Mensagem da Presidenta da República do Brasil
É com satisfação que meu Governo apresenta à sociedade brasileira
o Livro Branco de Defesa Nacional, marco de transparência nos assuntos de
defesa, por meio do qual nossas cidadãs e nossos cidadãos poderão
conhecer as ações do Estado nessa área, bem como os desafios do País para
aprimorar sua Defesa nas próximas décadas.
O engajamento civil é indispensável para a construção de um Brasil
soberano e democrático. O Livro Branco de Defesa Nacional amplia o
acompanhamento dos temas militares pelo conjunto da sociedade, ao
apresentar as potencialidades e as necessidades de nossa Defesa ao debate
público.
A publicação deste Livro é mais um passo no processo de consolidação da liderança civil e
do pleno conhecimento dos assuntos da Defesa pela sociedade. Ele se soma à criação do Ministério
da Defesa e, mais recentemente, à instituição do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas,
como órgão a ele subordinado, como importantes momentos de avanços institucionais na área de
Defesa. O Livro Branco de Defesa Nacional é mais um fruto da evolução democrática do Brasil.
A elevação da estatura internacional do Brasil no século XXI já é uma realidade. Um Brasil
plenamente desenvolvido e com presença externa cada vez maior necessitará de adequada
capacidade militar dissuasória. Empenhado na construção de uma ordem global mais pacífica e
próspera, o Brasil não pode descuidar da Defesa.
O Brasil comprovou, na última década, que crescimento e inclusão social devem se reforçar
mutuamente. Devemos proteger nossas grandes riquezas que, além de indústrias, agricultura,
minérios ou pré-sal, são compostas pelos milhões de brasileiros que têm o poder de nos
transformar em uma grande nação.
Por todas essas razões, a Defesa estará cada vez mais presente na agenda nacional. O Livro
Branco de Defesa Nacional é um convite à reflexão e ao diálogo. Sua leitura indicará, sobretudo,
que Defesa e Democracia formam um círculo virtuoso no novo Brasil que estamos construindo. Ao
possibilitar um acompanhamento amplo e minucioso da Política de Defesa pela população, esta
iniciativa contribui para o amadurecimento da reflexão pública sobre o papel indispensável da
Defesa no Brasil do presente e do futuro.
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