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A volta ao mundo em mais 
de 80 programas ‘F-X’

Concorrências e 
aquisições 
diretas de caças, 
novos e usados, 
no século XXI
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Phileas Fogg, o protagonista do 
romance de Júlio Verne “A vol-
ta ao mundo em 80 dias”, pre-

cisou se deslocar de trem, navio, balão e 
até de elefantes para vencer um desafio 
no final do século XIX. Já neste século 
XXI, o mais comum é dar essa volta a 
bordo de aviões a jato. Mas que tal fazer 
essa viagem, mesmo que apenas nas pá-

ginas de um texto, “voando” nos jatos 
supersônicos que povoam os programas 
de reequipamento de caças pelo mundo? 

É o que propomos nas próximas pá-
ginas: visitar os programas de aquisi-
ção de caças, deste século XXI, ao re-
dor do planeta. Pesquisamos tudo 
quanto foi possível encontrar de notí-
cias sobre o tema, compilamos, anali-
samos e, por fim, trouxemos aqui o que 
encontramos de 68 países que realiza-
ram algum tipo de programa de aqui-
sição de caças neste século. 

Mas se são menos de 70 países, por 

que estamos falando em “mais de 80 
programas”? Porque há países que rea-
lizaram, nesses quase 12 anos do século 
XXI, mais de um programa (resultando 
em aquisições ou não). Logicamente, é 
provável que algum processo de com-
pra nos tenha escapado, mesmo porque 
em alguns países isso é pouco divulga-
do. Já outros não entraram aqui por 
não atender a alguns critérios, a seguir: 

Não estão no foco desta matéria o 
desenvolvimento e a produção local de 
caças ou mesmo parcerias de vários 
países, embora programas que envol-

vam o conturbado F-35, em que muitos 
parceiros não são mais do que finan-
ciadores / compradores, estejam entre 
os exemplos de processos de aquisição 
mostrados aqui. Os desenvolvimentos 
próprios serão citados, eventualmente, 
para contextualizar outras compras. O 
foco está nos programas de aquisição 
em que um país visa comprar um caça 
produzido por outro, seja diretamente, 
seja por concorrências. 

Muitos programas visavam, desde o 
início, a aquisição de caças usados, mer-
cado ainda muito significativo. Outros 

começaram como processos de compra 
de caças novos e terminaram no balcão 
de ofertas de usados. Assim, colocamos 
aqui também as aquisições de aerona-
ves excedentes de outros países. 

Aqui estão disputas ou compras di-
retas que movimentaram o mercado e a 
opinião pública pelo mundo. Alguns dos 
protagonistas desses embates recebe-
ram destaque em imagens de página 
inteira e página dupla desta matéria, 
como o poster especial do Rafale e ou-
tras belas fotos e ilustrações.

Algumas disputas começaram 

ainda no final do século XX, mas tive-
ram definições importantes e entre-
gas neste século – ou definição ne-
nhuma, caso do “F-X” e do “F-X2” do 
Brasil. São compras que somam bi-
lhões e que podem, vistas em pers-
pectiva, levar a conclusões interes-
santes. Uma das conclusões possíveis 
(e que pode surpreender alguns) está 
no final da matéria. Outras ficam por 
conta do leitor. 

A nossa “volta ao mundo” dos caças 
começa agora, região por região. Boa 
leitura e boa viagem! 
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 Q A foto mostra caças Gripen 
da Suécia e F-16 da Noruega 

numa paisagem nórdica, mas na 
Ásia é possível ver uma 

formação similar com caças de 
um mesmo país: a Tailândia. Os 

tailandeses adquiriram tanto 
aeronaves usadas (F-16) quanto 
novas (Gripen) para reaparelhar 

sua frota, e este é só um 
exemplo da complexidade do 

mercado mundial de caças
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ÁSIA

Azerbaijão

A Força Aérea do Azerbaijão adqui-
riu da Ucrânia, em 2006, cerca de 50 ca-
ças MiG-29. Mas, em novembro de 2011, 
foi divulgado que há planos para adqui-
rir aviões de combate mais novos, como 
o JF-17 Thunder do Paquistão, além de 
haver interesse no Sukhoi Su-30.

Bangladesh

Bangladesh deve receber ainda em 
2012 um esquadrão de F-7, recente-
mente negociado com a China. O país 
também está avaliando opções de ca-
ças mais modernos: MiG-29, F-16, 
Su-30 e Gripen

China

O desenvolvimento da indústria 
aeroespacial chinesa atingiu plena 
maturidade no início do Século XXI.  
Como exemplos, temos o caça Cheng-
du J-10 (e a versão melhorada, o 
J-10B) e o furtivo J-20. Mas o foco des-
ta matéria está nas compras externas, 
e em algumas situações a China ainda 
recorre ao mercado aeronáutico russo.

 Foi o caso da família Flanker, da 
qual o país foi o primeiro cliente exter-
no, em 1992. Depois, foi firmado um 
acordo para a montagem de 200 caças 
Su-27SK na China, denominados J-11, 
a partir de kits fornecidos pela Sukhoi. 
Em 2004,105 kits já haviam sido en-
tregues à China, e provavelmente as 
encomendas cessaram porque, dois 
anos antes, a Shenyang chinesa já tra-
balhava numa cópia não licenciada, a 
versão J-11B. Acredita-se que 50 fo-

ram construídos, o que gerou protestos 
por parte da Rússia. 

Já adentrando no século XXI, as 
encomendas de aeronaves russas com-
preenderam dois lotes de caças 
Su-30MKK, totalizando 76 aeronaves 
entregues entre 2000 e 2003, ano em 
que um terceiro lote de 32 caças, da 
versão navalizada Su-30MKK2, foi 
contratado visando emprego na Mari-
nha Chinesa. Recentemente (fevereiro 
de 2012) foi noticiado pela imprensa 
russa que a China estaria interessada 
em comprar um lote de caças Su-35.

Coreia do Norte

São escassas as informações sobre 
o reaparelhamento da aviação de caça 
norte-coreana, que continua operando 
antiquados MiG-21 e MiG-29 das pri-
meiras gerações. Recentemente o regi-
me comunista de Pyongyang solicitou 
à China o envio, de forma gratuita, de 
vários caças J-10. Até o momento, as 
notícias são de que o pedido foi negado 
por Pequim.

Coreia do Sul 

O F-X da Coreia do Sul é um pro-
grama de longo prazo que começou no 
final da década de 1990, quando o país 
já vinha montando o KF-16 (versão do 
F-16). Em 2000, foram encomendados 

20 caças KF-16 adicionais, produzidos 
localmente, somando-se aos 160 já ad-
quiridos nas décadas de 1980 e 1990. 
Os 20 caças foram recebidos entre 
2003 e 2004. 

O F-X da ROKAF (Força Aérea da 
República da Coreia) tem três fases:

F-X I: a apresentação das ofertas 
para o RFP (pedido de propostas) 
ocorreu em junho de 2000. Participa-
ram a francesa Dassault com o 
Rafale, a EADS europeia com o 
Eurofighter Typhoon, a russa Sukhoi 
com o Su-35, e a norte-americana 
Boeing com uma versão do F-15 Eagle 
denominada F-15K “Slam Eagle”.

O Su-35 e o Typhoon foram des-
classificados em março de 2002. Das 
duas aeronaves que permaneceram na 
disputa, o Rafale classificou-se melhor 
tecnicamente. Mas o resultado final, 
anunciado em abril de 2002, deu a vi-
tória ao F-15K, com os argumentos de 
“considerações diplomáticas” e de faci-
lidade na integração de sistemas e ar-
mas de origem norte-americana. A 
proposta inicial previa a entrega de 40 
aeronaves, num contrato estimado em 
US$ 4,2 bilhões. 

F-X II: um segundo lote de 21 aero-
naves F-15K, avaliado em US$ 2,3 bi-
lhões, foi encomendado posteriormen-
te, com entregas finalizando agora.

F-X III: esta nova concorrência visa 
60 caças com características furtivas, 
a um custo estimado de US$ 9 bilhões. 
Mas alguns requisitos foram diminuí-
dos para permitir mais competidores. 
Deverão participar o F-35, o F-15 
“Silent Eagle” e o Eurofighter 
Typhoon. A Dassault não quis concor-
rer, assim como a Sukhoi, que chegou 
a ser cotada com seu PAK FA. A Saab 
chegou a requerer o RFP. O país tam-
bém busca compensações industriais 
que contribuam para o desenvolvi-
mento de seu próprio programa de 
caça furtivo de quinta geração, o KF-X.

Filipinas

Em 2000, o país estudava a substi-
tuição de seus F-5A (comprados usa-
dos de Taiwan) por jatos A-4K da Nova 
Zelândia, que em breve seriam desati-
vados. Mas a negociação não andou e, 
com a baixa dos F-5A, a aviação de 
caça filipina deixou de existir. 

No entanto, reivindicações chine-
sas no Mar da China Meridional têm 
causado inquietação nas Filipinas. 
Com a ajuda dos EUA, o país pretende 
restabelecer um esquadrão de caça e 
interceptação em sua Força Aérea. 
Não há uma concorrência formalizada 
e as negociações provavelmente envol-
verão caças F-16 usados dos EUA. 
Esse interesse já existia na década de 
1990, quando foram oferecidos caças 
F-16 (destinados ao Paquistão, porém 
embargados), mas não havia recursos 
para a compra. 

Índia

A Índia desenvolve, desde o final do 
século XX, um grande programa de re-
equipamento da sua aviação de caça, 
iniciado com a compra de caças russos 
Sukhoi Su-30MKI. As entregas de 50 

jatos produzidos na Rússia, como par-
te de um acordo firmado em 1996 e es-
timado em US$ 1,46 bilhão, foram ini-
ciadas em 2004.

A partir de 2000, Índia e Rússia fir-
maram novos acordos para a produção 
local, pela estatal indiana HAL, de 140 
Su-30MKI, com transferência de tec-
nologia. Em 2006 foi encomendado um 
novo lote de 40 caças e, em 2011, mais 
42 aeronaves, que deverão incorporar 
características furtivas (prevê-se a 
modernização das anteriores para esse 
padrão). 

Embora não esteja no escopo desse 
trabalho, vale citar que a Índia desen-
volve, desde o século passado, o caça 
leve Tejas, mas devido a diversos atra-
sos no desenvolvimento o primeiro es-
quadrão só deverá ser formado em 2013. 
Espera-se a produção de um total de 200 
aeronaves. Com caças pesados e leves 
garantidos, faltava um caça médio. Co-
meçava a grande disputa do século.

A concorrência indiana para um 
caça médio multitarefa (MMRCA - 
Medium Multi-Role Combat Aircraft) 
tornou-se uma das mais conhecidas do 
mundo pelo seu tamanho e estimativa 
de custo: 126 caças num pacote esti-
mado inicialmente em US$ 10 bilhões, 
mas que poderá chegar ao dobro. O 
RFI (pedido de informações) foi emiti-
do em 2001, mas o RFP só foi anuncia-
do em 2007. Concorreram o F/A 18 Su-
per Hornet, o F-16IN, o MiG-35, o 
Gripen NG, o Typhoon e o Rafale. 

Após testes em voo e avaliações na 
Índia, a lista foi reduzida em abril de 
2011 para Typhoon e Rafale. No final 
de fevereiro de 2012, a oferta do Rafale 
foi declarada a de menor custo (L1), e 
a Dassault entrou em negociações pre-
ferenciais com a Índia. Espera-se que 
o contrato seja assinado até o final des-

te ano, com entregas das primeiras 18 
aeronaves (fabricadas na França) em 
2016. Os 108 caças seguintes serão 
montados na Índia, com transferência 
de tecnologia e aumento gradual de 
conteúdo local.

Além desses programas, a Índia 
desenvolve em conjunto com a Rússia 
um caça com características furtivas, 
de quinta geração, conhecido como 
FGFA (Fifth Generation Fighter Air-
craft), um desenvolvimento do PAK 
FA russo.

Paralelamente às escolhas da For-
ça Aérea, a Marinha da Índia optou 
pela compra de 16 MiG-29K/KUB em 
2004. Em janeiro de 2010 um novo 
contrato foi firmado para a compra de 
outros 29 MiG-29K.

Indonésia

O reequipamento da aviação de 
caça da Força Aérea da Indonésia 
(TNI-AU) se arrasta desde 1997, quan-
do a TNI-AU negociava a compra de 
um lote de F-16. Eram caças destina-
dos ao Paquistão, mas que foram em-
bargados pelos Estados Unidos. Ques-
tões ligadas à campanha presidencial 
nos EUA e a direitos humanos impedi-
ram a compra.

Em setembro de 1997, a Indonésia 
chegou a negociar caças russos Sukhoi 
Su-30MK, mas a crise financeira no 
início do ano seguinte adiou um acor-
do. Em 2003, as conversações foram 
retomadas e em abril firmou-se um 
contrato de US$ 193 milhões (envol-
vendo também dois helicópteros), para 
dois Su-27SK e dois Su-30MK. Apesar 
de críticas políticas relativas a proce-
dimentos legais, os dois primeiros 
Sukhoi foram entregues em agosto e 
setembro de 2003.

Em agosto de 2007, foi noticiado 
um acordo para o fornecimento de 
mais seis Sukhoi, (três Su-27SKM e 
três Su-30MK2) num contrato avalia-
do em US$ 300 milhões, com entregas 
realizadas entre 2008 e 2010. No final 
de 2011, foi assinado um novo acordo 
avaliado em US$ 470 milhões, para  
outros seis Su-30MK2. As entregas de-
verão começar em 2013, e o país espe-
ra contar com 16 caças Sukhoi até a 
metade da década. 
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Enquanto isso, a Indonésia resol-
veu participar do programa sul-corea-
no KF-X, que busca desenvolver um 
caça furtivo de quinta geração, e está 
perto de fechar um acordo para aquisi-
ção de dois esquadrões de F-16 usados, 
estocados nos EUA.

Japão 

A aviação de caça da Força Aérea 
de Auto Defesa do Japão (JASDF) ini-
ciou o século incorporando caças 
F-2A/B produzidos localmente com a 
ajuda da Lockheed Martin. A quanti-
dade final (94 aviões) de encomendas 
do F-2A/B foi definida em 2007 e, em-
bora o programa não esteja no nosso 
foco, ele ajuda a entender o contexto do 
“F-X” japonês.

Isso porque as bases para o F-X do 
Japão foram lançadas naquele mesmo 
ano, visando a substituição dos 67 en-
velhecidos Mitsubishi/McDonnell Dou-
glas F-4EJ. Os critérios para a escolha 
baseavam-se em desempenho da aero-
nave e de suas armas, preço, participa-
ção de empresas locais na produção e 
reparos e o apoio pós-venda. 

Três caças concorreram: o F-35 
Lightning II, o F/A-18E/F Super 
Hornet, e o Typhoon. A vitória do F-35 
no Japão foi anunciada em 21 de de-
zembro de 2011, para uma encomenda 
de 42 jatos a um custo avaliado em 
US$ 7 bilhões. Prevê-se uma produção 

local de 40% dos componentes da aero-
nave, mantendo a indústria ocupada 
após o fim da produção do F-2 e antes 
do início de um possível programa lo-
cal de quinta ou sexta geração (ADT-
-X, o “Shinshin”). As primeiras quatro 
entregas são planejadas para 2016, 
mas dúvidas quanto ao preço final vêm 
gerando polêmica na mídia japonesa.

Malásia

A Malásia tradicionalmente com-
prava caças ocidentais, postura altera-
da na década de 1990. Foi quando a 
Força Aérea Real da Malásia (RMAF) 
comprou tanto caças F/A-18D Hornet 
dos EUA quanto MiG-29N russos.

Já no século XXI, a Malásia come-
çou a negociar com a Boeing a compra 
de caças F/A-18E/F Super Hornet (os 
F/A-18D seriam parte do pagamento). 
Preparou-se um contrato em 2002, mas 
ele nunca foi assinado. Um dos motivos 
foi a piora das relações entre os EUA e 
a Malásia, devido a questões de liber-
dade religiosa.

Enquanto isso, as negociações avan-
çaram para a compra de caças russos: 
em agosto de 2003, foi firmado um acor-
do avaliado em US$ 900 milhões para 
18 caças Su-30MKM, com entregas en-
tre 2007 e 2009. Há planos para substi-
tuir os MiG-29 por outros Su-30,  mas 
há outras opções a considerar: MiG-35, 
Typhoon e Gripen NG.

Mongólia

A Mongólia possui dezenas de ca-
ças MiG-21, mas acredita-se que pou-
cos estejam operacionais. Em julho de 
2011, foi anunciada a compra de cinco 
MiG-29 da Rússia.

Myanmar

Em 2001, a Força Aérea de 
Myanmar adquiriu um esquadrão de 
caças MiG-29 da Rússia. Em dezembro 
de 2009, o país assinou um novo paco-
te de defesa com os russos, avaliado 
em US$ 570 milhões, que incluía a 
aquisição de mais 20 caças MiG-29. 

Paquistão

Antigo operador de caças F-16, o 
país teve parte das suas encomendas 
suspensas na década de 1990 em fun-
ção de embargos econômicos impostos 
pelos EUA. Com a ajuda do Paquistão 
na “Guerra ao Terror”, no início deste 
século, os EUA suspenderam os em-
bargos. Um contrato para a compra de 
18 novos F-16 Block 52 (com opção 
para outros 18) foi assinado em setem-
bro de 2006, com entregas completa-
das em 2011. Outros 34 F-16 mais an-
tigos estão sendo modernizados no 
país e na Turquia.

O principal programa de reapare-
lhamento da aviação de caça da Força 
Aérea do Paquistão (PAF) reside na 
produção local do caça JF-7, desenvol-
vido em conjunto com a China.

Os paquistaneses já produziram 
pelo menos 26 unidades do caça desde 
2009, para uma encomenda de 50 uni-
dades (que pode chegar a 200). Esse 
programa foge ao escopo desta maté-
ria, mas vale a citação para entender o 
contexto de outra possível compra: 
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caças J-10A, que vêm sendo negocia-
dos com o governo chinês para equipar 
dois esquadrões. Em julho de 2011, 
durante uma visita de autoridades pa-
quistanesas a Pequim, a China ofere-
ceu um esquadrão de caças J-10B, ver-
são mais moderna que voou, pela 
primeira vez, em 2009.

Singapura

A Força Aérea da República de Sin-
gapura (RSAF) modernizou seus jatos 
A-4 Skyhawk no final da década de 
1980 e, dez anos depois, estudava sua 
substituição por caças modernos. No 
início de 2003, cinco fabricantes res-
ponderam ao RFI do programa que 
previa a aquisição de 10 caças (outros 
10 como opções). Dos EUA, a Boeing 
ofereceu o F-15 e o F/A-18 Super Hor-
net, e a Lockheed Martin, o F-16 Block 
60. A francesa Dassault ofereceu o Ra-
fale, a europeia EADS o Typhoon e a 
russa Sukhoi o Su-35. 

Foram selecionados três concorren-
tes finais (Boeing, Dassault e EADS), 
cujos caças realizaram voos de avalia-
ção técnica em Singapura no primeiro 
semestre de 2004. 

A disputa afunilou-se para o F-15 e 
o Rafale e, em setembro de 2005, 
o F-15 foi declarado o vencedor. Em de-
zembro do mesmo ano, foi assinado um 
contrato de aproximadamente US$ 1 
bilhão para 12 aeronaves. Em 2007, 
Singapura exerceu a opção por mais 
oito e fez um pedido extra de outros 
quatro. A encomenda total ficou em 24 
F-15SG (a nova denominação do caça). 

Singapura se juntou ao programa 
JSF em julho de 2003, como SCP (Se-
curity Cooperation Participant), posi-
ção inferior aos nove integrantes prin-
cipais. Até 100 JSF podem ser 
adquiridos pelo país.

Sri Lanka

O país adquiriu caças Kfir israelen-
ses, MiG-27 ucranianos e F-7 chineses 
ao longo da primeira década do século 
XXI, visando repor perdas operacionais 

e fortalecer sua força aérea. O Sri 
Lanka manteve negociações com a Rús-
sia, em 2008, para a compra de quatro 
caças MiG-29SM e um MiG-29UB, mas 
elas foram congeladas após a derrota 
do Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE). Especula-se sobre uma prová-
vel compra de caças JF-7 para substi-
tuir os Kfir e os MiG-27, mas nada foi 
oficialmente anunciado. 

Tailândia

No final da década de 1990, a crise 
econômica asiática levou a Força Aé-
rea Real da Tailândia (RTAF) a cance-
lar um contrato de compra de F/A-18 
C/D Hornet. Em seu lugar, foram rece-
bidos 16 caças F-16 usados dos EUA, 
entre 2002 e 2003.

Em janeiro de 2005, Singapura 
doou sete F-16 usados à RTAF, como 
parte de um acordo para utilização da 
base área tailandesa de Udon Tache. 
No mesmo ano, foi anunciada a inten-
ção de substituir os F-5 tailandeses, e 
a aeronave mais cotada era o F-16. 
Mas, em 2008, o país optou pela com-
pra de seis caças Saab Gripen C/D sue-
cos, novos, num acordo que incluiu um 
avião de alerta aéreo antecipado. As 
entregas começaram em 2011, um ano 
depois de ser formalizado um pedido 
de outros seis caças. Notícias de março 
de 2012 dão conta do interesse tailan-
dês por mais seis Gripens.

Taiwan

Nos últimos anos, a Força Aérea 
da República da China (ROCAF) tem 
solicitado mais caças F-16 novos jun-
to ao Governo dos Estados Unidos. 
Mas Washington vem negando a ven-
da, devido a pressões da China conti-
nental. Em compensação, um grande 
programa de modernização dos atu-
ais F-16A/B de Taiwan foi anunciado 
em setembro de 2011. 

Vietnã

Após adquirir 12 caças Sukhoi 
Su-27SK/UBK em dois lotes (1994 e 
1997), a partir de 1999 a Força Aérea 
Popular Vietnamita (VPAF) planejou a 
compra de mais caças do tipo, o que foi 
formalizado em dezembro de 2003. O 
contrato, avaliado em US$ 110 milhões, 
previa a aquisição de quatro novos 
Su-30MK2V, com opção para mais oito. 

As quatro primeiras entregas fo-
ram feitas em novembro de 2004 e a 
opção de oito novos exemplares foi 

ANÁLISE

 Q Belíssima foto um F-15SG 
e um F-16 da Força Aérea da 

República de Singapura. O 
país adquiriu um total 24 
caças Boeing F-15 numa 

concorrência que envolveu 
também o Dassault Rafale e 

o Eurofighter Typhoon. Mas o 
negócio de maior valor no 
mercado de caças, neste 

início de século XXI, foi uma 
compra direta que envolveu 

também essa aeronave: o 
contrato de 84 caças F-15S 

assinado pela Arábia Saudita. 
Estimado em quase 30 

bilhões de dólares, o acordo 
inclui a modernização de 69 

aviões do mesmo tipo já 
operados pelos sauditas
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exercida em janeiro de 2009. Os caças 
foram recebidos em 2011, mesmo ano 
em que se assinou um novo contrato, 
estimado em US$ 500 milhões, para 
mais oito Su-30MK2V. As entregas de-
verão ser finalizadas em 2013.

OCEANIA

Austrália

Em 2000, antes mesmo da escolha 
da Lockheed Martin como vencedora 
do programa JSF, o Departamento 
de Defesa dos EUA ofereceu à Aus-
trália uma participação. Mas o país 
tinha planos para uma concorrência 
internacional, visando substituir 
seus caças F/A-18 Hornet e bombar-
deiros F-111. O programa era conhe-
cido como Air 6000 e a Boeing, a Das-
sault e a EADS preparavam-se para 
a competição. 

Em junho de 2002, a Austrália can-
celou o Air 6000 para participar do de-
senvolvimento do JSF, contribuindo 
com cerca de US$ 150 milhões para a  
fase SDD (System Development and 
Demonstration) e com planos para ad-
quirir 75 caças ou mais.

Porém, a RAAF já enfrentava pro-
blemas estruturais com a frota de 
F-111 e, em 2006, dúvidas sobre o cro-
nograma real de entregas dos F-35 co-
meçaram a surgir. Isso acelerou os 
planos para um caça “tampão” que 
substituísse os F-111 em 2010. Uma 

proposta para aquisição de F/A-18E/F 
Super Hornet foi solicitada à Boeing, e 
também foram recebidas propostas de 
leasing de caças F-15E e Eurofighter 
Typhoon. Em maio de 2007, o Governo 
Australiano assinou um contrato com 
a Boeing para o fornecimento de 24 ca-
ças F/A-18 F Super Hornet por US$ 
2,22 bilhões (valor acrescido mais tar-
de por contratos de manutenção e ou-
tros). As entregas foram completadas 
em 2011 e metade da frota veio com 
cabeamento para conversão em 
EA-18G Growler (guerra eletrônica). 
Novos atrasos no F-35 podem levar à 
compra de mais caças Super Hornet.

EUROPA

Áustria

A Áustria lançou um RFP em abril 
de 2002 para a compra de 30 caças no-
vos, num contrato estimado em 
US$ 1,75 bilhão, para substituir seus 
caças Saab J35OE Draken. Concorre-
ram o Saab Gripen, o F-16 Block 50/52 
e o Eurofigthter Typhoon. Em julho de 
2002, o Typhoon foi declarado vence-
dor e um contrato para a compra de 24 
caças foi assinado em 2003. 

Posteriormente, a encomenda foi 
reduzida para 18 e, por fim, para 15 
exemplares. Os primeiros caças 
Typhoon entraram em serviço em 
julho de 2007, com os últimos incorpo-
rados em setembro de 2009. Como os 
Draken deixaram de voar em 2005, a 

Áustria realizou um leasing de caças 
F-5E da Suíça para cobrir a lacuna.

Bulgária

A Bulgária desativou os seus 
MiG-23 em 2003 e, em 2004, os Su-22. 
Ainda em 2004, tornou-se membro da 
OTAN. Desde então, o MiG-29 passou 
a ser o único caça do país.

Em janeiro de 2011, foi emitido um 
RFI para 8 a 20 aviões de combate. 
Uma oferta de caças Gripen suecos foi 
noticiada, mas adiou-se a concorrência 
em setembro de 2011, sendo anuncia-
do apenas um contrato, com a Rússia, 
de manutenção e reparo dos MiG-29.

Croácia

A Croácia possui perto de uma dú-
zia de MiG-21 que foram moderniza-
dos na Romênia no início deste sécu-
lo. No final de 2007, um RFP para um 
novo caça foi enviado para alguns fa-
bricantes. A concorrência foi suspen-
sa no ano seguinte, mas retomada 
posteriormente com a participação de 

Gripen, Typhoon, Rafale, F-16 e 
MiG-35. O objetivo é adquirir entre 8 
e 12 caças para substituir os MiG-21 
em 2013.

Mas as notícias mais recentes são 
de uma possível doação alemã de 20 
F-4 Phantom II para a Croácia, além 
de uma oferta sueca de Gripen com 
três anos de leasing gratuito. 

Dinamarca

A Dinamarca já demonstrava inte-
resse pelo JSF em 1997, e entrou no 
desenvolvimento do caça em 2002 (fase 
SDD). Em 2007, foi o último país dos 
nove originais a assinar o memorando 
de entendimento do programa F-35 
JSF (fase PSFD - Production, Sustain-
ment and Follow-on Development).

Em março de 2010, a RDAF (Força 
Aérea Real Dinamarquesa) anunciou 
que reduziria o número de F-16 de 48 
para 30 unidades, de forma a estender 
sua vida útil em função dos atrasos no 
programa JSF. Questões internas re-
lacionadas com a economia do país em 
2010 jogaram críticas sobre o preço do 
F-35 e acabaram por adiar, para de-
pois de 2012, a escolha do substituto 
dos F-16. Mas com a intensidade do 
uso de parte das aeronaves no conflito 
com a Líbia, uma decisão final não 
pode demorar muito.

Grécia

O país iniciou o século XXI com 
grandes planos de renovação de sua 
aviação de caça. Além da moderniza-
ção de seus F-4 Phantom, cujo primei-
ro exemplar modernizado foi entregue 
em dezembro de 2002, a Grécia deci-
diu em 1999 encomendar novos lotes 
de F-16 e de Mirage 2000, após uma 
concorrência ocorrida no ano anterior 
e que também teve a participação do 
Boeing F-15, do Eurofighter Typhoon e 
do Sukhoi Su-27.

Em comparação com os modelos 
adquiridos anteriormente, as novas 
aeronaves eram de padrão mais 
avançado: F-16 Block 52+, num total 
de 50 unidades (com opção para mais 
10, formalizada em 2001) e 15 unida-
des de Mirage 2000-5 Mk2. Além dis-
so, a partir de 2004 dez dos antigos 
Mirage 2000 também foram elevados 
ao padrão -5MK2. Em novembro de 
2007, a Grécia recebeu o seu último 
Mirage 2000, que também foi a últi-
ma aeronave do tipo fabricada pela 
francesa Dassault. Já os F-16 foram 
entregues em 2004.

Após a concorrência de 1999, a Gré-
cia iniciou conversações com o grupo 
Eurofighter para adquirir entre 60 e 
80 Typhoons, a partir de 2005. Mas as 
negociações foram canceladas e optou-
-se por mais 30 caças F-16, num con-
trato formalizado em dezembro de 
2005 e avaliado em US$ 3,1 bilhões 
caso todas as opções fossem exercidas 

(em 2006 a Grécia desistiu de exercê-
-las). Os caças chegaram à Grécia en-
tre 2009 e 2010.

O país também divulgou planos 
para substituir todos os F-4 Phantom 
e os F-16 mais antigos por 30 novos 
caças, especulando-se uma disputa 
entre Typhoon, Rafale e F-35. Mas a 
gravíssima situação da economia gre-
ga deverá adiar essa compra por bas-
tante tempo.

Holanda

Em fevereiro de 2002 a Holanda, 
juntamente com o Canadá, juntou-se 
ao programa JSF (fase SDD). Naquele 
momento, o JSF só contava com os 
EUA e o Reino Unido.

O parlamento do país aprovou a en-
trada em junho e a Holanda, ao lado 
da Itália, tornou-se um dos integran-
tes nível 2 do programa, comprome-
tendo-se com o gasto de US$ 800 mi-
lhões para o desenvolvimento da 
aeronave.

A Holanda tem planos de adquirir 
85 caças F-35 para substituir seus 
F-16, mas até o momento somente foi 
acertada a compra de duas aeronaves 
para testes e avaliações.

No final de 2011, foi anunciado que 
uma eventual aquisição do F-35 seria 
adiada em três ou quatro anos (a par-
tir de 2019).

Existem opiniões dentro do país 
que defendem a compra de uma aero-
nave de origem europeia (Gripen, Ra-
fale ou Typhoon).

PODER AÉREO
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Hungria

Um pouco antes do início do século 
XXI, a Hungria, a República Tcheca e 
a Polônia tornaram-se membros da 
OTAN (março de 1999) e era necessá-
rio compatibilizar a aviação de caça 
dessas nações com as de outros países 
da organização. Um plano conjunto 
de compra de caças foi cogitado, mas 
questões econômicas e datas diferen-
tes para a entrada em operação leva-
ram cada país a lançar seu processo 
de seleção. 

Em 2000, os húngaros emitiram 
um RFI. Mas, em fevereiro do ano se-
guinte, veio a notícia de que o Governo 
Húngaro havia decidido comprar ca-
ças F-16 usados dos EUA. 

Porém, negociações com a Suécia 
ocorreram ao longo de 2001. Em setem-
bro daquele ano, foi anunciado o leasing 
por dez anos de 14 caças Gripen, num 
contrato avaliado em US$ 500 milhões 
e com 100% de offsets (compensações). 
As entregas ocorreram entre 2006 e 
2007. Em janeiro de 2012, foi anuncia-
da a extensão do contrato de leasing por 
dez anos, até 2026.

Itália

O atraso no programa Eurofighter 
gerou um problema logo no início do 
século XXI para a aviação de caça da 
Força Aérea Italiana, prestes a desati-
var seus últimos interceptadores 
F-104. Até a previsão de entrada em 
serviço do Typhoon, em 2000 (com 
mais alguns anos até sua operação ple-
na) era preciso buscar um “caça tam-
pão”. Foi feito um contrato de leasing 
com o Reino Unido para operar 24 ca-
ças Tornado F3, entre 1995 e 2003.

Em função de novos atrasos do 
Eurofighter Typhoon e dos custos ele-
vados dos caças Tornado F3 (para um 
caça tampão) a Itália devolveu estes 
últimos e assinou um contrato de 
US$ 777 milhões com os EUA, visando 
o leasing  de 34 caças F-16A/B por dez 
anos (5+5). Os primeiros F-16 foram 
entregues em julho de 2003, ano em 
que os últimos F-104 deram baixa na 
Força Aérea Italiana (AMI). As aero-
naves começaram a ser devolvidas em 
junho de 2010, processo que deverá se 
completar até junho de 2012. 

O Typhoon só atingiu a operaciona-

lidade na AMI no final de 2005. A Itá-
lia possui planos de adquirir 121 caças 
do tipo, e já recebeu 44.

A Itália é um dos países que inte-
gram o nível 2 do programa JSF e con-
tribui com aproximadamente US$1 bi-
lhão para o desenvolvimento do 
programa. Os planos iniciais do país vi-
savam a aquisição de 131 F-35 das ver-
sões A e B. Porém, esta quantidade vem 
caindo com o tempo e é provável que a 
Itália corte esse número em um terço. 

Noruega

A Noruega juntou-se ao programa 
JSF em 2002 como um parceiro nível 
3, mas sempre manteve outras opções 
em aberto. Em janeiro de 2003, assi-
nou um acordo de parceria industrial 
com o consórcio Eurofighter, motivada 
possivelmente pela insatisfação do 
acesso do país ao programa JSF.

Assim, a Noruega levou adiante um 
programa para escolher o novo caça da 
RNAF (Força Aérea Real Norueguesa), 
com a participação do próprio F-35 JSF 
e outros concorrentes que responderam 
ao RFI em 2006: Dassault Rafale, 

Eurofighter Typhoon, e Saab Gripen. 
Em agosto de 2006, o Rafale foi excluído 
da competição. 

Em janeiro de 2007, a Noruega as-
sinou o MoU (Memorando de Entendi-
mento) para a continuação do desen-
volvimento e produção do JSF (fase 
PSFD - Production, Sustainment and 
Follow-on Development), mas mante-
ve abertas as outras opções. No final 
daquele ano, o consórcio Eurofighter 
retirou-se da disputa alegando favori-
tismo ao F-35. Em novembro de 2008, 
o Governo Norueguês informou a vitó-
ria do F-35 sobre o Gripen (o último 
concorrente que havia sobrado) e um 
relatório afirmou que o F-35 era o úni-
co caça que atendia aos requerimentos 
operacionais da RNAF.

Em dezembro de 2011, foi decidida a 
modernização dos caças F-16 da RNAF 
com novas asas, para operarem por 
mais alguns anos até a chegada do F-35. 
A Noruega pretende adquirir 52 aerona-
ves F-35, com entregas entre 2018 e 
2023. Em março de 2012, o livro branco 
de defesa do país reforçou o compromis-
so com o caça e indicou, como possibili-
dade, antecipar a entrega das duas pri-
meiras aeronaves para 2015.

Polônia

Como já foi mostrado (tópico da 
Hungria), a Polônia, a República Tche-
ca e a Hungria pretendiam adquirir 
caças em conjunto. Mas o plano não foi 
adiante e a Polônia lançou uma con-
corrência, em que participaram o 
Gripen, o Mirage 2000 e o F-16 Block 
52, com propostas entregues em no-
vembro de 2002. Também foram feitas 
ofertas de caças F-16 usados da Bélgi-
ca, Holanda e EUA (que também ofe-
receu F-18 usados). A Polônia decidiu, 
em dezembro de 2002, adquirir 48 ca-
ças F-16 Block 52 novos, num contrato 
de US$ 3,5 bilhões assinado em abril 
de 2003. As entregas realizaram-se 
entre 2006 e 2009.

Mas a Polônia também adquiriu 
caças usados: em setembro de 2003, 
foram comprados 22 MiG-29 ex- 
Luftwaffe (que os havia incorporado 
com a unificação alemã). Destes, 14 fo-
ram efetivamente revisados e entre-
gues em 2004, somando-se aos caças 
do mesmo tipo que a Polônia operava 

desde a Guerra Fria. Em setembro de 
2011, a Força Aérea Polonesa decidiu 
modernizar os MiG-29 e deixá-los com-
patíveis com os F-16. Espera-se o lan-
çamento, em breve, de uma concorrên-
cia para sua futura substituição.

Reino Unido

A renovação da aviação de caça do 
Reino Unido possui duas vertentes. A 
primeira é o Typhoon, do consórcio 
Eurofighter, um programa eminente-
mente europeu que tem grande partici-
pação britânica. Em segundo lugar está 
o programa JCA (Joint Combat Air-
craft), que na verdade é o JSF, uma par-
ceria com os EUA e outras oito nações.

Embora não seja uma compra ex-
terna, vale a pena citar (para contex-
tualizar) a questão quantitativa dos 
Typhoons ingleses desde 1998, quando 
os parceiros do consórcio assinaram o 
primeiro contrato de produção. O nú-
mero de unidades previstas para a 
RAF (Força Aérea Real Britânica) vem 
caindo com o tempo: das 250 iniciais, 
as encomendas diminuíram para 232 
e, até o momento, somente 160 caças 
estão confirmados. O primeiro esqua-
drão de Typhoon na RAF foi ativado 
em julho de 2005 e, desde março de 
2011, o caça assumiu integralmente a 
defesa aérea do Reino Unido. 

Já o JSF foi selecionado para o pro-
grama JSA que buscava um substituto  
para a frota de Harriers da RAF e da 
RN (Marinha Real). Em janeiro de 
2001, o Reino Unido assinou um MoU 
com o Departamento de Defesa dos 
EUA para participar de forma integral 
no programa JSF – único país a inte-
grar o programa norte-americano antes 
da escolha do F-35 e que permanece 
como o único parceiro nível 1. 

Os planos iniciais informavam a 
compra de 138 JSF da versão STOVL 
(F-35B), mas em outubro de 2010 o Go-
verno do Reino Unido resolveu mudar 
para a versão naval (F-35C) e os nú-
meros deverão ser revistos para me-
nos. Porém, ainda se discute se a opção 
pelo F-35B será retomada, levando em 
conta os altos custos para equipar os 
porta-aviões ingleses com catapultas e 
aparelho de parada.

República Tcheca

Fracassada a tentativa de escolha 
de um caça comum com a Polônia e a 
Hungria (veja os tópicos desses paí-
ses), a República Tcheca lançou, em 
maio de 1999, o RFI para a escolha de 
um novo caça que substituísse os seus 
MiG-21. Em janeiro de 2001 a Repú-
blica Tcheca encaminhou o RFP para a 
aquisição de 24 a 36 novos caças, por 

PODER AÉREO ANÁLISE
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meio de critérios técnicos, financeiros 
e de offset (compensações). Responde-
ram os EUA (F-16 e F-15 usados, cha-
mados de F-15R), França (Mirage 
2000) e Suécia (Gripen). Em maio, os 
norte-americanos retiraram-se da dis-
puta, seguidos pelos franceses. 

O Gripen foi selecionado no final de 
2001. Mas em novembro do ano se-
guinte, após os desastres naturais so-
fridos pelo país, os planos de gastar 
US$ 2 bilhões com a compra de 24 ca-
ças novos foram abandonados.

Decidiu-se estudar propostas para 
caças usados, que vieram do Canadá 
(CF-18), Alemanha (F-4), Reino Unido 
(Tornado F3), Suécia (Gripen) e EUA, 
Bélgica, Turquia, Israel e Holanda 
(F-16). Em dezembro de 2003, foi 
anunciada a escolha da oferta sueca: 
leasing de 14 Gripens novos por 
US$ 737 milhões e investimentos de 
150% em offsets, com o contrato assi-
nado em junho do ano seguinte. Os ca-
ças foram entregues em 2005.

Questões recentes de política inter-
na deixaram dúvidas se o contrato 
será renovado ou se haverá outra con-
corrência, mas notícias recentes apon-
tam para uma possível renovação.

Romênia

Em 2003, a Romênia completou o 
programa de modernização de seus 
MiG-21 para o padrão LanceR e apo-
sentou os seus MiG-29. No ano seguin-

te, foi oficialmente admitida na OTAN 
e, em 2005, surgiram rumores sobre o 
interesse romeno por caças F-16 usa-
dos de Israel. 

Em maio de 2008, o Congresso dos 
EUA foi notificado sobre uma possível 
venda de 24 F-16 novos e 24 F-16 usa-
dos para a Romênia. Mas em março de 
2010 o governo romeno anunciou a in-
tenção de comprar apenas os caças 
usados. Depois desse anúncio, nenhu-
ma outra decisão oficial foi divulgada.

Suíça

Em meio a um trabalho de moder-
nização da frota suíça de 33 F/A-18 
Hornet, realizado pela empresa local 
de aviação RUAG entre 2004 e 2009, 
foi lançado um programa de substitui-
ção parcial da frota de 54 caças F-5 da 
Força Aérea Suíça. Participaram do 
processo o Gripen (inicialmente com a 
versão C/D, depois com o modelo de 
nova geração - NG), o Typhoon e o Ra-
fale, conhecidos como os três “euroca-
nards”. A Boeing desistiu de oferecer o 
Super Hornet, devido ao valor baixo 
estimado do contrato (2 bilhões de dó-
lares) para 22 aeronaves. 

As avaliações técnicas foram reali-
zadas na própria Suíça no segundo se-
mestre de 2008. Em 2009, os três con-
correntes entregaram as propostas 
finais, onde deveriam detalhar qual o 
custo total de vinte e duas aeronaves e 

quantos caças poderiam ser adquiridos 
com o valor estimado para a compra.

No final de novembro de 2011, o 
Conselho Federal decidiu adquirir 22 
caças Gripen E/F (nome operacional 
do projeto que era conhecido como NG) 
por US$ 3,3 bilhões, justificando que a 
oferta sueca foi a de custo mais baixo. 
As negociações industriais e de preço 
estão em andamento, em meio a polê-
micas na imprensa local, e deverá ha-
ver um referendo popular para apro-
var a aquisição das aeronaves.

Turquia

Na virada do século, a Turquia já 
era uma grande operadora do F-16, 
com 240 caças deste modelo incorpora-
dos entre 1987 e 1999. No final de 2006, 
negociações estavam em andamento 
para um novo lote a ser montado no 
país. O acordo foi firmado em 2007 para 
a produção local de 30 F-16, com o final 
das entregas previsto para 2012.

A Turquia foi o sétimo país a inte-
grar o programa JSF na fase SDD em 
julho de 2002. Em janeiro de 2007, as-
sinou o memorando para a continua-
ção do desenvolvimento e produção do 
JSF (fase PSFD). O país espera adqui-
rir cerca de 120 F-35 num contrato 
avaliado, em  2006, em US$ 11 bilhões, 
e já produz localmente partes da fuse-
lagem central da aeronave. Em janeiro 
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 Q Com o anúncio do Gripen como vencedor da concorrência suíça para substituição 
parcial dos F-5 do país, em novembro de 2011, a versão de nova geração (NG) do 
caça sueco ganhou sua primeira disputa internacional. Em declarações oficiais, 
autoridades suíças e suecas passaram a denominar essa nova versão como Gripen 
E/F, embora a configuração final ainda esteja em discussão. Essa imagem da Saab 
mostra algumas modificações importantes em relação às versões atuais do Gripen: 
carenagens nas raízes das asas indicando a nova posição do trem de pouso principal, 
liberando espaço para mais combustível na fuselagem e para mais dois pilones sob a 
mesma. Assim, o caça pode carregar a respeitável carga de armamento ar-ar 
mostrada nesta ilustração, com nada menos que sete mísseis BVR (além do alcance 
visual) Meteor e mais dois mísseis WVR (dentro do alcance visual - no caso o IRIS-T), 
nas pontas das asas

Saab
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Iêmen

Na primeira década do século XXI, 
a Força Aérea do Iêmen incorporou ca-
ças MiG-21 e Su-22 usados, provenien-
tes de países do leste europeu. Além 
disso, modernizou seus MiG-29 para o 
padrão SMT, comprando também um 
pequeno novo lote desses aviões. 

O Governo Iemenita estava interes-
sado na compra de mais caças MiG-29, 
possivelmente o aperfeiçoado MiG-35, 
mas as negociações foram congeladas 
devido à instabilidade do Governo fren-
te a manifestações populares.

Irã

Aparentemente, a composição da 
aviação de caça do Irã foi pouco altera-
da desde 1979, quando uma revolução 
depôs o regime aliado aos EUA (país 
que forneceu boa parte do inventário 

de caças iranianos). Segundo notícias 
veiculadas em 2007, um acordo com a 
Rússia, avaliado em US$ 1 bilhão, con-
templava o fornecimento de 12 caças 
Su30MKM. 

Também circularam notícias, não 
confirmadas, de que em 2007 o país 
estava negociando caças J-10 com a 
China.

Iraque

A Força Aérea do Iraque foi total-
mente reorganizada após a invasão do 
país pelos EUA, em 2003. O interesse 
por caças F-16 foi anunciado em se-
tembro de 2008 e, em maio de 2010, o 
pedido de 24 F-16C/D foi formalmente 
encaminhado ao Governo dos EUA. 

Em setembro de 2010, o Congresso 
dos EUA foi notificado sobre uma pos-
sível venda via FMS (Foreign Military 
Sale) de 18 jatos F-16IQ para o Iraque, 
com entregas previstas para 2014. In-
cluindo armamentos, treinamentos e 
outros itens, o contrato chegou a 
US$ 4,2 bilhões.Um novo lote de 18 ca-
ças F-16IQ foi solicitado em dezembro 
de 2012, a um custo estimado de 
US$ 2,3 bilhões.

Israel

Depois do programa Lavi da déca-
da de 1980, que não passou da fase de 
protótipos, Israel decidiu não mais 
produzir suas próprias plataformas, 
preferindo comprar células no exterior 
e equipá-las com sistemas desenvolvi-
dos localmente.

Na virada para o século XXI, Israel 
adquiriu novos lotes de caças F-16, 
com 50 F-16D block 52 (denominados 
F-16I) contratados em janeiro de 2000 
e 52 opções exercidas em setembro de 
2001, num valor total de US$ 4,5 bi-
lhões e entregas iniciadas em 2004. 

Em julho de 2003, Israel formalizou 
sua entrada no programa JSF, tornan-
do-se um participante SCP (Security 
Cooperation Participant), posição infe-
rior à dos nove integrantes principais. 
Os planos são para a compra de 100 ca-
ças F-35, num negócio avaliado inicial-
mente em US$ 5 bilhões. 

A participação de Israel no pro-
grama foi ameaçada devido à coope-
ração com a China no desenvolvimen-
to de armas. Mas, em outubro de 
2010, Israel assinou o contrato de um 
lote inicial de 20 aviões de combate 
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de 2012, foi anunciada a aprovação 
inicial do governo turco para a compra 
de dois F-35.

Além do F-35, a Turquia possui 
planos para desenvolver seu próprio 
caça de quinta geração (TFX). Existem 
entendimentos para uma parceria no 
programa KF-X da Coreia do Sul e es-
peculações sobre uma associação com 
o Brasil.

ORIENTE MÉDIO

Arábia Saudita

Antes da virada do século, a RSAF 
(Força Aérea Real Saudita) estudou o 
F-16C/D e o Saab Gripen como alter-
nativas para substituir seus F-5 E/F, 
selecionando o primeiro em março de 
1998. No entanto, nenhum contrato foi 
finalizado.

Dois anos depois o país, que já tinha 
encomendado 72 caças norte-america-
nos F-15S, informou ao Departamento 
de Defesa dos EUA a intenção de ad-
quirir mais 24 F-15S. Como as negocia-

ções se arrastaram, a RSAF decidiu 
comprar o Eurofighter Typhoon. O con-
trato de 4,43 bilhões de libras para a 
compra de 72 Typhoons (24 Tranche 2 e 
48 Tranche 3) foi anunciado em agosto 
de 2006, com a primeira entrega em 
junho de 2009.

Circularam informações de que a 
RSAF estaria interessada em um lote 
complementar do Typhoon, mas nego-
ciações sobre novos F-15 tornaram 
improvável essa encomenda. Essas 
negociações para a compra de 84 
F-15SA novos e atualização de 69 
F-15S foram finalizadas em dezembro 
de 2011, num contrato de US$ 29,4 
bilhões. As modernizações deverão co-
meçar em 2014 e as entregas de novos 
caças em 2015.

Emirados Árabes Unidos (EAU)

Antes do início de século XXI, os 
EAU já haviam decidido pela moder-
nização de sua Força Aérea, escolhen-
do dois caças de origens distintas. O 
F-16 foi primeiramente escolhido, em 

1998, numa seleção que envolveu 
F-15U, Sukhoi Su-27, Tornado GR4, 
Eurofighter Typhoon, Mirage 2000 
(que os Emirados já operavam) e Ra-
fale. Entre 2004 e 2006, foram entre-
gues 80 caças F-16 Block 60, avalia-
dos em US$ 6,4 bilhões.

Paralelamente a esse contrato, os 
Emirados resolveram ampliar sua frota 
de 33 caças Mirage 2000 com a compra 
de mais 30, porém de uma versão exclu-
siva e avançada, o Mirage 2000-9. Tam-
bém modernizaram os demais para o 
mesmo padrão. Mesmo com essa frota 
relativamente nova, os EAU decidiram 
buscar um caça que substituísse os 
seus Mirage 2000-9 a partir de 2015. A 
principal opção sempre foi o Dassault 
Rafale, e a negociação envolveria a re-
venda dos Mirage 2000-9 dos Emirados 
para um outro país.

Após três anos negociando a compra 
de 60 caças apenas com a França, os 
EAU solicitaram informações sobre o 
F-18 Super Hornet e o F-15 da Boeing. 
Em novembro de 2011, o país manifes-
tou insatisfação com as negociações 
com a Dassault e solicitou uma propos-
ta (RFP) ao consórcio Eurofigher. Já 
em 2012, autoridades francesas infor-
maram que as negociações voltaram a 
caminhar. Especula-se, porém, que 
parte dessa encomenda de 60 caças seja 
direcionada a mais um lote de F-16.

ANÁLISE

Eurofighter - Katsuhiko Tokunaga

Força Aérea Israelense
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Qatar

A Força Aérea do Emirado do 
Qatar (QEAF) deseja substituir a atual 
frota de Dassault Mirage 2000-5 e ad-
quirir entre 24 e 36 novos caças, consi-
derando como opções o Lockheed Mar-
tin F-35, o F/A-18E/F Super Hornet e o 
F-15 da Boeing, o Eurofighter Typhoon, 
o Dassault Rafale e, eventualmente, o 
Saab Gripen.

Em 2010, foi divulgado que a ava-
liação formal estava em andamento e o 
resultado seria anunciado antes do 
término de 2012. Assim como no caso 
do Kuwait, especula-se que uma deci-
são dos Emirados Árabes Unidos pelo 
Rafale possa influenciar a escolha.

Síria

São raras as informações sobre o 
estado atual da Força Aérea da Síria. 
Em 2007, a imprensa russa noticiou 

um acordo para a venda de intercepta-
dores MiG-31, mas é possível que esse 
contrato tenha sido mudado para no-
vos MiG-29 e/ou modernização dos 
MiG-29 existentes para o padrão M ou 
SMT.

ÁFRICA

África do Sul

Em dezembro de 1999, a África do 
Sul assinou um acordo com a sueca 
Saab para a aquisição de 26 caças 
Gripen (num pacote que também in-
cluiu 24 treinadores BAE Hawk). A 
compra do Gripen, no valor 19,9 
bilhões de rand divulgado na mídia 
sul-africana (aproximadamente US$ 3 
bilhões à época) visava a substituição 
dos Atlas Cheetah, versão localmente 
modificada dos Mirage III. 

As entregas começaram em abril 
de 2008 e as últimas unidades deverão 
ser entregues em 2012. Os caças são 
montados na Suécia, mas incorporam 
partes produzidas pela sul-africana 
Denel, como a fuselagem traseira, su-

portes dos trens de pouso e pilones 
para armamento.

Angola

Por volta da virada do século, Ango-
la recebeu oito Su-27, mas há dúvidas 
se vieram da Rússia ou da Bielorússia. 
Dois anos antes, foi feito um acordo 
para a compra de 14 jatos Su-25, e há 
informações de que mais aeronaves do 
tipo foram negociadas.

Argélia

Quando o presidente russo Putin 
visitou a Argélia em março de 2006, os 
dois países assinaram acordos milita-
res, envolvendo dois contratos de ca-
ças. O primeiro, no valor de US$ 1,5 
bilhão, era referente a 28 Su-30MKA. 
O segundo, de US$ 1,8 bilhão, contem-

PODER AÉREO
F-35, com entregas em 2016 e valor 
estimado de US$ 2 bilhões.

Mas existe a possibilidade de atra-
sos, com entregas somente em 2017 ou 
2018, o que pode levar Israel a adqui-
rir mais caças de geração anterior. Em 
2011, chegou-se a noticiar o interesse 
em caças F-15 usados.

Jordânia

Na virada do século, a Força Aérea 
Real da Jordânia (RJAF) já operava 
um esquadrão de caças F-16 adquiri-
dos usados, provenientes da Guarda 
Aérea Nacional dos EUA (ANG). Em 
2003, adquiriu mais 17 jatos da mes-
ma procedência, formando mais um 
esquadrão.

Em 2005, começaram negociações 
com a Bélgica e com a Holanda para a 
aquisição de outros F-16 usados, moder-
nizados para o padrão MLU. Entre 2008 
e 2009, 16 caças F-16 que pertenciam à 
Holanda foram entregues à RJAF, se-
guidos por outros seis, também vindos 
da Holanda, entregues em 2009. Já as 
negociações com a Bélgica levaram a 
Jordânia a adquirir um outro lote de 
nove F-16, entregues em julho de 2011.

Kuwait

O Kuwait busca uma nova aerona-
ve para substituir futuramente os seus 
F/A-18 Hornet. Duas opções estão sen-
do avaliadas: o F/A-18 Super Hornet 
da Boeing e o Rafale da Dassault. Em 
fevereiro de 2008, o presidente francês 
Nicolas Sarkozy anunciou o início de 
conversações com o Kuwait para ven-
der entre 14 e 28 Rafales. A oposição 
interna à compra alega questões como 
custo elevado, mas é possível que uma 
decisão nos EAU pelo Rafale influen-
cie a opção do Kuwait.

Líbano

A aviação libanesa não possui ca-
ças de alto desempenho desde o início 
da Guerra Civil, na década de 1970. 
Em dezembro de 2008, foi noticiado 

que a Rússia ofereceu 10 caças MiG-29 
usados para o Líbano sem custo al-
gum. Porém, o acordo não chegou a ser 
fechado. 

Omã

Na virada do século, a RAFO (Força 
Aérea Real de Omã) estava estudando 
a substituição de seus SEPECAT Ja-
guar de ataque ao solo por F-16 usados 
ou Gripens. Porém, Omã decidiu man-
ter o Jaguar e comprar uma aeronave 
voltada para defesa aérea.

Em março de 2001, a RAFO anun-
ciou a escolha de F-16 novos e o acordo 
foi assinado maio do ano seguinte. 
Foram comprados 12 caças F-16C/D 
Block 50 por US$ 1,1 bilhão, com en-
tregas entre 2005 e 2006.

 Em 2010, a RAFO divulgou planos 
para adquirir mais um lote de caças 
F-16, sendo recebidas 18 aeronaves 
por US$ 3,5 bilhões. 

Em dezembro de 2011, foi anuncia-
do o contrato para a compra de mais 
12 F-16C/D, por US$ 600 milhões, com 
previsão de entregas até 2016.

ANÁLISE
U
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Namíbia

Em 2002 alguns MiG-21 (possivel-
mente três) foram recebidos após mo-
dernização em Israel. Já em agosto de 
2005, o país encomendou 12 Chengdu 
F-7NM/NG, com radar Grifo. Segundo 
fontes chinesas, as entregas ocorre-
ram em 2006. 

Nigéria

Em 2008, a Nigéria comprou 15 F-7 
Airguard para substituir sua frota de 
MiG-21.

Quênia

Em 2008, foi noticiada a aquisição 
de 15 caças F-5 usados, provenientes 
da Jordânia.  A compra visava substi-
tuir parte da frota queniana de F-5, e 
recebeu críticas no país. 

Sudão

Foi noticiada em 2008 a venda ao 
Sudão, pela Rússia, de 12 MiG-29. No 
mesmo ano, outras notícias deram 
conta de que 15 jatos Su-25 foram ad-
quiridos da Bielorussia.

Uganda

A Força Aérea de Defesa Popular 
de Uganda possui antigos caças 
MiG-21 (alguns possivelmente moder-
nizados) e MiG-23, cuja situação é des-
conhecida. Em abril de 2010, foi noti-
ciado que Uganda estaria interessada 
em comprar caças russos. Em dezem-
bro daquele ano, foi paga uma primei-
ra parcela de US$ 446 milhões refe-
rente a um contrato maior de armas, 
que incluía caças Su-30MK2 como um 
dos itens.

No total, Uganda adquiriu seis 
Su-30MK2, entregues a partir de julho 
de 2011. Dentro do contrato de armas, 
a parte referente aos caças é estimada 
em US$ 700 milhões. 

Zimbábue

Possivelmente a compra mais re-
cente do país tenha ocorrido em no-
vembro de 2004, envolvendo 12 caças 
F7 MG e incluindo modernização de 
radar, em 2005. Zimbábue já operava 
o Chengdu F7 Airguard desde a déca-
da de 1980, e também possuiu caças 
MiG-23, mas não foram encontradas 
informações sobre sua situação atual. 

AMÉRICA

Brasil

Desde a década de 1990, a Força 
Aérea Brasileira estudava um pro-
grama para substituição de seus ca-
ças, cujo RFP foi lançado oficialmente 
em 1º de agosto de 2001 para um lote 
de 12 aeronaves. O RFP foi respondi-
do por cinco concorrentes: o consórcio 
formado por Dassault, Thales, EADS, 
Snecma e Embraer, com o Mirage 
2000 5 Mk2. A Saab, BAE e VEM com 
o Gripen C/D. A Lockheed Martin, 
com o F-16C/D Block 50/52, a MAPO 
com o MiG-29M, e a Rosoboronexport 
e Avibrás, com o Sukhoi Su-35 (ape-
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plava a venda de 29 MiG-29SMT e seis 
bipostos UTB, além da recompra de 
velhos MiG-29 por US$ 300 milhões.

As entregas dos caças Sukhoi 
Su-30 ocorreram entre 2007 e 2009. 
Há informações não confirmadas de 
que a Argélia também se interessa em 
comprar o Su-35.

Egito

Na virada do século, o Egito já era 
um grande operador de caças F-16, 
com 196 aeronaves do tipo incorpora-
das até 2000. 

Entre 2001 e 2002, foi entregue um 
novo lote de 24 F-16 Block 40, negocia-
do em 1999 por um valor estimado em 
US$ 1,2 bilhão. A compra mais recente 
deu-se em 2009, quando foi formaliza-
do o contrato para 20 novos caças F-16 
Block 52.

Eritreia

Há informações de que oito Su-27 
foram entregues a partir de 2003, dos 
quais seis estariam em serviço atual-
mente. Mas também há dúvidas sobre 
a efetiva compra de jatos Su-25 e 
MiG-29. É possível que oito Su-25 se-
jam provenientes da Geórgia e os seis 
MiG-29, da Moldova.

Etiópia

Em novembro de 1998, o país re-
cebeu seus primeiros Su-27, numa 
encomenda de oito aeronaves. Uma 
delas, acidentada, foi reposta pela 
Rússia. Segundo fontes russas, a Eti-
ópia comprou mais sete Su-27 em 
2002, e também há informações de 
que alguns Su-27 da Ucrânia foram 
adquiridos. 

Gabão

Em 2006, o país adquiriu caças 
Mirage F1CZ ex-SAAF (Força Aérea 
da África do Sul), sendo que as fontes 
consultadas discordam quanto à quan-
tidade (entre 3 e 8 aeronaves).

Líbia

As relações do Ocidente com a Líbia 
foram marcadas, em 1999, pelo levanta-
mento temporário das sanções impostas 
pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) em consequência de ataques 
terroristas da década de 1980. Com a 
melhoria das relações, o país passou a 
procurar por um novo caça que substitu-
ísse os já obsoletos MiG-21, 23 e 25.

Em 2009, a França manteve conver-
sas exclusivas com a Líbia para uma 
venda do Dassault Rafale, mas foram 
finalizadas sem negócio. Também hou-
ve, ao longo de 2010, conversações com 
os russos para o fornecimento de caças 
Su-35. Mas qualquer possibilidade de 
negociação a respeito com o regime de 
Kadhafi foi interrompida pela Guerra 
Civil de 2011, que levou a uma inter-
venção de forças aéreas e navais sob o 
comando da OTAN e à deposição do di-
tador líbio (que acabou morto). 

O novo governo se interessou num 
acordo com a França para revitalizar 
os 12 caças Mirage F1 remanescentes 

da Força Aérea Líbia e, eventualmen-
te, adquirir aeronaves similares que 
devem dar baixa da Força Aérea Fran-
cesa. Há notícias de que a Líbia pode-
ria receber caças Mirage 2000-9 dos 
EAU, caso dos Emirados fechem uma 
compra do Dassault Rafale.

Mali

O país possui 15 caças MiG-21 re-
manescentes de entregas feitas pela 
então União Soviética, a partir de me-
ados da década de 1970. Em 2005, a 
frota foi reforçada por três MiG-21 
provenientes da República Tcheca. 

Marrocos

Em 2007, a ameaça dos novos 
Su-30MKA da Argélia levou o Marro-
cos a negociar a aquisição de um novo 
caça. Uma proposta de 28 caças 
Dassault Rafale por US$ 3,3 bilhões 
chegou a ser negociada e era dada 
como certa. Porém, a oferta de caças 
F-16 usados dos EUA iniciou um pro-
cesso de disputa pelo negócio. 

Os franceses modificaram a oferta 
para um “mix” 12+12 de caças Rafale 
novos e Mirage F1 usados, por 
US$ 2,85 bilhões. Mas os EUA oferece-
ram 24 caças F-16 Block 52 novos por 
US$ 2,4 bilhões, proposta que levou o 
contrato em 2008. As entregas come-
çaram em 2011 e terminarão em 2012.

ANÁLISE

Força Aérea Eritreia

Força Aérea de Defesa Popular de Uganda
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Conclusão: um caso “bipolar” de 
conservadorismo

O início do século XXI assistiu à in-
trodução no serviço operacional de ca-
ças como o F/A-18 Super Hornet, 
Lockheed Martin F-22A Raptor, Euro-
fighter Typhoon, Dassault Rafale, 
Chengdu J-10 e PAC JF-17, aos quais 
o F-35 deverá se juntar em breve (atu-
almente, apenas aeronaves de teste e 
de treinamento inicial do F-35 estão 
operando). Destes, somente o F-22 não 
teve a sua exportação autorizada. 

Os demais entraram no mercado, 
com graus de sucesso variados. Neste 
século XXI, eles vêm disputando ven-
das com modelos mais antigos, porém 
atualizados e com linhas de montagem 
em atividade, como F-16, F-15, 
Su-27/30/35, MiG-29 SMT / MiG-35 e, 
até o fechamento da linha em 2007, o 
Mirage 2000. E também com modelos 
introduzidos pouco antes da virada do 
século, como o Gripen. Não se pode ex-
cluir desse mercado os caças usados, 
que tiveram considerável participação 
nos acordos internacionais, até mesmo 
para ajudar na composição de frotas 
com novos caças. 

Mesmo com tantas opções novas, 
pode-se dizer que o mercado mostrou-
-se conservador nas compras firmadas 
a partir de 2001 (às quais estamos so-
mando caças negociados antes, mas 
entregues no novo século). As maiores 
vendas foram do F-16 “Fighting Fal-
con” e do Su-27/30 “Flanker”. Nesse 
período, ambos firmaram contratos e/
ou entregaram mais de 500 unidades 
novas para clientes externos, cada um.

Se forem somadas também as ne-
gociações envolvendo caças usados, o 
F-16 leva uma pequena vantagem. Po-
rém, deve-se destacar que algumas ne-
gociações envolvendo principalmente 

caças russos com países não democrá-
ticos carecem de informações detalha-
das ou de valores exatos.

Portanto, passados mais de 20 
anos da queda do muro de Berlim e da 
dissolução da União Soviética (URSS), 
os principais caças adquiridos ao re-
dor do mundo são originários dos dois 
países que dominaram o cenário geo-
político durante a Guerra Fria: EUA e 
Rússia (considerando-se este último 
como herdeiro da URSS). Curiosa-
mente, estes mesmos caças, que na 
sua concepção e aperfeiçoamento le-
vavam em conta a possibilidade de 
combater um contra o outro, hoje são 
vistos atuando lado a lado com cada 
vez mais frequência.

Vale destacar também que as atu-
ais versões do Fighting Falcon e do 
Flanker remontam a projetos de mais 
de 30 anos atrás. O mundo mudou e 
novas opções surgiram, mas o mercado 
de caças neste início do século XXI não 
sofreu grandes reviravoltas (manten-
do também o declínio relativo de forne-
cedores que tinham grande tradição, 
como França e Inglaterra, movimento 
já visível no final do século XX). 

Isso não significa que a situação 
continuará assim por muito tempo. A 
França, que conseguiu poucas vendas 
na primeira década deste século, pare-
ce finalmente esboçar uma reação, 
mas é difícil que consiga resultados re-
lativos comparáveis aos de décadas 
anteriores. A Suécia, que exportou 
poucos caças no século passado, tem 
conseguido algumas vendas dignas de 
nota, embora a participação no merca-
do ainda seja pequena.

Já a China é um país que pode sur-
preender bem mais. Embora tenha 
mantido o pequeno mercado conquis-
tado na década de 1990, seu potencial 

no mercado de caças para as próximas 
décadas é grande. A oferta de modelos 
mais modernos, como o J-10B, pode le-
var o país a vender para compradores 
mais exigentes.

Também existem projetos de caças 
em nações que até pouco tempo apenas 
compravam tecnologia. Neste caso, po-
dem ser citadas a Coreia do Sul e a 
Turquia, que possuem planos concre-
tos de caças para o futuro. Mas vendas 
externas significativas desses caças 
podem estar bem mais distantes que 
as de aviões chineses, que já são uma 
realidade.

Que mais poderemos esperar 
quando viajarmos novamente numa 
“volta ao mundo em mais de 80 pro-
gramas ‘F-X’”, daqui a uns dez, doze 
anos? Uma considerável mudança do 
mercado de usados não pode ser des-
cartada. Esse mercado resolveu ou 
postergou o reequipamento de várias 
forças aéreas nesse início do século 
XXI. Mas, ao invés de uma base de 
milhares de caças fabricados até a úl-
tima década da Guerra Fria (e que 
ainda abastecem o mercado com suas 
vidas úteis esticadas ao máximo), te-
remos uma base bem mais modesta 
de excedentes dos caças construídos 
nas duas décadas seguintes. E estes 
últimos são aviões que já sofrem a 
concorrência tecnológica da uma nova 
geração. Mas também é provável que 
muitas forças aéreas terão necessida-
des ainda mais modestas que hoje, 
até como consequência das atuais re-
duções orçamentárias. 

E será que teremos que mudar o tí-
tulo, numa futura matéria, para “me-
nos de 80 programas ‘F-X’”? Ou será 
para mais ainda? Para as respostas, 
temos um encontro marcado daqui a 
mais ou menos 10 anos.q
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sar da mesma denominação, era uma 
versão diferente da atual). 

Após vários adiamentos, o progra-
ma foi encerrado no início de 2005, 
sem qualquer escolha. Isso levou à 
compra de 12 caças Mirage 2000 C/B 
usados, da Força Aérea Francesa, para 
substituir os Mirage III que seriam de-
sativados no final daquele ano. O acor-
do foi feito ainda em julho de 2005, 
com entregas entre 2006 e 2008. Na-
quele mesmo ano, chegavam ao Brasil 
os primeiros de 8 caças F-5E e 3 F-5F 
comprados da Jordânia, para revisão e 
modernização ao padrão F-5M.

Em maio de 2008 foi lançado um 
novo programa, agora para 36 caças, 
denominado F-X2. Concorreram ini-
cialmente o F-18E/F Super Hornet da 
Boeing, o Rafale da Dassault, o Gripen 
NG da Saab, o Typhoon do consórcio 
Eurofighter, o F-16 da Lockheed 
Martin e o Su-35 da Sukhoi. Os três 
primeiros (F-18, Rafale e Gripen) fo-
ram selecionados em outubro de 2008 
para uma “short list”, prevendo-se uma 
escolha em tempo hábil para início de 
entregas em 2014. Em 7 de setembro de 
2009, numa coletiva conjunta dos presi-
dentes Lula (Brasil) e Sarkozy (França) 
declarou-se o início das negociações 
para a aquisição do Rafale, mas voltou-
-se atrás nos dias seguintes. Desde en-
tão, o anúncio de um vencedor vem sen-
do adiado, e a nova previsão de decisão 
é para meados de 2012. 

Canadá

Estudos para a substituição dos CF-
18 Hornet da Força Aérea Real do Ca-
nadá (RCAF) datam do final do século 

passado. O programa canadense previa 
a substituição dos CF-18 entre 2015 e 
2016. Uma competição formal não che-
gou a ser lançada, mas representantes 
da Saab, da Boeing e da EADS promo-
veram suas aeronaves no país, mesmo 
sabendo que o Canadá estava envolvido 
com o F-35 JSF desde 1997. De fato, o 
país entrou na fase SDD (System 
Development and Demonstration) do 
programa JSF em fevereiro de 2002, 
como participante nível 3. 

Em julho de 2010, o Governo Cana-
dense anunciou que compraria 65 ca-
ças F-35 por cerca de 9 bilhões de dóla-
res canadenses, e até pouco tempo 
vinha se mostrando firme nessa deci-
são. Mas o acordo enfrenta pressões 
políticas dos partidos de oposição, 
principalmente devido a incertezas 
quanto ao preço final dos caças e possí-
veis atrasos na entrega. Em março de 
2012, o Governo Canadense pela pri-
meira vez admitiu que outras alterna-
tivas poderão ser cogitadas, sempre 
dentro do orçamento de 9 bilhões.

Chile

Em dezembro de 2000, o Chile anun-
ciou a decisão de comprar dez novos ca-
ças F-16 Block 50 por US$ 500 milhões, 
dentro de um plano mais abrangente de 
substituição da frota de Pantera (versão 
modernizada do Mirage 50 com ajuda 
israelense) e de outros jatos. O contrato 
foi assinado em 2002 e as entregas ter-
minaram em 2006.

Prosseguindo na renovação da fro-
ta, em 2004 o Chile passou a negociar 
a compra de F-16 usados da Holanda. 
O acordo saiu em outubro de 2005, 

com 18 aeronaves F-16 A/B MLU por 
US$ 150 milhões, entregues em 2006 e 
2007. Um segundo lote da Holanda foi 
confirmado em maio de 2009, e mais 
18 caças F-16 A MLU foram entregues 
entre 2010 e 2011. 

Colômbia

No final de 2007 a Colômbia assinou 
um contrato com a empresa israelense 
IAI para a modernização de 24 caças 
Kfir (11 anteriormente operados pela 
Força Aérea Colombiana e 13 prove-
nientes dos estoques de Israel). Esti-
ma-se que o contrato global, incluindo o 
armamento, seja de US$ 200 milhões. 
Os primeiros Kfir modernizados chega-
ram à Colômbia em junho de 2009.

Equador

Em 2009, foi anunciada uma doação, 
por parte da Venezuela, de seis caças 
Mirage 50 para o Equador. Todos foram 
entregues antes do final daquele ano.

Já em dezembro de 2010, um acor-
do estimado em US$ 80 milhões foi as-
sinado para a aquisição de 12 caças 
Cheetah C, desativados em 2008 da 
Força Aérea Sul-Africana.

Venezuela

O país anunciou em julho de 2006 
um contrato com a Rússia para a 
compra de 24 caças Su-30MK2. Os 
dois primeiros chegaram à Venezue-
la já em dezembro do mesmo ano, e a 
explicação para a pronta entrega é 
creditada à existência de algumas 
aeronaves do tipo não entregues para 
a China. Todos os caças foram recebi-
dos até 2008, e o país estuda a com-
pra de mais Su-30 para equipar outro 
esquadrão. 

ANÁLISE

Força Aérea do Chile

Força Aérea Venezuelana


