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DIRETRIZ DE COMANDO DO IAOP PARA O ANO DE 2018 
 

Campo de Montenegro, 14 de dezembro de 2017. 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE 

Esta diretriz tem por finalidade estabelecer a concepção de Direção do IAOp 
para o ano de 2018, apresentando o pensamento, valores, convicções e ideias do Diretor, 
tendo em vista possibilitar a consecução das atividades de todos os setores da OM, com 
eficiência e eficácia. 

 
1.2 BASE LEGAL 

Esta diretriz está em consonância com a seguinte legislação: 
a) Estatuto dos Militares, RMA 35-1, de 09 DEZ 1980; 
b) Política de Defesa Nacional, Decreto nº 5.484, de 30 JUN 2005; 
c) Estratégia Nacional de Defesa, Decreto nº 6.703, de 18 DEZ 2008; 
d) Livro Branco de Defesa Nacional, aprovado em 12 SET 2013; 
e) Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, PEMAER 2010-2031; e 
f) Plano Setorial do COMPREP Período 2018-2021, PCA 11-242. 

 
1.3 ÂMBITO  

Esta Diretriz tem sua aplicação no âmbito do IAOp. 
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2 DISPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

2.1 POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL 

A Política de Defesa Nacional, tema de interesse de todos os segmentos da 
sociedade brasileira, tem como premissas os fundamentos, objetivos e princípios dispostos na 
Constituição Federal e encontra-se em consonância com as orientações governamentais e a 
política externa do País, a qual se fundamenta na busca da solução pacífica das controvérsias 
e no fortalecimento da paz e da segurança internacionais.  

Após um longo período sem que o Brasil participe de conflitos que afetem 
diretamente o território nacional, a percepção das ameaças está desvanecida para muitos 
brasileiros. Porém, é imprudente imaginar que um país com o potencial do Brasil não tenha 
disputas ou antagonismos ao buscar alcançar seus legítimos interesses. Um dos propósitos da 
Política de Defesa Nacional é conscientizar todos os segmentos da sociedade brasileira de que 
a defesa da Nação é um dever de todos os brasileiros. 

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

Os objetivos estratégicos foram extraídos do Plano Estratégico Militar da 
Aeronáutica (PEMAER) e escolhidos com vistas ao alcance da visão de futuro projetada para 
a Força Aérea Brasileira: 

a) Alcançar excelência no controle do espaço aéreo sob responsabilidade do 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB); 

b) Alcançar excelência da capacidade operacional da FAB; 

c) Otimizar a gestão organizacional do Comando da Aeronáutica; 

d) Aprimorar o apoio aos militares e civis do Comando da Aeronáutica; 

e) Modernizar os sistemas de formação e de pós-formação de recursos 
humanos; 

f) Ampliar a capacitação científico-tecnológica da Aeronáutica; 

g) Buscar o fortalecimento da indústria aeroespacial e de defesa brasileira; 

h) Habilitar o País no desenvolvimento e construção de engenhos 
aeroespaciais; 

i) Integrar-se permanentemente no desenvolvimento da mentalidade de defesa 
na sociedade brasileira; e 

j)  Maximizar a obtenção de recursos orçamentários e financeiros estratégicos 
para a Aeronáutica. 

2.3 MISSÃO DA AERONÁUTICA 

A Constituição Federal estabelece como destinação das Forças Armadas a 
defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem, da qual derivam a missão e as atribuições da Aeronáutica. 
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Considerando as atribuições legais da Aeronáutica, sua amplitude, o seu caráter 
ambivalente e a visão institucional de como são realizadas, a definição da missão da 
Aeronáutica tem foco na sua atribuição principal e razão de ser como Força Armada, de forma 
que possa ser facilmente entendida por todos os seus componentes. A Aeronáutica deverá 
defender o Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro e do espaço exterior para a 
prática de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais. Para isto, a Aeronáutica deverá 
dispor de capacidade efetiva de vigilância, de controle e de defesa do espaço aéreo, sobre os 
pontos e áreas sensíveis do território nacional, com recursos de detecção, interceptação e 
destruição. A missão deverá nortear todas as atividades da Aeronáutica e estará sempre 
orientada pela destinação constitucional das Forças Armadas, por leis e por diretrizes do 
Comandante Supremo. Deste modo, fica assim definida a Missão da Aeronáutica: 

"Manter a soberania no espaço aéreo nacional com vistas à defesa da Pátria" 

2.4 MISSÃO DO COMPREP 

O COMPREP é o responsável pelo preparo e emprego da Força Aérea. Ele 
detém os principais meios aéreos e, em consequência, responsabiliza-se pela execução das 
Ações Militares Aeroespaciais do COMAER. Ao COMPREP compete: 

“Preparar meios de Força Aérea, sob sua responsabilidade, a fim de 
manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional.” 
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3 DISPOSIÇÕES PRINCIPAIS 

3.1 MISSÃO DO IAOp 

Conduzir as atividades de Aplicações Operacionais a fim de contribuir para o 
Preparo e o Emprego da Força Aérea Brasileira. 

 
3.2 CONCEPÇÃO DO DIRETOR DO IAOp 

DGD 01 – fortalecer a consciência sobre a missão do IAOP, de forma a buscar ser 
reconhecido pela capacidade de gerar conhecimento operacional para o COMPREP e, 
consequentemente, para a FAB, com foco nas quatro grandes áreas das Aplicações 
Operacionais: a Guerra Eletrônica, a Análise Operacional, o Comando e Controle e os 
Sistemas de Armas. 

DGD 02 - manter incólumes os princípios de hierarquia e disciplina, bases da estrutura militar 
e das boas regras de convivência na caserna. Os demais valores podem variar em importância, 
dependendo da conjuntura vigente. 

DGD 03 - incentivar a união, o respeito mútuo, a lealdade, o companheirismo e o trabalho em 
equipe, fundamentais para a manutenção do espírito de corpo. Nesse sentido, os Chefes de 
Divisão deverão primar por uma condução harmoniosa, conciliando alto rendimento nas 
tarefas com os relacionamentos interpessoais, devendo-se lembrar da vocação extremamente 
multidisciplinar requerida pelas atividades desenvolvidas pelo IAOP. 

DGD 04 - diante de limitações de recursos financeiros, humanos e materiais serão priorizadas 
as atividades operacionais e administrativas para o estrito cumprimento das atividades 
emanadas pelo nosso órgão superior, o COMPREP. 

DGD 05 - o compartilhamento das informações deve ser garantido pela utilização aberta de 
todos os canais de comunicação existentes, de forma clara e objetiva, propiciando o 
assessoramento, a rápida identificação e as sugestões para os problemas a serem resolvidos 
pela administração. 

DGD 06 - o controle das atividades da administração deverá ser exercido, em todos os níveis, 
em conformidade com as respectivas atribuições conferidas por lei, regulamento ou norma 
pertinente, sob a égide da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência 
administrativa. 

DGD 07 - os recursos humanos devem ser valorizados e tratados com consideração, 
reconhecendo a importância de todos no cumprimento da missão atribuída. Nesse sentido, 
todos deverão se empenhar ao máximo para que haja um bom ambiente de trabalho, com os 
integrantes trabalhando satisfeitos, motivados e se ajudando mutuamente.  

DGD 08 - todos devem estar focados em manter a limpeza e a organização das salas e áreas 
comuns do instituto, bem como conservar a infraestrutura existente, inclusive sugerindo 
melhorias para que as obras e serviços necessários possam ser priorizados corretamente.  
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DGD 09 - todas as ações desenvolvidas no IAOP devem ser voltadas para o cumprimento da 
missão atribuída.  

DGD 10 - no intuito de conciliar as altas cargas de trabalhos intelectuais inerentes às 
atividades de pesquisa desenvolvidas no IAOP, os horários destinados às atividades físicas 
deverão ser rigorosamente observados, com vistas à saúde física e mental e, 
consequentemente, a um maior rendimento de todo o efetivo na atividade fim. 

DGD 11 - devido à grande necessidade de capacitação inerente às atividades de pesquisa do 
Instituto, incentiva-se o constante estudo e aperfeiçoamento nas áreas operacionais, técnicas e 
de idiomas, no intuito de buscar ferramentas, propor produtos e conhecimentos operacionais 
que impactem positivamente e sejam multiplicadores da capacidade de combate da FAB. 

DGD 12 - iniciar as pesquisas, em parceria com outros Institutos, de um método de validação 
de biblioteca de missão para RWR em bancada, o qual servirá como base para solucionar uma 
demanda operacional da FAB existente a mais de 2 décadas. Além disso, tal atividade servirá 
como base para iniciar o preparo do IAOP para os desafios inerentes à operação dos novos 
sistemas de guerra eletrônica de diversos vetores, especialmente das aeronaves KC-390 e 
Gripen. 

DGD 13 - uma vez que as avaliações operacionais só se aplicam à produção de 
conhecimentos relacionados com os próprios vetores, armamentos e sistemas, faz-se mister a 
utilização de ferramentas de simulação de cenários para que se possa avaliar e gerar o 
conhecimento operacional acerca de vetores, armamentos e sistemas de um oponente. É nesse 
contexto que se incentiva a busca de ferramentas para se alcançar essa expertise. 

DGD 14 - toda assessoria prestada ao Diretor deve ser leal, franca, honesta, precisa e com 
argumentação coerente, de modo que as tomadas de decisões para a solução de problemas 
sejam as melhores possíveis para o Instituto. 

DGD 15 - a delegação de competência é importante para a agilidade dos processos 
administrativos, porém deverá ser executada sem ferir a Unidade de Comando. Assim, todos 
os documentos externos produzidos deverão ter a aprovação do Diretor ou para quem houve a 
delegação de competência. 

DGD 16 - os processos para a resolução de qualquer tarefa devem ser analisados para a 
verificação da possibilidade de modificá-los, a fim de economizar tempo, recursos e executá-
los de forma mais eficiente. 

DGD 17 - dentre as prerrogativas dos militares, previstas no nosso Estatuto, ressalto, 
especialmente, a rigorosa observância do culto às honras, aos tratamentos e aos sinais de 
respeito, bem como a correta utilização de insígnias e emblemas em nossas organizações. 

 
  



 

 
8/9 

4 DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.1 DE NATUREZA MILITAR 

a) Formaturas e Solenidades Militares: As Formaturas e Solenidades 
Militares são particularidades e prerrogativas inerentes à vida do militar. 
Assim, todas deverão ser objeto de preparo e esmero de cada militar do 
IAOp. 

b) Uso dos Uniformes: Cada militar é responsável pelos seus uniformes e por 
verificar sua utilização em seus companheiros, exigindo dos mais modernos 
e assessorando os mais antigos. A correta e marcial apresentação pessoal 
são imperativas para os militares. 

c) Uso de Armamento: Todo militar deve saber manejar armamento, quer em 
serviço de escala, ou em manobras e patrulhamentos. Para tanto, a instrução 
de tiro tem grande relevância. Não serão admitidos procedimentos 
praticados contra a segurança do pessoal e das instalações. 

d) Atividade Física: As atividades do militar requerem e pressupõem que ele 
possua um bom preparo físico, para que tenha condições de agir em 
qualquer situação, seja em tempo de paz ou de conflito. Além disso, o 
TACF passou a ser objeto de avaliação de desempenho dos militares do 
COMAER.  Deste modo, incentiva-se a prática da atividade física para todo 
o efetivo, excetuando-se aqueles que estiverem dispensados por ordem 
médica.  

4.2 DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DISCIPLINAR 

a) Controle do Efetivo: A rotina diária do IAOp, compreendendo os horários 
de chegada e saída, bem como o comparecimento aos eventos agendados 
deverá ser de cumprimento geral.O controle do efetivo será efetuado, 
diariamente, no início e término de expediente.As dispensas do expediente, 
por qualquer motivo, deverão ser de conhecimento e autorizadas pelo 
respectivo Chefe. 

b) Aplicação de punição: Todas as punições deverão ser aprovadas pelo 
Diretor do IAOp, consoante o que prevê o Art. 38 e 44 do RDAER. 

c) Controle e Distribuição de Documentos: Todo e qualquer documento e 
aviso externo recebido ou expedido, bem como os contatos com órgãos 
externos, deverão ser sempre de conhecimento do Diretor, mesmo nos casos 
onde houver a delegação de competência. Nenhum documento deverá 
chegar ou sair da OM sem que tenha sido protocolado, devendo ser 
tramitado pelo SIGADAER. O trâmite, o manuseio e a guarda de 
documentação de caráter sigiloso deverão obedecer ao preconizado no 
Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (RSAS). A credencial 
de segurança por si só não garante o acesso à informação sigilosa. Para 
tanto, a compartimentação deverá ser rigorosamente observada. 

d) Cumprimento de Prazos: Todos os Chefes deverão manter um rígido 
controle para que os prazos estabelecidos em Leis, Portarias, Regulamentos, 
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Normas, Avisos, Mensagens SIAFI, DIROP, DCAR, PTA, PIMO ou por 
determinação superior, em vigor, sejam fielmente cumpridos. 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente Diretriz poderá ser atualizada em função do surgimento de novas 
necessidades, tendo em vista o cumprimento da missão do IAOp com maior eficiência e a 
manutenção de um ambiente de trabalho no qual todos se sintam motivados para desenvolver 
suas tarefas fazendo sempre o melhor possível. 

Os casos não previstos nesta Diretriz serão submetidos à apreciação do Diretor 
do IAOp, por intermédio da Cadeia de Comando. 

 
 
 
 

 
 

____________________________________________ 
LUCIANO BARBOSA MAGALHÃES Ten Cel Av 

Diretor do Instituto de Aplicações Operacionais  


