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O maior programa de aquisição de caças em curso atualmente no mundo é o chamado
Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) da Força Aérea Indiana. Aqui, cinco caças
modernos estão sendo comparados e avaliados em condições extremas pelos técnicos e
pilotos indianos visando encontrar um substituto único para o MiG-23, MiG-27, MiG-29,
SAPECAT Jaguar e Mirage 2000H. O vencedor leva pra casa uma encomenda inicial de 126
caças, ainda com real potencial de ser expandido este número no futuro. O caça escolhido
para o MMRCA ficará posicionado abaixo dos poderosos Su-30MKI e do futuro "FGDA" (o caça
stealth indiano) e acima do caça leve Tejas desenvolvido localmente pela HAL.

Na Índia essa é uma concorrência que consegue ser ainda mais complexa e cheia de pressões
políticas e lobbies, internos e externos, do que a nossa. O MMRCA coloca na mesma arena,
para uma luta até a morte, os caças americanos Boeing F/A-18E/F Super Hornet e Lockheed
Martin F-16IN Super Viper (uma nova versão criada especialmente para esta concorrência), o
caça francês Dassault Aviation Rafale, o russo RSK MiG MiG-35, o europeu Typhoon além do
sueco Saab Gripen NG (Next Generation).

O autor Ashley J. Trellis preparou para o Carnegie Endowment for International Peace um
documento de 150 páginas que disseca todos os aspectos desta imensa concorrência. Para
nós brasileiros, o texto joga luz sobre uma série de aspectos que podem, ou não, ser
importantes dentro do nosso próprio programa F-X2 de reequipamento da força de caças da
FAB.

A derrota do Rafale ou do Gripen NG na concorrência indiana, caso ela ocorra antes do
anúncio do resultado do F-X2, pode, ao menos em tese, ser um golpe fatal para as
perspectivas de vitória de cada um destes modelos aqui no Brasil e em outras concorrências
internacionais posteriores.
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Clique aqui para baixar o documento integral. http://carnegieendowment.org/files/dogfight.pdf

Fonte: Alide
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