

 3.1 A SITUAÇÃO DA MARINHA REAL BRITÂNICA

Em maio de 1981, iniciaram os debates  parlamentares sobre a política de defesa

do Reino Unido que culminaram com um corte radical no orçamento da MRB que, por ordem

do Ministério da Defesa britânico, deveria retirar do serviço ativo: dois Navios Aeródromos

(NAe), nove Fragatas e Contratorpedeiros, oito a dez mil militares e diversas instalações de

14 Do original em inglês “Chiefs of Staff”, é um conselho composto pelos comandantes das três força armadas
singulares britânicas e mais o Chefe e Vice-Chefe do Estado Maior de Defesa, todos militares.
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apoio em terra (WOODWARD, 2012). Assim, a MRB vivia a expectativa de ser bastante

desfalcada a partir do final de 1982.

Com a invasão argentina às Ilhas Malvinas, o Almirante Sir Henry Leach (1923-

2011), Primeiro Lorde Naval15 (tradução nossa) da MRB, viu na retomada das ilhas a chance

de  salvar  a  sua  marinha,  propondo essa  linha  de  ação  em uma reunião  com a  Primeira-

Ministra Margaret Thatcher (1925-2013) e o Secretário da Defesa16 Sir John Nott (1932- ), o

que foi aceito prontamente por Thatcher (WOODWARD, 2012).

 3.2 PREPARAÇÃO

Os britânicos avaliaram que precisariam do apoio de seus países aliados. Desta

forma, o Reino Unido iniciou uma série de ações diplomáticas para apoiar sua estratégia na

Operação “Corporate”17. Essas ações foram fundamentais e vieram a se concretizar com a

aprovação da resolução nº 502 do Conselho de Segurança das Nações Unidas18 no dia 03 de

abril  de 1982, o apoio dos EUA com o fornecimento de mísseis ar-ar (MAA) Sidewinder

AIM-9L de curto alcance guiado por infravermelho e o apoio logístico na Ilha de Ascensão,

além do apoio da França com o embargo do contrato da venda de novas unidades da ANV

Super Etendard e  mísseis  ar-superfície  (MAS) Exocet  AM-39 para a Argentina durante a

guerra (BURDEN, 1987; WOODWARD, 2012). Resultado da aliança com os EUA, o uso do

MAA Sidewinder em conjunto com os Harriers britânicos se mostraria, mais tarde, como o

mais bem sucedido recurso de defesa aeroespacial da força naval britânica.

O Comandante da Força Tarefa era o Almirante Sir John Fieldhouse (1928-1992)

que, por não estar presente no Atlântico Sul, tornou o Almirante Sir John Woodward (1932-

2013) comandante do Grupo de Batalha, o oficial mais antigo na cena de ação.

15 Do original em inglês “First Sea Lord”, é o Comandante da MRB.
16 No Reino Unido, o Secretário de Defesa é o titular do Ministério da Defesa.
17 Como ficou conhecida a operação de retomada das Ilhas Malvinas pelos britânicos.
18 Entre  outras  medidas,  determinou  a  saída  das  forças  argentinas  das  Ilhas  Malvinas.  Disponível  em:

<https://digitallibrary.un.org/record/34455#record-files-collapse-header>. Acesso em: 19 jul. 2020.

https://digitallibrary.un.org/record/34455#record-files-collapse-header
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 3.3 O ALMIRANTE SIR JOHN WOODWARD

O Almirante Woodward foi um oficial submarinista por formação profissional e

que,  embora  tivesse  experiência  no  emprego  de  meios  de  superfície,  faltava  a  ele  o

conhecimento  de  como  operar  corretamente  um  NAe.  Por  ocasião  de  exercícios

internacionais, ele pôde operar com um grupo de batalha da marinha dos EUA. Em um desses

exercícios, ele conseguiu levar seu navio capitânia a uma distância do NAe norte-americano,

o USS Coral Sea, que lhe permitiria abrir fogo com seus Exocet. De acordo com Woodward

(2012), os ensinamentos por ele obtidos, nesses exercícios, foram fundamentais para entender

a fragilidade, não óbvia, de um NAe e como empregá-lo e defendê-lo de forma adequada na

guerra naval.

Analisando  as  possibilidades  argentinas,  Woodward  identificou  na  aviação

inimiga  sua  maior  ameaça,  em  especial  na  combinação  Super  Etendard  e  Exocet.  Em

contrapartida, o que dispunha eram ANV com limitada capacidade, os Harriers, que, além de

subsônicos, somente realizavam interceptação no período diurno e que, até aquele momento,

estavam sem mísseis para interceptação (WOODWARD, 2012). Ele estimou que perder um

dos NAe seria crítico para a guerra. 

Outra deficiência  importante  era a falta  de ANV para alarme aéreo antecipado

(AEW), o que prejudicaria o tempo de resposta da força naval. De acordo com Woodward

(2012), era esperado um tempo de reação de, no máximo, quatro minutos do momento em que

um Super Etendard, voando baixo, fosse detectado até o momento em que o míssil Exocet

atingisse o alvo. Assim, ele optaria por posicionar navios piquetes no eixo da ameaça, com o

intuito de proteger seus meios mais valiosos, os NAe, pois estimava que os pilotos de Super

Etendard argentinos não teriam oportunidade para identificar visualmente seus alvos e por

isso disparariam os Exocet nos primeiros navios que encontrassem.

Ele  se  preocupava  com  a  carga  de  informações  desnecessárias  que  poderiam
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atrapalhar  o  processo  de  decisão.  Assim,  ele  escolheu  pessoalmente  alguns  oficiais  que

filtrariam as informações para que ele tomasse conhecimento apenas do que fosse realmente

importante. Também atribuiu a esses oficiais a competência para tomar decisões quando ele

estivesse ausente do Centro de Operações de Combate (COC) da força naval, instalado no

HMS Hermes.

Preocupou-se  em incrementar  os  adestramentos  de  defesa  aeroespacial  de  sua

força naval. Ele acreditava que, embora possuíssem navios com boa tecnologia, no final, eram

os homens que ganhavam a guerra e somente com exercícios no mar ele poderia incrementar

o profissionalismo das guarnições e a confiança mútua entre os navios.

 3.4 PRIMEIRO ENGAJAMENTO19

No dia 01 de maio de 1982, por volta das 16h0020, tiveram início os combates

entre argentinos e britânicos quando dois Mirage III da Força Aérea Argentina engajaram dois

Harriers britânicos em Patrulha Aérea de Combate21 (PAC). Os argentinos mergulharam em

direção aos  Harriers  e  dispararam seus  MAA Matra R530 guiados  por  radar.  Os mísseis

erraram, porém, como tinham maior velocidade, os Mirage aceleraram e escaparam das ANV

britânicas.  Essa  tática  seria  utilizada  com frequência  pelos  argentinos.  Nesse mesmo dia,

ocorreram outros combates aéreos com as mesmas características. No terceiro engajamento,

os  Harriers  levaram a  vantagem derrubando um Mirage  e  danificando  outro,  que  acabou

derrubado por fogo amigo ao tentar  pousar em Port  Stanley.  No quarto engajamento,  um

Dagger foi derrubado. 

O ataque à força naval ocorreu por volta de 19h35, quando três ANV Dagger

encontraram os HMS Glamorgan, HMS Alacrity e HMS Arrow voltando de uma missão de

19 As ações britânicas e argentinas, detalhadas nas seções 3.4 a 3.7, têm como referência o livro One Hundred
Days (Cem Dias, tradução nossa) do Almirante Woodward.

20 Todos os horários constantes deste trabalho têm como referência o fuso horário ZULU.
21 Uso de  ANV  de  asa  fixa  da  própria  força,  em patrulha  aérea,  com o  propósito  de  diminuir  o  tempo

necessário para interceptar ANV agressoras.
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bombardeio naval contra posições argentinas em Port Stanley. HMS Glamorgan se defendeu

com um míssil  superfície-ar  (MSA)  Sea  Cat,  enquanto  os  HMS Arrow e  HMS Alacrity

defenderam-se com metralhadoras, nenhum navio acertou seus alvos. As bombas dos Daggers

erraram, porém, seus canhões de 30 mm acertaram dois navios causando danos leves. Pouco

depois  das  20h00,  uma  vaga  atacante  de  bombardeiros  Canberra  seguia  em  rumo  leste,

indicando que procuravam pelos NAe. Uma PAC foi vetorada e destruiu uma das ANV. As

demais se evadiram.

Nesse dia,  os ataques argentinos envolveram uma força de quarenta ANV dos

mais variados tipos, porém apenas três Daggers conseguiram alcançar seus alvos, os navios.

Como  acreditavam  que  um  assalto  anfíbio  estava  em  andamento,  a  maioria  das  ANV

regressou ao constatar que a força naval não estava nas proximidades das Ilhas Malvinas.

Ao final do dia, as perdas argentinas somavam: três Pucarás, dois Mirage III, um

Dagger e um Canberra. Os combates ar-ar demonstraram a importância do MAA Sidewinder

norte-americano, que era mais confiável que o MAA Matra francês utilizado pelos argentinos,

e por causa disso, os Mirages e Daggers não seriam mais empregados em combates aéreos

contra os Harriers. Os pilotos britânicos que regressavam de suas PAC compareciam às salas

de  briefing22 e  compartilhavam  suas  experiências  com  os  pilotos  que  iriam  voar,  o  que

proporcionou melhor compreensão sobre o combate aéreo contra os argentinos. As equipes de

convoo se beneficiaram dos exercícios realizados durante o trânsito e conseguiram manter alta

disponibilidade de ANV para os pilotos.

 3.5 HMS SHEFFIELD

Dia 04 de maio de 1982, a força naval britânica estava em uma formatura de

defesa antiaérea no eixo da ameaça aérea vinda do continente. A primeira linha de defesa, os

piquetes, consistia de três contratorpedeiros tipo 42: HMS Sheffield, HMS Glasgow e HMS

22 Reunião onde são passadas as instruções necessárias para o cumprimento de uma missão.
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Coventry. Esses navios possuíam o sistema de defesa antiaérea de mísseis Sea Dart de médio

alcance e, por esse motivo, foram designados para aquela função. Após a primeira linha de

defesa, 18 MN à leste, havia uma outra formatura com três fragatas, um contratorpedeiro e

três  navios  auxiliares.  Os  NAe  estavam  posicionados  após  a  segunda  linha  de  defesa

acompanhados das HMS Brilliant e HMS Broadsword, fragatas tipo 22 armadas com sistema

de mísseis Sea Wolf de curto alcance. A função de comandante da guerra antiaérea (CGAA)

da força estava sendo exercida no COC do HMS Invincible. Em virtude do baixo tempo de

reação no caso de ataque com o MAS Exocet, Woodward autorizou que a força operasse com

liberdade para emitir com radares e equipamentos de comunicação. Dessa forma, os navios

poderiam  detectar  o  ataque  inimigo  com  maior  antecedência  e  coordenar  suas  ações

defensivas.

Os navios britânicos possuíam uma fragilidade defensiva relacionada com o uso

do seu sistema de comunicação por satélite, chamado SCOT. Enquanto estivessem utilizando

comunicações por satélites, os MAGE23 dos navios não conseguiam identificar uma ameaça

radar inimiga. Alguns comandantes chegaram a proibir o uso do SCOT no período diurno,

quando eram esperados  os  ataques  com MAS Exocet,  porém essa  não era  uma regra  de

comportamento padronizada para a força naval. 

Nesse dia, dois Super Etendard argentinos decolaram da Base de Rio Grande com

um míssil Exocet cada e, após reabastecimento em voo com um KC-130, foram vetorados por

uma ANV de patrulha marítima Neptune até as proximidades da força naval britânica. Os

pilotos de Super Etendard voavam baixo para evitar sua detecção pelos radares da força naval.

De tempos em tempos eles precisavam aumentar seu nível de voo e realizar uma busca radar

para localizar seus alvos. Esse era seu momento de maior exposição,  pois poderia ter  sua

aproximação detectada tanto por um MAGE quanto por um radar dos navios britânicos. Às

13h56, os pilotos argentinos usaram seus radares para encontrar seus alvos e foram detectados

23 Equipamento empregado para detectar emissões eletromagnéticas.
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à 40 MN de distância  pela HMS Glasgow com seu MAGE, que iniciou o lançamento de

chaff24 e alertou o CGAA pela linha de guerra antiaérea da força. Finalmente, às 14h02, os

dois MAS Exocet  foram lançados e as ANV se evadiram. Em função dos vários alarmes

falsos que havia recebido ao longo desse dia, o CGAA não elevou o alarme aéreo da força

naval, ele não acreditava que aquilo era realmente um ataque. A HMS Glasgow insistiu com

firmeza mas foi ignorada pelo CGAA. O navio ainda tentou engajar o Exocet com o Sea Dart

mas não conseguiu solução de tiro pelo sistema de armas. Um míssil Exocet se perdeu no

mar, porém o outro seguiu em direção à HMS Sheffield que, por estar emitindo com o SCOT

e não ter  recebido qualquer  alteração  no alarme  aéreo  da  força,  seguia  desconhecendo o

perigo que corria. Como o ataque ocorreu logo após o almoço, o comandante não estava no

COC, o que de certa forma, contribuiu para a falta de ação do navio. O míssil só foi detectado

visualmente pela HMS Sheffield quando já estava muito próximo do navio. Somente a partir

do impacto,  que o CGAA alertou a força naval informando sobre o ataque, o que causou

confusão nos navios, que começaram a abandonar suas posições na formatura para apoiar a

HMS Sheffield. Woodward percebeu uma oportunidade para um segundo ataque argentino e

determinou  quais  seriam  os  navios,  da  segunda  linha  de  defesa,  que  apoiariam  a  HMS

Sheffield e que os demais deveriam manter suas posições. Percebendo possíveis falhas na

cobertura antiaérea, ele optou por afastar seus NAe mais para leste. 

Logo após o incidente,  Woodward se preocupou em compreender  o que havia

acontecido  e  determinou que todos os navios que tivessem qualquer  informação útil  para

entender o ocorrido deveriam encaminhar suas observações. A partir dessas informações, ele

pôde reconstituir  os eventos e entender como foi realizado o ataque argentino e as falhas

britânicas que contribuíram para o ocorrido. Ele constatou que: o ataque argentino foi muito

bem executado, o funcionamento do SCOT impediu que a HMS Sheffield tivesse uma boa

24 Equipamento  de  emprego  defensivo  que  lança  na  atmosfera  uma nuvem de  material  refletor  de  ondas
eletromagnéticas, criando falsos alvos radar para confundir o piloto ou os mísseis inimigos.
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indicação do perigo que corria, o navio estava escutando a linha de guerra antiaérea da força

porém não reagiu por falha de seu COC, a HMS Glasgow agiu de forma exemplar, o CGAA

falhou em não elevar o nível da ameaça no alarme aéreo, o MSA Sea Dart poderia não ser tão

confiável  contra  mísseis  ou  ANV  voando  baixo  e  que  o  uso  do  chaff  poderia  ser  uma

importante medida defensiva.

Uma das mudanças que ele implementaria, fruto dessas conclusões, era a chamada

combinação 42/22. Woodward esperava, com isso, poder mesclar as qualidades de alcance do

Sea Dart dos contratorpedeiros  tipo 42 com a precisão à curta distância do Sea Wolf das

fragatas tipo 22.

 3.6 DIA D

A  escolha  do  local  do  assalto  anfíbio  refletia  a  preocupação  com  a  defesa

aeroespacial da força. A Baía de San Carlos é um local de águas abrigadas localizado dentro

do Canal das Malvinas25 (tradução nossa), o que impedia o ataque aos navios de desembarque

com o MAS Exocet. Além disso, o local era cercado por terreno alto, o que garantiria pouco

tempo  de  reação  aos  pilotos  que  atacassem  com  bombas,  ao  mesmo  tempo  em  que  os

colocaria dentro do alcance dos armamentos dos navios e das baterias antiaéreas de MSA

Rapier a serem instaladas em terra.

Por ocasião do assalto anfíbio, a defesa aeroespacial funcionaria criando uma zona

de exclusão de 10 MN de raio em volta  dos navios em San Carlos,  dentro daquela área,

ocorreriam os engajamentos com os armamentos dos navios contra qualquer ANV de asa fixa,

apoiados quando possível,  pelas baterias de MSA a serem instaladas em terra. Fora desse

espaço, os Harriers aguardariam em PAC para serem vetorados contra as ANV agressoras

pelo navio controlador da PAC na cena de ação, a HMS Antrim. Caso alguma ANV inimiga

entrasse nesse espaço restrito, os helicópteros britânicos precisariam pousar e aguardar o fim

25 Do original em inglês “Falkland Sound”.



27

do engajamento para depois continuar seu movimento de carga e pessoal dos navios para

terra.

O início do assalto anfíbio ocorreu na madrugada do dia 20 para 21 de maio. San

Carlos foi conquistada antes do nascer do sol do dia 21. Porém, com a luz do dia, começaram

os ataques. Uma ANV MB-339 atacou a HMS Antrim e se evadiu. Um membro do Serviço

Aéreo Especial26 (SAS, tradução nossa), em  terra, conseguiu derrubar uma ANV de ataque

Pucará  com um MSA Stinger.  Às  12h35,  os  ataques  se  intensificaram.  Três  Daggers  se

aproximaram por trás do Monte Rosalie em direção a San Carlos e foram engajados com

MSA Sea Cat, um Dagger foi destruído, o segundo errou suas bombas, mas acertou tiros de

canhão de 30 mm na HMS Broadsword, ferindo 14 e danificando dois helicópteros Lynx,

enquanto o terceiro acertou uma bomba de 1000 lbs no convoo da HMS Antrim, que não

explodiu, porém incendiou o navio. Uma segunda vaga atacante de três Daggers se aproximou

da HMS Antrim que, agora, estava sem seus MSA. O navio se defendeu usando seu canhão de

4,5” e parte da tripulação, que atirava com armas leves a partir do convés. Foi atacado com

canhões pela  primeira  ANV. O segundo Dagger foi destruído por um Sea Wolf da HMS

Broadsword. O terceiro errou suas bombas. 

Após esse ataque, percebendo que a HMS Antrim não conseguiria mais exercer

suas funções de controlador da PAC, o comandante da HMS Brilliant, sem receber qualquer

determinação para tal, assumiu aquela tarefa. Não bastasse isso, ele tomou outra iniciativa,

orientou os navios que estavam dispersos na cena de ação para que se concentrassem no

interior  da Baía de San Carlos empregando, assim, suas defesas antiaéreas de forma mais

vantajosa. Duas horas depois, as PAC começaram a funcionar e abateram um Pucará. Uma

hora depois, uma vaga atacante de quatro Skyhawks se aproximou e errou suas bombas e, na

saída  da  zona  de  engajamento,  uma  PAC derrubou  uma  ANV  inimiga.  Novo  ataque  se

aproximou, agora com seis Skyhawks. Duas bombas de 1000 lbs acertam a HMS Argonaut.

26 Tropa de operações especiais do Exército do Reino Unido.
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Outra vaga se apresentou com quatro Daggers. Uma PAC foi vetorada e destruiu uma ANV

antes que se aproximasse. MSA Sea Cat foram disparados, mas não acertaram seu alvo. Mais

uma vez, o sistema Sea Wolf não funcionou, pois as ANV não estavam fechando em relação à

HMS Brilliant, um problema recorrente desse sistema das tipo 22. Uma das ANV conseguiu

atingir a HMS Brilliant com canhão de 30 mm. Mais uma vaga atacante chegou. Skyhawks

atingiram  três  bombas  na  HMS  Ardent,  duas  explodiram.  Agora,  três  Daggers  se

apresentaram para atacar os navios. Dessa vez, Harriers foram vetorados pela HMS Brilliant e

conseguiram destruir as três ANV argentinas. Após isso, mais uma vaga de Skyhawks atacou.

Uma ANV foi derrubada, mas sete bombas de 500 lbs atingiram a HMS Ardent novamente. O

navio foi abandonado após o ataque, afundando horas depois. As três ANV que escaparam

foram destruídas por uma PAC britânica.  Os argentinos ainda tentaram um último ataque,

porém o intenso fogo antiaéreo os afastou. 

O saldo dos britânicos, ao final do dia foi: HMS Ardent afundada, HMS Argonaut

e  HMS  Antrim  com  bombas  que  não  explodiram,  HMS  Brilliant  e  HMS  Broadsword

danificadas.  Em contrapartida,  o saldo das perdas  argentinas,  ao final  do dia,  foram:  três

Pucarás, seis Daggers, cinco Skyhawks, dois helicópteros Puma e um helicóptero Chinook.

Dos 14 aviões destruídos, nove foram atingidos por Sidewinder, um por Stinger do SAS, um

Pucará destruído no solo pela HMS Ardent (no aeroporto de Goose Green), um Skyhawk

derrubado por armas leves e o HMS Plymouth e a HMS Broadsword destruíram, cada navio,

uma ANV com seus MSA. Os argentinos utilizaram por volta de 50 ANV nesse ataque.

Ao  final  dos  engajamentos,  Woodward  pôde  constatar  que  o  papel  da  HMS

Brilliant foi extremamente importante, tendo vetorado com sucesso quatro PAC. Os MSA dos

navios derrubaram apenas duas ANV, o que foi considerado como um desempenho ruim. O

sistema Sea Wolf demonstrava dificuldades para engajar alvos que não estivessem fechando

em relação ao lançador.  Os radares dos navios não eram muito eficazes em um ambiente
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como aquele, cercado por montanhas. 

O comprometimento britânico com o aprimoramento era notável. O comandante

da  HMS  Ardent  começou  a  escrever,  na  mesma  noite  em  que  foi  afundado,  as  lições

aprendidas por ele para que elas fossem passadas para os outros navios. No que se refere à

defesa aeroespacial, ele disse que o constante fogo sobre as ANV atacantes, incluindo o de

armas leves individuais como fuzis, colocava muita pressão sobre os pilotos, o que diminuía a

precisão  dos  ataques.  Em  outro  aprendizado,  disse  que  quanto  mais  um navio  estivesse

próximo à costa, mais difícil seria para a ANV atacante manter um voo baixo, pois a costa a

obrigaria a elevar sua altitude. Então, ele passou essas lições para o Almirante Woodward na

mesma noite em que perdeu seu navio e um terço de sua tripulação.

 3.7 AÇÕES NÃO CONVENCIONAIS

Woodward sabia que, se pudesse impedir as ANV inimigas de decolar, também

estaria contribuindo para a defesa aeroespacial. Para isso, ao longo da guerra, ele utilizou-se

de várias ações não defensivas para auxiliar, preventivamente, a defesa da força naval.

Após perceber que o aeroporto de Port Stanley seria o único capaz de servir de

base para ANV de alto desempenho, ele passou a adotar ações que desestimulassem o seu uso

pelos argentinos. Bombardeios com Harrier ou pelos canhões de 4,5” dos navios de escolta

eram constantes. Além disso, por várias vezes, posicionou contratorpedeiros tipo 42 com seu

MSA Sea Dart próximo ao aeroporto a fim de interditar a área para qualquer voo que tentasse

sair ou chegar ao local.

Sabendo  da  localização  de  ANV  de  ataque  Pucará  na  Ilha  Pebble  e  da

possibilidade de que os argentinos as utilizassem para atacar os navios e as tropas no Dia D,

Woodward empregou o SAS em uma operação especial bem sucedida que destruiu, no chão,

onze ANV. O sucesso das ações do SAS influenciaram seus superiores, que tentaram repetir
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essa ação em solo argentino na tentativa de destruir os Super Etendard na sua Base em Rio

Grande. Porém, em virtude das condições climáticas, essa operação falhou.

 3.8 CONCLUSÕES PARCIAIS

Neste capítulo, descrevemos algumas das principais ações britânicas por ocasião

da Guerra das Malvinas que interferiram, diretamente,  na defesa aeroespacial de sua força

naval. 

Como descrevemos, as ações diplomáticas possibilitaram isolar, militarmente, a

argentina, negando-lhe sua mais perigosa arma durante toda a guerra, o MAS Exocet, que teve

seu contrato de venda suspenso. A mesma diplomacia britânica garantiu o fornecimento pelos

norte-americanos dos MAA Sidewinder para uso com os Harriers, contribuindo com a defesa

aeroespacial da força naval britânica.

Apesar de alguns erros individuais, na maioria dos casos os navios britânicos se

comportaram de forma exemplar durante o combate, prezando pela iniciativa, pelo emprego

dos seus armamentos e sensores de forma adequada e demonstrando capacidade de adaptação

às situações de combate.

O Almirante Woodward, em especial, demonstrou grande capacidade intelectual

ao buscar e analisar corretamente as informações sobre os combates com os argentinos de

forma a poder se adaptar à cada situação nova que se apresentava. Não mediu esforços para

inovar na forma de lidar com a ameaça aérea inimiga, como na combinação 42/22 de navios, a

interdição do aeroporto de Port Stanley a partir de um navio e no uso de operações especiais

para atacar ANV em terra.

No próximo capítulo, analisaremos se as ações britânicas durante a Guerra das

Malvinas tiveram aderência à teoria de John Boyd no que diz respeito à defesa aeroespacial de

uma força naval.



 4 CONFRONTO  ENTRE  AS  AÇÕES  BRITÂNICAS  NA  GUERRA  DAS

MALVINAS E A TEORIA DE JOHN BOYD

No capítulo dois, descrevemos o modelo teórico de John Boyd. Vimos que sua

teoria inicia com o Ciclo de Decisão que leva o seu nome e continua evoluindo ao longo do

tempo até chegar à teoria de interação e isolamento. No capítulo três, descrevemos alguns dos

principais acontecimentos da Guerra das Malvinas e como eles influenciaram o resultado dos

combates entre britânicos e argentinos. 

A  seguir,  confrontaremos teoria  e  realidade  a  fim  de  responder  se  as  ações

britânicas, por ocasião da Guerra das Malvinas, no âmbito da defesa aeroespacial de sua força

naval, tiveram ou não aderência ao modelo teórico do Coronel John R. Boyd da USAF.

 4.1 A IMPORTÂNCIA DAS ALIANÇAS

Por ocasião do início do conflito, a liderança britânica percebeu a importância de

isolar  a  Argentina  de  possíveis  aliados.  As  ações  diplomáticas  britânicas  iniciaram  no

primeiro dia após a invasão argentina às Ilhas Malvinas. A primeira medida foi mostrar aos

demais  países  do  mundo que a  argentina  era  o  real  agressor.  Isso  foi  conseguido com a

aprovação da Resolução nº 502 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A partir daí,

iniciaram outras importantes ações diplomáticas que tiveram aderência à teoria de interação e

isolamento de John Boyd em pelo menos dois momentos. 

No primeiro  momento,  os  britânicos  conseguiram apoio  dos  EUA,  seu  aliado

tradicional, alcançando o que Boyd chama de interação física, se fortalecendo no processo. O

apoio norte-americano na Ilha de Ascensão foi fundamental para a preparação final da força

naval. Parte das instalações da ilha estavam sob controle norte-americano, na forma de um

sistema de arrendamento,  o  que incluía  a  pista  de pouso utilizada  para o recebimento  de

material  (WOODWARD,  2012).  Foi  em  Ascensão  que  os  britânicos  receberam  grandes
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quantidades do MAA Sidewinder dos norte-americanos que, empregados com os Harriers,

foram fundamentais para a defesa aeroespacial. Contabilizando as ANV inimigas destruídas

em voo, o binômio Harrier e Sidewinder foi o que mais contribuiu para a defesa aeroespacial

com dezesseis ANV inimigas abatidas (GRÃ-BRETANHA, 1982). 

No segundo momento, os britânicos conseguiram impor o isolamento físico aos

argentinos  quando  a  França  suspendeu,  durante  o  período  da  guerra,  o  contrato  de

fornecimento de mais ANV Super Etendard e mísseis Exocet. De acordo com Woodward,

essa era a arma mais importante dos argentinos. Dos cinco mísseis lançados, três acertaram

seus  alvos,  impondo  a  perda  de  dois  navios,  a  HMS  Sheffield  e  o  Atlantic  Conveyor27

(WOODWARD,  2012).  Com 60% de  acerto28,  dois  navios  afundados  com apenas  cinco

mísseis lançados e sem sequer uma ANV lançadora ter sido destruída, seu desempenho foi

muito superior aos ataques com bombas.

 4.2 EXPLORANDO NOVAS SOLUÇÕES

John Boyd ensina que um sistema fechado costuma fornecer respostas de forma a

satisfazer  as  expectativas  do  observador.  Ele  diz,  também,  que  quanto  mais  tempo  nos

isolamos em um sistema, maior se torna nossa desconexão com a realidade, pois, enquanto o

mundo a nossa volta está em constante mudança, nós estamos presos aos mesmos processos

mentais.  Assim,  satisfeitos  com  as  respostas  que  obtemos,  perderemos  a  chance  de  nos

adaptar (BOYD, 2018). Pensar fora do sistema é um exercício ativo de busca por respostas

que  não  são  evidentes.  Podemos  perceber  que  o  Almirante  Woodward  procurou  buscar

conhecimento  olhando  para  fora  de  seu  sistema  e,  assim,  pôde  criar  respostas  novas  e

adaptativas. 

O primeiro exemplo de aderência foi o processo de análise e síntese que realizou

27 O navio mercante Atlantic Conveyor foi atingido por dois MAS Exocet no dia 25 de maio. O navio foi
abandonado logo após o ataque e afundou três dias depois.

28 Para efeito deste trabalho contabilizamos apenas os Exocet lançados por ANV.
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durante os exercícios, com o grupo de batalha do USS Coral Sea, meses antes da Guerra das

Malvinas.  Naquele  exercício,  ele  conseguiu  se  evadir  do  esclarecimento  do  NAe  norte-

americano e chegar à uma distância que permitia o fogo com os Exocet de seu navio capitânia

(WOODWARD, 2012). Naquele momento, ele percebeu que, apesar de todos os recursos que

dispunha o NAe norte-americano, ele continuava a ser uma unidade apenas tão boa quanto sua

forma de emprego. Por vezes, ele utilizou esse ensinamento para posicionar seus NAe por trás

de  duas  linhas  de  defesa  de  navios  de  escolta  e  o  mais  afastado  possível  do  continente

argentino. 

O  segundo  exemplo  remete  à  condução  da  defesa  aeroespacial.  Neste  caso,

normalmente,  se  imaginam ações  que  fortaleçam as  estruturas  defensivas  da  força  naval,

como  o  emprego  de  navios  em  uma  formatura  antiaérea  e  ANV  em  PAC.  Para  alguns

decisores,  esse  pensamento  já  seria  satisfatório.  Porém,  se  a  defesa  aeroespacial  visava

proteger a força naval de ataques por ANV e mísseis inimigos, seria possível minimizar essa

ameaça de forma preventiva? Pensamentos como esse têm aderência à teoria  de Boyd ao

propor respostas fora do pensamento comum. Woodward, seja por iniciativa própria ou por

aceitar boas sugestões, optou em alguns momentos por reduzir a ameaça aérea antes que ela

fosse empregada pelo inimigo. Assim, ele optou por realizar interdições no espaço aéreo na

área  do aeroporto  de  Port  Stanley,  empregando navios  com MSA Sea Dart,  os  de maior

alcance,  impedindo que o principal  aeroporto  da ilha  fosse utilizado durante  essas  ações.

Outra medida não convencional foi o uso de tropas de operações especiais para destruir ANV

no solo,  tendo obtido  sucesso na Ilha  Pebble  com a destruição  de onze ANV Pucará.  O

sucesso dessa ação foi tão grande que seus superiores propuseram realizar  outra operação

especial, porém, dessa vez em solo argentino. O objetivo era destruir os Super Etendard em

Rio Grande. A operação falhou, mas, caso tivesse sido bem sucedida, teria salvo o Atlantic

Conveyor e o importante material que transportava.



34

 4.3 CONDUÇÃO DA GUERRA, CONFIANÇA MÚTUA E INICIATIVA

Ao longo da história, a obsessão pelo controle levou à construção de estruturas

rígidas de comando e controle (BOYD, 2018). Consequência direta disso eram exércitos com

pouca capacidade de adaptação,  que priorizavam o atrito  ao medir  forças com o inimigo.

Boyd observou que, se isso fosse a solução, normalmente, o mais forte venceria. Porém, a

história estava cheia de exemplos do contrário. Ele, então, pôde concluir que a fórmula do

sucesso  estava  ligada  à  capacidade  de  testar  o  inimigo  e  aproveitar  as  oportunidades,  se

adaptando sempre que necessário. 

Cada  escalão  roda  seu  próprio  Ciclo  OODA.  Quanto  maior  o  escalão,  mais

informações  ele  precisa  receber  para  rodar  seu  ciclo  (BOYD,  2018).  Assim,  o  escalão

subordinado é atrasado pelo Ciclo OODA do escalão superior e perde a chance de agir  a

tempo de aproveitar  as oportunidades que se apresentam durante o combate.  Logo, se faz

necessário permitir que o subordinado opere com maior liberdade. Para que isso ocorra, é

preciso haver confiança mútua entre os escalões, como em um contrato, no qual o superior

permite ao subordinado ter liberdade de manobra para aproveitar e explorar as oportunidades

que se apresentem, ao mesmo tempo em que o subordinado se compromete com os objetivos

do superior. Essa relação é construída por meio de exercícios constantes, pré-requisitos para a

construção de confiança mútua e de harmonia entre as diversas unidades e escalões.

Nessa parte da teoria de Boyd, as ações britânicas tiveram aderência na maior

parte das vezes. Ocorreram momentos em que falhas pontuais afastaram suas ações da teoria,

inclusive,  uma delas  contribuiu  para  a  perda  de  um importante  navio,  a  HMS Sheffield.

Começaremos, então, por esse evento.

Por ocasião do ataque à HMS Sheffield,  no dia 04 de maio,  a HMS Glasgow

detectou as ANV e os mísseis Exocet, tanto por MAGE quanto por radar e reportou o ocorrido

ao CGAA a bordo do HMS Invincible. O CGAA, que já tinha recebido uma série de alarmes
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falsos ao longo do dia, algo que não foi incomum ao longo da guerra, não queria aumentar o

alarme e causar desperdício de chaffs na força naval (WOODWARD, 2012). Porém, pela

distância entre os piquetes e o NAe, não era possível que o CGAA avaliasse, corretamente, a

questão.  Logo,  ele  deveria  ter  confiado  na  informação  recebida  da  HMS  Glasgow que,

inclusive, insistiu mais de uma vez no aviso. A teoria de Boyd diz que a confiança mútua e

harmonia nas ações  são consequências  de um bom comando e controle.  Percebemos que,

nesse caso, não houve aderência à teoria de Boyd.

Apesar  de  erros  pontuais,  na  maioria  das  vezes,  os  britânicos  acertaram.

Woodward aproveitou o trânsito em direção às Malvinas para realizar uma série de exercícios

de defesa aeroespacial que, ao longo do tempo, incrementou o nível geral de adestramento e a

confiança mútua entre as unidades, observada em quase todos os combates. Ele possuía o

costume de dar liberdade para seus subordinados e estes tinham a compreensão dos objetivos

de  seu  superior,  agindo  de  forma  a  se  adaptar  aos  combates  ao  mesmo  tempo  que  se

esforçavam para atingir os objetivos esperados.

Woodward se preocupou com o tempo gasto em seu Ciclo OODA e sua influência

nos escalões subordinados. Quando escolheu militares capacitados para trabalharem filtrando

informações  desnecessárias  e  até  mesmo  conduzindo  as  ações  em  sua  ausência,  ele  se

permitiu concentrar no que era importante para rodar seu Ciclo de Decisão de forma mais

rápida (WOODWARD, 2012). Com um tempo de ciclo reduzido, era capaz de compreender

mais rapidamente o que estava sendo feito por seus subordinados e as mudanças que ocorriam

ao seu redor, o que Boyd chama de apreciação. A partir daí, ele poderia exercer sua liderança

para ajustar objetivos de forma mais rápida para seus subordinados. Um exemplo disso pode

ser tirado do ataque à HMS Sheffield. Logo após receberem as informações sobre ataque,

alguns navios abandonaram suas posições, ao mesmo tempo, para ajudar a HMS Sheffield.

Woodward percebeu que a cobertura antiaérea estava se desfazendo, não atendendo mais aos
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seus  objetivos.  Assim,  exerceu,  rapidamente,  sua  liderança  dando  atribuições  para  que

somente  alguns  navios  manobrassem para  socorrer  a  HMS  Sheffield  enquanto  os  outros

deveriam  manter  suas  posições,  o  que  restabeleceu  o  nível  de  harmonia  na  cobertura

antiaérea.

A escolha do modelo a ser seguido na defesa aeroespacial por ocasião do assalto

anfíbio, a criação de uma zona de exclusão de 10 MN, também pode ser vista como tendo

aderência à teoria de Boyd. Com diversos meios envolvidos como navios, ANV e baterias em

terra e o curto tempo de reação necessário para se contrapor ao ataque de uma ANV inimiga,

um sistema rígido de comando e controle faria com que se perdesse muito tempo nas reações,

algo indesejável na defesa aeroespacial (WOODWARD, 2012). Assim, a forma escolhida foi

aquela reconhecida como mais simples e funcional, tendo sido fundamental para garantir a

harmonia  entre  as  unidades  e  a  diminuição  do  tempo  de  reação  britânico  aos  ataques

argentinos. Nesse dia, se destacaram as ações por iniciativa do comandante da HMS Brilliant,

a serem analisadas mais à frente, que só foram possíveis em função do modelo de comando e

controle adotado.

 4.4 OBSERVAÇÃO, ORIENTAÇÃO, DECISÃO E AÇÃO

O Ciclo OODA é o ponto de partida de toda a teoria de John Boyd, sendo fruto

dos questionamentos feitos por ele sobre a grande vantagem dos pilotos norte-americanos por

ocasião da Guerra da Coreia. Boyd constatou que o bom resultado estava relacionado com três

características favoráveis aos pilotos da USAF: melhor percepção do que ocorria ao seu redor,

reações mais rápidas e melhor treinamento. Estudando esses resultados, ele criou um modelo,

chamado de Ciclo de Boyd, com quatro elementos: observação, orientação, decisão e ação.

Disse  que  rodar  o  nosso  ciclo  mais  rapidamente  que  o  do  adversário  impõe  a  este  uma

desordem crescente que impacta negativamente em sua capacidade de reagir às nossas ações.
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Ciclo após ciclo, essa vantagem aumenta até que o inimigo entre em colapso e seja derrotado

(HAMMOND, 2012). 

Para  efeito  deste  estudo,  dividimos  esta  análise  em duas  partes.  Na primeira,

faremos uma comparação entre os Ciclos OODA britânico e argentino. Na segunda, a análise

será sobre o Ciclo OODA individual do Almirante Woodward.

 4.4.1 Comparação entre o Ciclo de Decisão britânico e o argentino

Os ataques argentinos eram combinados em briefing e executados ao longo do dia

(BURDEN, 1987). Ficou evidente que o Ciclo OODA dos argentinos funcionava. Eram feitos

ajustes  nos  padrões  de  emprego  das  ANV.  Porém,  em função  da  distância  e  do  esforço

necessário para preparar as ANV e reabastecer as vagas atacantes em voo, essas alterações,

normalmente,  eram implementadas  no dia subsequente.  Em contrapartida,  os britânicos  se

adaptavam às  mudanças  ao longo do mesmo dia.  Assim,  mesmo quando começavam em

desvantagem, utilizavam os aprendizados dos primeiros ataques para se adaptar aos ataques

subsequentes  e  conseguiam impor  pesadas  baixas  aos  argentinos.  Assim,  o  Ciclo  OODA

britânico,  normalmente,  rodava  mais  rápido  que  o  do  inimigo.  Vamos  analisar  alguns

exemplos.

No  primeiro  dia  de  engajamento,  em  01  de  maio,  os  argentinos  começaram

explorando a maior  vantagem que sua ANV tinha  sobre  as  britânicas,  a  velocidade.  Nos

primeiros  combates,  os  argentinos,  voando mais  alto,  mergulhavam com seus  Mirage  em

direção  aos  Harriers  e  lançavam  seus  MAA.  Após  isso,  aceleravam  suas  ANV  até  a

velocidade supersônica e escapavam. Os pilotos britânicos voavam várias missões de PAC ao

dia e sempre que voltavam para os NAe eles compareciam às salas de briefing para passar

suas experiências para os próximos pilotos que iriam voar (WOODWARD, 2012). Assim,

ajudavam na orientação uns dos outros, o que proporcionou melhor entendimento dos pilotos
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britânicos sobre a tática empregada pelos argentinos e como se contrapor a ela. A partir do

terceiro  engajamento  ar-ar,  os  britânicos  passaram  a  ter  vantagem  sobre  os  Mirrage,

destruindo algumas ANV. Ao final do dia, os argentinos perceberam que não seria possível

enfrentar os Harriers e optaram por não mais os engajar, em combate ar-ar, durante a guerra. 

Em  relação  ao  ataque  à  HMS  Sheffield,  no  dia  04  de  maio,  os  argentinos

planejaram corretamente  como utilizar  o  Super  Etendard  com o míssil  Exocet  e  estavam

sendo  orientados  por  uma  ANV  de  patrulha  marítima.  Assim,  seu  Ciclo  OODA  rodava

corretamente. Veremos, a seguir, dois Ciclos de Decisão britânicos distintos funcionando em

contraposição ao ataque argentino.

A  HMS  Glasgow  rodou  seu  Ciclo  de  Decisão  corretamente,  conseguindo  se

contrapor às ações argentinas. Seu comandante já havia se orientado, previamente, sobre o

risco do uso do SCOT no período diurno, quando se esperava o ataque das ANV argentinas,

autorizando seu uso apenas à noite. Ao observar as indicações, do MAGE e do radar, o navio

reconheceu, prontamente, que estava sob ataque e iniciou suas medidas defensivas com o uso

de chaff, além de informar o ocorrido ao CGAA pela linha de guerra antiaérea. Tentou, ainda,

engajar  o  míssil,  o  que  não  ocorreu  por  limitação  do  equipamento.  Assim,  percorreu

corretamente todos os elementos do Ciclo de Decisão em tempo suficiente para alertar os

demais  navios  e  tentar  se  contrapor  à  ameaça.  Em  contrapartida,  a  HMS  Sheffield  não

conseguiu rodar seu Ciclo de Decisão. Mesmo operando com o radar e ouvindo a linha de

defesa antiaérea, não se orientou sobre o perigo que se aproximava. O navio apenas percebeu

que estava sendo atacado quando um militar  conseguiu  contato visual  com o Exocet  nos

segundos  finais  de  voo,  o  que  não  permitia  mais  tempo  para  uma resposta  efetiva.  Sua

responsabilidade foi compartilhada com o CGAA que também falhou em rodar o seu Ciclo de

Decisão ao não elevar o alarme aéreo da força naval, mesmo após as insistências da HMS

Glasgow. Ao rodar seu Ciclo OODA com deficiência, a HMS Sheffield não conseguiu reagir
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corretamente às ações argentinas. 

Por ocasião dos ataques aos navios da MRB na Baía de San Carlos, no dia 21 de

maio,  encontramos exemplos  do correto funcionamento  do Ciclo  de Decisão britânico.  A

HMS Brilliant, percebendo que a HMS Antrim havia sido atacada e, por isso, não conseguia

mais exercer suas tarefas na defesa aeroespacial, assumiu por iniciativa própria o controle das

PAC. Não apenas isso, observando a dispersão das defesas antiaéreas, o comandante da HMS

Brilliant  conseguiu  concentrar  os  demais  navios  de  forma  a  otimizar  o  apoio  mútuo

(WOODWARD,  2012).  As  ações  britânicas,  em especial  as  da  HMS Brilliant,  causaram

grandes  perdas  aos  argentinos  em um dia  que  havia  começado  em desvantagem para  os

britânicos.

 4.4.2 O Ciclo de Decisão do Almirante Woodward

O adestramento  superior  dos  pilotos  norte-americanos  foi  um dos  fatores  que

contribuiram para a larga vantagem aérea durante a Guerra da Coreia. De acordo com a teoria,

o  elemento  orientação  é  aquele  em  que  aplicamos  os  filtros  que  carregamos  conosco

(HAMMOND,  2012).  Os  exercícios  de  defesa  aeroespacial  conduzidos  durante  o

deslocamento rumo às Malvinas preparam os britânicos para se orientarem melhor durante os

combates  e,  assim,  rodar  seu  Ciclo  de  Decisão  com  vantagem  sobre  os  argentinos.  A

preocupação do Almirante Woodward com o nível de adestramento de suas unidades teve

aderência com a teoria de Boyd. 

Desde antes dos confrontos, Woodward percebeu que a falta de uma ANV AEW

somada  à  ameaça  do  binômio  Super  Etendard  e  Exocet  seria  um  grande  perigo.

Reconhecendo essa deficiência, ele posicionava navios piquetes no eixo da ameaça que vinha

do continente. Bem orientado sobre a fragilidade, não evidente, dos NAe, ele os posicionava

após uma segunda linha de defesa de navios de escolta e utilizava os navios de apoio para
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servirem de iscas  para os Exocet,  caso as defesas falhassem (HAMMOND, 2012).  Dessa

forma, seus NAe estiveram sempre bem protegidos e os pilotos argentinos nunca conseguiram

os identificar antes de realizarem um ataque.

O Almirante Woodward se esforçou, durante toda a guerra, para rodar seu Ciclo

OODA corretamente. Ele, constantemente, solicitava informações sobre as ações ocorridas e

iniciava um processo mental  na busca pela  melhor  solução a ser implementada.  Vejamos

alguns exemplos extraídos do seu livro One Hundred Days. 

Como  resultado  do  primeiro  engajamento,  Woodward  orientou-se  sobre  a

superioridade das ANV britânicas, com MAA Sidewinder, em relação às argentinas. Além

disso, percebeu que era fundamental negar sua posição aos inimigos para dificultar o ataque à

sua força naval e seus NAe. Por ocasião do ataque à HMS Sheffield, ele orientou-se sobre a

importância do uso do chaff pelos navios de escolta e da defesa em profundidade para os

NAe. Compreendendo o risco de um segundo ataque argentino, ele reorientou a cobertura

antiaérea e afastou seus NAe. Ainda por consequência desse mesmo ataque, ele percebeu que

talvez o sistema Sea Dart não fosse tão confiável e que seria necessário algum ajuste, que veio

na forma da combinação 42/22, esperando somar as características do maior alcance do Sea

Dart com a precisão do Sea Wolf à curta distância.  A escolha do local do assalto anfíbio

refletia  a  preocupação  com a  proteção  contra  ataques  com Exocet  e  bombas  pelas  ANV

inimigas, bem como, maximizar a exposição argentina ao fogo antiaéreo combinado de navios

e baterias em terra. Durante o Dia D, percebeu a vantagem das PAC em relação às armas

antiaéreas dos navios. Devido à dificuldade dos navios em operar seus radares de busca aérea

dentro da Baía de San Carlos, decidiu posicionar os navios controladores das PAC fora do

Canal das Malvinas para os próximos engajamentos. Percebeu a dificuldade do sistema Sea

Wolf em engajar alvos que não voavam de encontro ao navio lançador. Assim, percebemos

que o Almirante Woodward rodava o seu Ciclo de Decisão constantemente, adaptando-se às
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ações dos argentinos durante a Guerra das Malvinas.

 4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS

Após comparamos  as ações  britânicas  na Guerra das  Malvinas  com o modelo

teórico de John Boyd, podemos observar que, na maioria das oportunidades, os britânicos

mantiveram aderência à teoria. Vejamos.

Sua diplomacia atuou de forma a isolar seu inimigo, negando-lhe sua principal

arma e interagindo com seus aliados, garantindo importante apoio logístico e fornecimento de

armamento.  Encontraram soluções  não convencionais  para  destruir  ANV ainda  no  solo  e

negar  o  uso  do  principal  aeroporto  em  posse  do  inimigo.  Empregaram  um  sistema  de

comando  e  controle  funcional  e  que  permitia  o  exercício  da  iniciativa  pelas  unidades

subordinadas. Estimularam a confiança mútua e a diminuição no tempo do Ciclo de Decisão

por meio de exercícios de defesa aeroespacial. Conseguiram rodar seu Ciclo OODA de forma

mais  rápida  que  o  inimigo  na  maioria  das  vezes.  O  comandante  do  Grupo  de  Batalha

preocupou-se, constantemente, em acelerar seu Ciclo de Decisão e rodá-lo de forma correta.

Os  britânicos  também  cometeram  erros  que  os  afastaram  do  modelo  teórico

durante o ataque à HMS Sheffield. Tais erros, embora tenham contribuído para a perda de um

importante navio, foram eventos pontuais e não refletiam o processo mental predominante na

MRB.

No próximo capítulo, apresentaremos as conclusões do trabalho e avaliaremos a

hipótese proposta inicialmente.



 5 CONCLUSÃO

A Guerra das Malvinas permanece atual. O confronto entre a tradicional MRB e

seu antagonista sul-americano mais fraco continua a ser estudado até os dias de hoje, mesmo

após quase 40 anos. A distância até as ilhas, o esforço logístico e o constante ataque dos

argentinos  mantiveram sempre presentes,  na mente britânica,  a possibilidade de realmente

perder  a  guerra.  Mesmo  sendo  o  lado  mais  forte  no  conflito,  os  britânicos  foram,

constantemente, postos à prova pela aviação inimiga e precisaram se adaptar às situações que

se apresentavam durante os combates. 

O propósito do presente trabalho foi confrontar a defesa aeroespacial  britânica,

por  ocasião  da  Guerra  das  Malvinas,  com a  teoria  do  Coronel  John R.  Boyd da  USAF,

comparando teoria e realidade, a fim de verificar se houve aderência.

Mesmo curta em duração, a Guerra das Malvinas foi repleta de combates e, por

isso, foi necessário restringir o objeto de estudo. Assim, optamos por nos limitar às ações

preparatórias, três importantes dias de combate, que ocorreram em 01, 04 e 21 de maio, e

alguns exemplos de pensamento fora do sistema.

Neste  trabalho,  buscamos responder ao seguinte  questionamento:  as  ações  que

impactaram a defesa aeroespacial  britânica,  por  ocasião  da Guerra das  Malvinas,  tiveram

aderência à teoria de John R. Boyd? Confirmando a hipótese inicial,  constatamos que,  de

forma geral, as ações britânicas tiveram alto grau de aderência ao modelo teórico. 

Desenvolvendo este trabalho, no capítulo dois, estudamos o modelo teórico de

John Boyd. Ao descrevermos sua teoria, vimos: o Ciclo de Decisão nasceu da compreensão

de que a vantagem dos pilotos norte-americanos na Guerra da Coreia foi fruto da capacidade

de rodar Ciclos OODA mais rápido que seus inimigos,  o comando e controle  precisa ser

flexível o suficiente para permitir que os escalões subordinados tenham liberdade de manobra

e, ao mesmo tempo, atinjam os objetivos de seus superiores, há necessidade de isolarmos
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nossos  adversários  de suas  alianças  e  reforçarmos as  nossas  e que o sucesso depende da

capacidade de adaptação e da busca por respostas fora do seu próprio sistema.

No  capítulo  três,  acompanhamos  as  ações  britânicas  durante  o  período  de

preparação para a guerra e trânsito da força naval que, ao isolar os argentinos de suas alianças

e fortalecer o elo britânico com seus aliados, desequilibrou a balança fortemente em prol do

Reino Unido. Vimos as ações britânicas  em combate,  que se destacaram pela iniciativa e

capacidade de adaptação às ações inimigas. Embora tenhamos encontrado exemplos de não

aderência ao modelo teórico por ocasião do ataque à HMS Sheffield, eles foram pontuais e

não refletem as ações predominantes entre os britânicos durante a guerra. Prova disso foram

as ações da HMS Glasgow e do Almirante Woodward que, naquele mesmo evento, tiveram

perfeita  aderência  ao  modelo  teórico.  Por  fim,  acompanhamos  o  processo  decisório  do

Almirante Woodward que implementou soluções não convencionais na tentativa de alcançar

seus objetivos.

No capítulo quatro, comparamos as ações dos britânicos com a teoria de Boyd.

Concluímos que, embora alguns erros tenham sido cometidos, os britânicos tiveram, de forma

geral,  aderência  ao  modelo  teórico,  inclusive  fora  do  nível  tático.  Vimos,  ainda,  que  o

Almirante Woodward poderia ser considerado o principal responsável pelo sucesso britânico,

ao  promover  e  estimular  em  seus  subordinados  postura  compatível  com  a  iniciativa  e

adaptação às mudanças, presentes na teoria de Boyd.

Durante  a  pesquisa,  não  foi  possível  identificar  as  causas  da  falha  da  HMS

Sheffield durante o ataque que sofreu no dia 04 de maio. O fato do comandante do navio não

estar no COC, bem como o Almirante Woodward não saber o que estava ocorrendo, geraram

alguns  questionamentos.  Seria  possível  que,  por  algum  motivo,  apenas  as  ações  dos

comandantes  tivessem aderência  ao  modelo  teórico  e  que  o  mesmo não  se  aplicava  aos

demais oficiais? Seria este um fenômeno restrito ao relacionamento entre os comandantes dos
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meios navais e seu chefe imediato? O que impediu que o COC da HMS Sheffield reagisse de

forma  adequada  na  ausência  de  seu  comandante?  Esses  questionamentos  seriam  uma

interessante linha de pesquisa para futuros trabalhos.

Chegando ao fim deste trabalho, concluímos que a análise das ações britânicas à

luz da teoria de Boyd é de grande valia para a MB. Vejamos como.

A Argentina teve sua capacidade de combate muito reduzida após ter sido isolada

de  suas  alianças.  Para  evitar  esse  mesmo destino,  a  MB deve  identificar  suas  principais

fragilidades e estimular a Base Industrial de Defesa para supri-las.

O elemento de orientação é a parte do Ciclo de Decisão na qual utilizamos nossos

filtros para criar uma imagem mental que retrate a realidade. Assim, quanto melhor forem a

capacitação e os adestramentos proporcionados pela MB ao seu pessoal, mais rápido seus

militares poderão rodar o seu Ciclo de Decisão.

Boyd se refere ao comando e controle rígido como um produto da obsessão por

controle. A MB deve estimular o exercício do comando e controle nos moldes do contrato

exemplificado por John Boyd, permitindo alto grau de liberdade de ação aos subordinados.

Para  tal,  a  MB  deverá  envidar  esforços  na  formação  de  líderes  e  na  execução  de

adestramentos que busquem fortalecer os laços de confiança entre os diversos escalões.

Sendo a busca por conhecimento fora do sistema, fundamental para a proposição

de respostas novas e adaptativas, é necessário que a MB incremente o intercâmbio com outras

marinhas e com instituições tecnológicas e científicas.  Observar aquilo que se faz fora de

nosso sistema pode ser o ponto de partida para criar soluções que satisfaçam os problemas

vivenciados na MB.

Assim, após toda a análise e síntese realizada, podemos concluir que, por melhor

equipada que seja  uma força militar  em relação ao seu inimigo,  a guerra  continua  sendo

travada  na  mente  de  seus  líderes,  os  verdadeiros  responsáveis  pelas  vitórias,  e  que  a
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capacidade de adaptação às situações em mudança  ainda é o principal fator de sucesso no

combate entre forças organizadas.
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