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Resumo

O presente  artigo  busca,  por  meio  da  revisão  bibliográfica  de  vários  estudos  anteriores,
análises estatísticas, estudos de autores renomeados da área, documentos oficias e pesquisas
feitas no setor de Industria e Defesa,  traçar um estudo claro da situação atual na qual se
encontram alguns dos principais projetos estratégicos das três Forças,  observando os seus
impactos na Base Industrial de Defesa pela perspectiva de nacionalização, cumprimento da
política de nacional de defesa e proteção da soberania do Estado. Para tal análise, foram feitos
estudos históricos com objetivo de traçar um paralelo entre os momentos da história da Base
Industrial. É inegável que os grandes projetos centrais e os projetos laterais desenvolvidos
pelas  Forças  impactaram  positivamente  a  busca  por  uma  base  soberana,  entretanto  tal
desenvolvimento  vem enfrentando  ao  longo  de  toda  história  militar  do  Brasil  constantes
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dificuldades  que  vão  da  absorção  da  tecnologia  estrangeira  até  as  comuns  variações
orçamentárias que caracterizaram a busca pela soberania tecnológica nacional. Por final, o
artigo analisa as perspectivas futuras, buscando soluções por meio da própria indústria e por
políticas simples e eficazes que permitiriam a ampliação da Base, o aumento da sua força e o
fortalecimento da independência técnico-industrial para enfrentar os desafios assimétricos que
tem caracterizados o Século XXI.

Palavras Chaves: 1. Base Industrial de Defesa; 2. Estudos Estratégicos; 3. Integração civil-
militar; 4. Forças Armadas; 5. Soberania nacional;

Área Temática: Industria Nacional de defesa: Possibilidades e Limitações;

1 - INTRODUÇÃO HISTÓRICA A BASE INDUSTRIAL DA DEFESA BRASILEIRA

As Forças Armadas representam uma parte vital de uma relação complexa, do homem com o
seu dever para com o Estado, um dever que surge na doutrina, na hierarquia e principalmente
na relação do homem (o soldado) com a máquina. A máquina é o vetor de um objetivo, não
um fim, ainda assim, muitas vezes nas Forças ela representa o vetor fundamental que baseia a
Força: a marinha com seus meios navais, a força aérea com seus aviões e o exército com seus
meios  mecanizados.  Baseado nessa sua função,  é muito importante  observar  que nenhum
vetor é suficiente sozinho, sendo este a extensão da vontade e do dever das Forças para com o
país.

Deste contexto de vetores e Forças, surgem duas necessidades: a formação do homem,
que  se  dá  pelas  academias  superiores  das  Forças  Armadas,  que  exercem  tal  papel  com
excelência, e pela fabricação e manutenção dos vetores. É necessário que existam essas partes
em perfeito funcionamento e harmonia uma com a outra para que os vetores sempre atendam
a vontade e a necessidade que exista e possa surgir. Mais que uma questão econômica, tal
necessidade é uma questão estratégica,  em que o Estado soberano tem o dever  de agir  e
cuidar.  Neste  contexto  surge  a  necessidade  de  políticas  de  defesa,  manuais,  doutrinas  e
requisitos técnicos, que tem como objetivo nortear a ação do militar no projeto, aquisição e
operação do vetor. Tais políticas guiarão a maneira de atender as demandas, de acordo com a
necessidade identificada por cada Força para o cumprimento de seu dever e assim surge a
relação fundamental com as academias, centros de desenvolvimento para a criação de projetos
que devem receber apoio da união estratégica dos setores públicos e privados nacionais.

O setor da base tecnológica e industrial de defesa é destinado a atender as demandas
dos  governos  por  produtos  de  defesa  em cada  país  e  tem como  núcleo  central  a  Base
Industrial de Defesa (BID)7, que é o conjunto de empresas públicas, privadas, de organizações
civis e militares, que desenvolvem pesquisas e produtos na área. Para isto, em cooperação
com entidades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) militares e civis, os Estados realizam
investimentos  nas  empresas  do  ramo  para  que  estas  promovam  a  fabricação  de  itens
necessários para defender a soberania nacional contra ameaças internas e externas. É dever do
Estado regular  e satisfazer  as demandas por meio dos instrumentos pertinentes e também
controlar a comercialização destes produtos, observando as diretrizes políticas e estratégicas
da nação.

7 BRASIL. Ministério da Defesa. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, DF: 
Ministério da Defesa, 2012;
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A BID  brasileira  encontra-se  em  processo  de  modernização,  porém  as  primeiras
atividades industriais de defesa foram iniciadas no século XVIII com a intenção de reforçar
militarmente  a  colônia.  As  primeiras  fábricas  militares,  que  tinham o intuito  de  atuar  no
processo de montagem e manutenção dos armamentos importados, foram estabelecidas no
final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, mais especificamente a partir da
década  de  1940;  com a  consolidação  da  indústria  siderúrgica  nacional,  das  empresas  de
mineração e o subsequente domínio dos materiais básicos foi possível elaborar os primeiros
passos do setor no sentido da criação de uma indústria de produção de materiais militares no
Brasil8.

As implicações da Segunda Guerra Mundial geraram significativas movimentações
políticas  nos  governos  da  época  em  favor  de  uma  aproximação  aos  grandes  centros  de
desenvolvimento militar. Alguns processos políticos de cooperação foram realizados nesse
período,  tendo  os  EUA  como  principal  parceiro,  o  que  contribuiu  para  a  tomada  de
consciência  pelos  militares  brasileiros  do  desenvolvimento  político-estratégica  possível
através das conexões das Forças Armadas com o setor produtivo e com as universidades.9 O
sucesso  dessas  parcerias  para  alcançar  resultados  satisfatórios  nos  complexos desafios  do
setor, como o desenvolvimento de produtos altamente elaborados, que requeriam tecnologias
avançadas  e  mão  de  obra  de  extrema  qualidade,  contribuiu  para  o  estabelecimento  de
instituições de P&D militares permanentes, como o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o
Instituto  de  Pesquisas  da  Marinha  (IPqM),  o  Centro  Tecnológico  do  Exército  (CTEx),  o
Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA) e o Instituto Militar de Engenharia (IME).

Somado a  isso,  a  ascensão do grupo político-militar  ao  poder  na década  de  1960
fortaleceu a Indústria de Defesa, dando o suporte necessário a esse setor pela mudança de
foco  dos  nossos  representantes  e  pela  conscientização  em  relação  a  autossuficiência  de
equipamentos militares nas políticas de governo, o que facilitou os interesses institucionais da
Forças Armadas em seus objetivos principais. O apoio governamental foi fundamental para a
implementação do trabalho de  fomento a  P&D em meados da década de 197010,  quando
ocorreu o aumento planejado nas exportações de equipamentos militares, o que permitiu a
posição do Brasil  como oitavo maior exportador mundial de produtos militares na década
seguinte e uma consolidação da BID.

É importante ressaltar que os governos posteriores aos da década de 1960 buscaram
organizar um aparato industrial de defesa variado, em favor de uma maior independência dos
produtos  de  defesa  externos  e,  com  isso,  elevaram  a  influência  do  Brasil  no  cenário
internacional. Essa emergente indústria de defesa se somaria à estrutura produtiva nacional
aliada à política econômica desenvolvimentista do período, sendo um braço estratégico do
projeto “Brasil,  Grande Potência”11. O objetivo central era estabelecer no Brasil uma Base
Industrial  e  Tecnológica  de  Defesa  que  congregasse  os  principais  interesses  econômicos

8 AMARANTE, José Carlos Albano do. Indústria de defesa. Juiz de Fora: UFJF, 2004. Disponível em: 
http://www.ecsbdefesa.com.br/arq/Art%2056.htm. Acesso em: 05/06/2019;

9 CAVAGNARI FILHO, Geraldo Lesbat. P & D MILITAR: SITUAÇÃO, AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS. 
São Paulo: Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, 1993. (Ciência e Tecnologia no 
Brasil: Uma Nova Política para um Mundo Global);

10 EDSON AITA. A Viabilidade da Constituição de uma Base Industrial de Defesa Sul-Americana e seus 
Benefícios para a Região. Revista Política Hoje, Recife, v. 26, n. 1, Págs.151-175, 2017;

3

http://www.ecsbdefesa.com.br/arq/Art%2056.htm


vigentes, como as demandas das Forças Armadas, o desenvolvimento tecnológico, o aumento
da cadeia produtiva e o aprimoramento do capital humano do país.

Os anos 1990 demonstraram a redução da expansão que o setor vinha conquistando.
Diversas nações reduziram seus gastos militares com o fim da Guerra Fria, o que transformou
drasticamente o cenário dos negócios de materiais bélicos no mundo. O mercado internacional
de  armamento  passaria  dos  US$  680  bilhões,  de  1980  a  1989,  para  US$  436  bilhões
movimentados, de 1990 a 1999. Nessa mudança, as exportações brasileiras no setor passaram
de US$ 4,2 bilhões movimentados, entre 1975 e 1992, para US$ 963 milhões no período de
1993 a 201012.  Aliado a esse evento, alguns autores citam a mudança de foco político do
Governo Federal como outra razão para o decrescimento da BID, pois a orientação liberal, em
busca a redução do papel do Estado, influenciou os programas e a agenda nacional, resultando
na redução de investimentos governamentais e abandonando a política de médio prazo de
fomento à defesa, em favor do crescimento da indústria privada. A partir disso, foi possível
observar sucessivos atrasos dos programas e, em alguns casos, até cancelamentos. As Forças
Armadas  passaram  a  adquirir  materiais  militares  usados  ou  por  meio  de  programas  de
exportações de armamentos americanos (FMS) para manter a capacidade operacional, o que
contribuiu ainda mais para a restrição do mercado interno; por consequência, o Brasil voltou a
depender da importação de produtos militares para continuar mantendo os interesses básicos
do país. 

A confluência desses acontecimentos levou ao desmonte quase total da indústria de
defesa brasileira  no início dos  anos 90.  O crescente esvaziamento  do setor  e  a  perda  do
potencial  desenvolvimento tecnológico e de inovação tiveram consequências  não somente
para o P&D militar, mas também para todo o plano político-estratégico do Estado brasileiro,
que nesse período vinha sendo adequadamente articulado.13 Esse cenário se manteve até os
anos  2000,  momento  que  o  país  retoma  o  crescimento  econômico  devido  ao  contexto
internacional favorável e, consequentemente, há uma expansão do mercado interno e este se
permitiu  alinhar  a  agenda nacional  de defesa.  Nessa conjuntura,  tivemos um processo de
reorganização e modernização da Base Industrial de Defesa, com a transformação da estrutura
jurídico-política de defesa em prol da implementação de um programa institucional e legal
voltado à formulação da Política de Defesa Nacional (PDN)14.

As novas politicas permitiram que as Forças pudessem desenvolver grandes projetos
que iniciariam a reconstrução da BID, permitindo assim a criação dos chamados programas
centrais de interesses por parte das três Forças: FX-2 (com a escolha do Gripen) e KC-390;
PROSUB e Corvetas classe Tamandaré; e Blindado Guarani e o sistema ASTROS 2020. Isso

11 MELO, Regiane de. INDÚSTRIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: Estudo 
comparado França-Brasil. 2015. Tese - Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, Fundação Alexandre de 
Gusmão, Brasília, 2015;

12 Agência Brasileira De Desenvolvimento Industrial. Diagnóstico: Base Industrial De Defesa Brasileira. 
Campinas, SP: ABDI, NEIT-IE-UNICAMP, 2011. Disponível em:  
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/550/1/base_industrial_de_defesa_brasileira.pdf. Acesso em: 05/06/2019;

13 MELO, Regiane de. Indústria De Defesa E Desenvolvimento Estratégico: Estudo comparado França-Brasil. 
2015. Tese - Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, 2015; 

14 BRASIL. Ministério da Defesa. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, DF: 
Ministério da Defesa, 2012. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-
PND_Optimized.pdf. Acessado em: 05/06/2019;
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não  impediu  que  outros  programas  laterais  fossem desenvolvidos,  como  a  aquisição  em
conjunto  do  HC-225,  o  desenvolvimento  de  mísseis  e  tecnologias  necessárias  para  os
ambientes assimétricos que se fazem presentes.

Passamos agora a análise geral desses projetos e seus impactos para cada Força e para
a BID de acordo com os programas centrais e laterais desenvolvidos pelas Forças Armadas.

2 – EXÉRCITO

O Exército Brasileiro tem realizado com sucesso vários projetos que possibilitaram o bom
desenvolvimento  da  BID  pela  visão  direta  e  paragramática.  O  desenvolvimento  tem  se
centrado em dois projetos principais, o sistema ASTROS 2020 e o blindado de transporte
GUARANI15. Apesar de, como nas outras Forças, ter os seus projetos focados em dois pilares
centrais, o Exército tem conseguido desenvolver com sucesso vários projetos laterais como os
fuzis da IMBEL, a compra em conjunto dos HC-225, o sistema MSS1/2.2 e até a reavaliação
técnica do sistema SISFRON.
O Exército entende que a soberania do Estado se faz através da presença territorial e, em um
país  de  dimensões  continentais,  a  teoria  de  Mackinder16 encontra  aplicação  prática  clara.
Entretanto,  superar  todos  os  desafios  do  território  nacional,  considerando a  existência  de
biomas totalmente diferentes, torna-se complexo, como acontece na realização dos projetos de
obtenção  e  adequação  de  meios,  por  exemplo:  um  veículo  que  pode  ser  utilizado
perfeitamente  no  Sul  do  país  não necessariamente  pode ser  utilizado no Norte.  Assim,  o
Exército tem como desafio se manter presente, cumprindo o seu dever constitucional em todo
o  território  nacional,  possibilitando  a  prontidão  necessária  e  o  pleno  emprego  de  seus
equipamentos. Ocorre que, como vimos na introdução, os anos 90 levaram a uma perda da
capacidade de produção, P&D e manutenção nacional, causando o fim de empresas basilares
para o setor (como a ENGESA), levando a Força a buscar se reequipar por meio de compras
de oportunidade e pelo programa de FMS fornecido pelo governo americano17.

Entretanto, com o início dos anos 2000, o Exército pôde buscar, por meio de projetos internos
e  parcerias  estratégicas,  o  desenvolvimento  de  novos  meios  com tecnologia  nacional,  de
forma que fosse possível dominar toda a cadeia de produção através da integração da BID,
que realizaria parcerias com empresas centrais que gerenciariam os projetos requisitados pelo
Exército. Temos como exemplo o Programa Estratégico Guarani, projeto que buscava não
apenas suprir uma necessidade do Exército, mas também possibilitar a recapacitação da BID
no desenvolvimento de meios terrestres18. O blindado Guarani, produzido pela IVECO em

15PLANALTO, site da presidência: http://www2.planalto.gov.br/presidente-em-
exercicio/noticias/2016/08/temer-projetos-estrategicos-das-forcas-armadas-terao-continuidade, 
acessado dia 05/06/19;

16 MACKINDER, Halford John. DEMOCRATIC IDEALS AND REALITY A Study in the Politics 
of Reconstruction. NDU Press, 1947, Pág. 55;

17 FERREIRA, Marcos J. B.; SARTI, Fernando. Diagnóstico: Base Industrial de Defesa Brasileira. 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas: ABDI, NEIT-IEUNICAMP, 2011, Pág. 
12;

18 Agência Brasileira De Desenvolvimento Industrial. Diagnóstico: Base Industrial De Defesa 
Brasileira. Campinas, SP: ABDI, NEIT-IE-UNICAMP, 2011. Disponível em:  
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Sete  Lagoas,  possibilitou  recapacitar  o  campo  de  engenharia  de  veículos,  assim  como
revitalizar uma parte da indústria nacional que se encontrava subutilizada. Assim, tal projeto
envolveu a participação de aproximadamente 125 empresas fornecedoras, com a criação de
mais de três mil empregos direitos e indiretos19. Entretanto, um dos pontos mais importantes a
serem  observados  foi  a  alta  absorção  de  tecnologia,  possibilitando  que  fosse  possível  a
produção nacional de 90% do veículo, cumprindo um dos principais objetivos da Estratégia
Nacional de Defesa: a soberania nacional nos meios de produção20.

Atualmente,  o  principal  problema  do  programa  é  equilibrar  a  necessidade  de  manter  a
cadência de produção mínima sem que isto afete toda a cadeia produtiva com o fechamento de
empresas ou prejuízo financeiro para os envolvidos. Os projetos de defesa são, em aspecto
amplo, dependentes do governo, visto que, se não existir um comprador externo, o governo
será  o  único  comprador,  assim uma  necessária  grande  cadeia  de  produção  muitas  vezes
depende financeiramente apenas do projeto em que trabalha21.

Outro projeto que devemos observar é o programa ASTROS 2020, baseado em um sistema já
muito  confiável  e  utilizado  amplamente  pelo  Exército;  em  sua  nova  versão,  em
desenvolvimento  pela  AVIBRAS,  possui  aspectos  muito  mais  avançados,  destacando-se
principalmente  a  capacidade  de  lançar  o  moderno  míssil  MTC-300  com  capacidade  de
cruzeiro,  ampliando  em muito  a  capacidade  operacional  e  tática  da  Força22.  A Estratégia
Nacional  de  Defesa  coloca  como  fundamental,  não  apenas  a  capacidade  de  adquirir  a
tecnologia, mas também de permitir que tal tecnologia tenha emprego e não se perca, deste
modo a continuação no desenvolvimento do sistema ASTROS possibilita que o país tenha o
domínio  sobre  sistemas  de  lançamento  de  foguetes  por  saturação,  tendo  também  o
equipamento  em estado  da  arte,  colocando  o  país  na  vanguarda  desta  tecnologia.  Assim,
alguns detalhes devem ser observados, como: a) para a viabilidade econômica de um projeto,
é  necessário  que  o  equipamento  encontre  compradores  além  do  Estado  Brasileiro;  b)  é
necessário que continue o investimento em novos tipos de munições, foguetes e mísseis para
permitir o pleno domínio do ciclo tecnológico; e c) a capacitação contínua de profissionais e
técnicos  para  atuar  nos  projetos  e  não  permitir  que  se  perca  o  domínio  tecnológico  já
alcançado23.

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/550/1/base_industrial_de_defesa_brasileira.pdf. Acesso em: 
01/06/2019.

19 GALANTE, Alexandre. Exército Brasileiro recebe o 300º Guarani. Disponível em 
https://www.forte.jor.br/2018/03/19/exercito-brasileiro-recebe-o-300o-guarani/ . Acessado dia 
07/06/19;

20 BRASIL. Ministério da Defesa. Secretaria de Assuntos Estratégicos. Estratégia nacional de defesa.
Brasília: Ministério da Defesa, 2012;

21 SILVA FILHO, Edison Benedito da. Base Industrial de Defesa do Brasil: notas para uma 
estratégia de promoção de exportações. Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 23 | 
Maio/Ago. 2017;

22 GALANTE, Alexandre. ASTROS 2020: Exército assina contrato para terceiro lote de viaturas. 
Disponível em :https://www.forte.jor.br/2018/12/01/astros-2020-exercito-assina-contrato-para-
terceiro-lote-de-viaturas/. Acessado dia 05/06/19;
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Devemos  lembrar  que,  como  colocado  no  capítulo  inicial,  existe  ainda  uma  grande
dificuldade na continuidade destes projetos, pois muitos perdurarão por longos anos (como no
caso da previsão que o programa guarani dure até o ano de 2040) por conta das constantes
dificuldades  econômicas  que  se  fazem valer  na  presente  década.  A Política  Nacional  de
Defesa (PND) tem buscado em suas edições possibilitar que estes projetos de maior duração
tenham a devida atenção, para evitar um enfraquecimento na independência tecnológica já
alcançada ou um novo desmonte da BID como o observado nos anos 9024. 

Assim, temos observado a atuação do Exército muito ligada às empresas fornecedoras,
com o intuito de manter um equilíbrio entre as necessidades observadas na estratégia de ação
e interiorização da defesa em contraposto à percepção da indústria de defesa. Por este motivo
o Exército tem feito movimentos na busca de uma universalização dos fornecedores de seus
equipamentos,  permitindo  que  nas  unidades  federativas-chave  exista  a  possibilidade  de
manter o sustento de seus equipamentos por meio de parcerias locais ou sistemas organizados
de manutenção.

3 – AERONÁUTICA

O Poder Aeroespacial é definido pela Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira como
projeção do Poder Nacional através do emprego integrado dos recursos disponíveis ao país
para o uso do espaço aéreo e do espaço anterior, seja como instrumento de ação geopolítica e
militar,  seja  como  vetor  do  progresso  econômico  e  social,  buscando  a  conquista  e  a
manutenção dos  objetivos  nacionais.  25 Nessa definição,  verifica-se o papel  crucial  que  o
poder aeroespacial desempenha para a soberania do Estado. Seu fortalecimento corresponde
ao incremento da capacidade do Estado Nacional e da garantia da soberania nacional perante
os atores externos.

Mais especificamente no Brasil, a Força Aérea é a instituição mestra através da qual a
nação administra seu poder aeroespacial. Em decorrência disso, entendeu-se que a atuação da
referida Força precisa estar em estreita consonância com a visão estratégica nacional, que fixa
objetivos  estratégicos  norteadores  do papel  e  da missão daquela.  Como estabelecido  pela
Estratégia Nacional de Defesa (END), tais objetivos são: a) a prioridade da vigilância aérea;
b) o poder para assegurar o controle do ar no grau desejado; c) a capacidade para levar o
combate  a  pontos  específicos  do  território  nacional;  e  d)  o  domínio  de  um  potencial
estratégico que se organize em torno de uma capacidade, não em torno de um inimigo.26

23 FERREIRA, Marcos J. B.; SARTI, Fernando. Diagnóstico: Base Industrial de Defesa Brasileira. 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas: ABDI, NEIT-IEUNICAMP, 2011, Pág. 
32;

24 SILVA FILHO, Edison Benedito da. Base Industrial de Defesa do Brasil: notas para uma 
estratégia de promoção de exportações. Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 23 | 
Maio/Ago. 2017;

25 BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Doutrina básica da Força Aérea Brasileira. 
Brasília, 2012, Pág. 10;

26 BRASIL. Ministério da Defesa. Secretaria de Assuntos Estratégicos. Estratégia nacional de defesa.
Brasília: Ministério da Defesa, 2008, Pág. 17;
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No  emprego  do  poder  aéreo,  o  Estado  deve  se  atentar  para  o  conjunto  de
características do mesmo, os pontos fortes e fracos que são próprios desse Poder. Assim, o
foco e o objetivo da Força aérea deve estar consoante com: a) o alcance relativo ao potencial
das  aeronaves  e  plataformas   espaciais  para  atingir  objetivos  à  grandes  distâncias;  b)
flexibilidade e versatilidade, ou sua capacidade em alterar rapidamente de alvo, bem como em
atuar em diferentes níveis (estratégico, operacional e tático); c) mobilidade, ou a habilidade de
seus meios em partir de um aeródromo para outro, sem prejuízo à efetividade de seu operar;
d)  penetração,  ou  sua  capacidade  de  inserir-se  no  espaço  inimigo,  vencendo  defesas
adversárias  e  obstáculos  naturais;  e)  pronta-resposta:  relativa  à  habilidade  de  reagir
rapidamente  com  os  meios  apropriados,  no  local  preciso  e  no  momento  oportuno;  e  f)
velocidade, o potencial em percorrer grandes distâncias. 27 

             Ao mesmo tempo, a Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira reconhece os pontos
fracos da Força:  a)  dependência de tecnologia:  a sensibilidade de seu emprego efetivo às
evoluções  tecnológicas;  b)  dependência  de  infraestrutura:  sua  restrição  de  operação  aos
aeródromos e locais apropriados;  c)  fragilidade: a facilidade de danificar  ou destruir  seus
equipamentos e instalações; d) permanência limitada: restrições no cumprimento de operações
continuadas; e) Restrição de Carga Útil: limitação no transporte de materiais e pessoas por
aeronaves  ou  plataformas  aeroespaciais);  f)  sensibilidade  às  condições  meteorológicas:  os
impactos negativos  de condições  atmosféricas  adversas ou a falta  de iluminação solar  no
cumprimento de uma dada missão. 28

A indústria  de  defesa  aeroespacial  brasileira  consiste,  basicamente,  no  complexo
técnico-científico de São José dos Campos (São Paulo), que representa o “sustentáculo da
Força Aérea e de seu futuro”.29 O bom desempenho desse complexo tornou a aeronáutica um
dos poucos setores de alta tecnologia em que o Brasil progrediu de forma consolidada no
mercado  internacional,  tanto  no  âmbito  civil  quanto  no  militar.  Em decorrência  disso,  a
indústria aeroespacial representa “a mais ampla da BID brasileira, tanto pelo número e porte
das  empresas  participantes  como por  envolver  diversos  segmentos  industriais30”.  O então
Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria levantou que mais de duzentas grandes,
médias e pequenas empresas atuam no referido complexo e outras centenas por todo o país31.
O vigor é encabeçado por uma empresa líder, a Embraer.  

27 BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Doutrina básica da Força Aérea Brasileira. 
Brasília, 2012, Pág. 10;

28 Ibidem, Pág. 32-33.;

29 Aqui devemos observar que mesmo tendo a sua base de P&D centrada em São José dos Campos, a Força 
Aérea não mede esforços para universalizar por todos os centros estratégicos a sua BID, e assim temos exemplos
como a empresa de manutenção de helicópteros em Belo Horizonte e a Helibras em Itajubá, bem como variados 
fornecedores pelo sul e sudeste e inúmeras parcerias de P&D com instituições federais. Ibidem p.18. 

30 BRASIL. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Diagnóstica Base Industrial de Defesa. 2011, 
Pág. 23;

31 ALCOFORADO, David Almeida; BRAGA, Fernando César da Costa e Silva; SILVA, Marcelo 
Urban de Vilela e. Efeitos de transbordamento para a economia, decorrentes do desenvolvimento de 
grandes projetos de defesa: um estudo de caso do projeto KC-390. Revista da UNIFA, Rio de Janeiro, 
v. 29, n. 38, Págs. 16-27, jun. 2016, Pág. 107;
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No  cenário  de  instabilidade  de  recursos  direcionados  ao  desenvolvimento  bélico,
impõem-se à Embraer dois desafios principais para que esta mantenha vantagens competitivas
frente a suas rivais. O primeiro deles é a necessidade de acompanhar os saltos tecnológicos do
setor. Nas palavras de Ferreira: “sua evolução tecnológica, ao longo de 40 anos de existência,
ocorreu de forma cumulativa dentro de uma trajetória que apresentou pequenas alterações, ao
contrário da situação atual em que se vê uma ruptura na trajetória tecnológica vigente”.32 O
segundo desafio é a demanda de ampliação de sua baixa escala empresarial, deficiência que a
empresa tem tentado suprir a partir de parcerias estratégicas no desenvolvimento de projetos33.

Em relação as empresas que compõe a cadeia produtiva da Embraer, Ferreira ressalta
que elas se concentram na fabricação de materiais que utilizam tecnologia tradicional e, em
decorrência  disto,  existe  uma  profunda  dependência  das  compras  de  uma  só  empresa,  a
própria Embraer. Além disso, o baixo nível tecnológico dessas companhias cria uma distância
entre a Embraer e a integração aeroespacial brasileira, gerando uma grande dependência de
tecnologias de alto grau de complexidade vindas de fornecedores internacionais.  

Diante dos desafios apresentados, os projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira
possuem potencial  para  não  só  modernizar  e  progredir  nossa  Base  Industrial  de  Defesa
Aeroespacial,  mas  também  para  reforçar  o  Poder  Aéreo  nacional  em  perspectiva  as
necessidades apontadas pelo Estado. Dadas essas informações, passamos agora ao estudo do
desenvolvimento do cargueiro KC-390 e dos caças Gripen, símbolos deste novo momento da
BID na área aeroespacial. 

No primeiro semestre de 2009, o Comando da Aeronáutica e a Embraer assinaram o
contrato que previa a fabricação de dois protótipos de uma aeronave cargueira destinada a
atender as demandas dos cenários assimétricos que a FAB enfrentaria, assim como ser um
produto  para  conquistar  espaço  no  mercado  internacional.  O  projeto  KC-390  previa  a
elaboração de uma aeronave capaz de atuar  em pistas  desprovidas  de grande preparo em
qualquer  ponto do globo,  em ampla capacidade  climática  e  de altitude.  Com testes  bem-
sucedidos em cenários que vão da Antártida ao Deserto da Arábia, o KC-390 representará um
dos  mais  relevantes  instrumentos  através  do  qual  a  Aeronáutica  pode  prover  mobilidade
estratégica às Forças de Defesa do Brasil34. Além disso, a  “aeronave é equipada com dois
motores  turbofan,  utiliza  a  tecnologia  fly-by-wire em sua aviônica e  tem capacidade para
transportar  23  toneladas  de  carga,  inclusive  veículos35”,  atendendo não apenas  ao  espaço
deixado pelos antigos C-130, mas a uma nova gama de missões. 

Reconhecendo  a  falta  de  condições  internas  para  produzir  tal  veículo,  a  Embraer
realizou  uma  inovação  contratual  estabelecendo  parcerias  estratégicas  com  empresas

32 Ibidem, Pág. 224;

33 O desenvolvimento de tecnologia neste setor é uma relação de necessidades do Estado que repassa 
para as empresas do setor estas necessidades. Ibidem, Pág. 224-226;

34 ALCOFORADO, David Almeida; BRAGA, Fernando César da Costa e Silva; SILVA, Marcelo 
Urban de Vilela e. Efeitos de transbordamento para a economia, decorrentes do desenvolvimento de 
grandes projetos de defesa: um estudo de caso do projeto KC-390. Revista da UNIFA, Rio de Janeiro, 
v. 29, n. 38, Págs. 16-27, jun. 2016, Pág. 110;

35 PEREIRA, Bruno Almeida; JASPER, Flavio Neri Hadmann. KC-390 e a projeção do Brasil no cenário 
internacional.  Revista da Escola Superior de Guerra, v. 31, n. 63, Pág. 73-90, jul./ago. 2016, Pág.81;    
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estrangeiras  com o  objetivo  de  repartir  os  custos  e  incertezas  de  produção  (naturais  ao
empreendimento); a companhia brasileira transferiu etapas da fabricação estratégicas do KC-
390 a empresas parceiras, segundo competências específicas36. Ao todo, empresas de cinco
nações (Portugal,  Chile,  Colômbia,  Argentina e República Tcheca) assinaram o acordo de
parceria  estratégica  e  desenvolvimento  de  partes  importantes  do  cargueiro  e  elas,  sob  a
supervisão  da  Embraer,  produzem partes  dos  módulos  estruturais  da  aeronave.  Os  países
envolvidos fazem parte de um conjunto de 32 intenções de compras, bem como de 28 pedidos
firmes  com  algumas  intenções  e  projetos  de  compra37.  Essa  estratégia,  inédita  no  setor,
revelou-se bem-sucedida para superar as deficiências da BID nacional na execução de um
projeto sensível aos interesses nacionais. Assim, se replicada em outras propostas, o Brasil
poderá ter um promissor futuro com seu complexo industrial de defesa aérea. Além, se houver
um regime de preferência por cooperação com países sul-americanos, haverá oportunidade de
promover a integração econômica do continente, bem como uma maior projeção do país como
potência regional e ator global.  

Em acréscimo, o KC-390 busca uma melhor qualificação do Brasil para participações
em operações de paz no exterior. De acordo com Pereira e Jasper, das 22 Tarefas Aéreas da
ONU,  13  podem  ser  cumpridas  com  o  emprego  do  novo  cargueiro  brasileiro  como
Componente  Aéreo  em uma  Operação  de  Paz.  Algumas  delas  são:  Busca  e  salvamento,
Assalto  aéreo,  Inserção Aérea,  Transporte  Aéreo de Cargas Perigosas,  entre  outras.  Dessa
forma observa Pereira:

“A expressão de vontade da diplomacia brasileira de se engajar mais ativamente nas
questões internacionais como forma de ampliar a presença do Brasil no mundo será
o grande legado da chegada das novas aeronaves KC-390. Com este avião a nação
brasileira poderá ‘subir a primeira divisão’ das relações internacionais, na medida
em que será chamada, com mais frequência, a compartilhar as responsabilidades nas
Operações de Paz da ONU, garantindo assim a ordem e a estabilidade global”.38

Do ponto de vista econômico, o projeto KC-390 beneficiará também o segmento civil:
com o transbordamento tecnológico, técnicas e conhecimentos desenvolvidos na elaboração
da aeronave poderão ser utilizados na fabricação de jatos comerciais  de última geração e
outras demandas do setor. Concomitantemente, ele promete ampliar as exportações brasileiras
de alto valor agregado, bem como gerar mais empregos qualificados e permitir a absorção de
profissionais de alto grau de conhecimento e capacitação.39

4 – MARINHA

36 FERREIRA, Marcos José Barbieri. Dinâmica de inovação e mudanças estruturais: um estudo de 
caso da indústria aeronáutica mundial e a inserção brasileira.  2009. 267 f. Tese - Instituto de 
Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009, Pág. 221-222;

37 Até o presente momento, Portugal tem se manifestado no sentido de efetivar os seus pedidos de 
compras, tornando-os pedidos efetivos. ALCOFORADO, David Almeida; BRAGA, Fernando César 
da Costa e Silva; SILVA, Marcelo Urban de Vilela e. Efeitos de transbordamento para a economia, 
decorrentes do desenvolvimento de grandes projetos de defesa: um estudo de caso do projeto KC-390. 
Revista da UNIFA, Rio de Janeiro, v. 29, n. 38, Pág. 16-27, jun. 2016, Pag. 111.;

38 PEREIRA, Bruno Almeida; JASPER, Flavio Neri Hadmann. KC-390 e a projeção do Brasil no cenário 
internacional.  Revista da Escola Superior de Guerra, v. 31, n. 63, Págs. 73-90, jul./ago. 2016, Pág.89;
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Da mesma maneira  que o Exército e Força Aérea,  a  Marinha cumpre uma função
estratégica neste país de dimensões continentais. Para exercitar suas funções corretamente,
essa Força exige dispor de um poder naval dissuasório capaz de assegurar o controle sobre os
3,6  milhões  de  quilômetros  quadrados  de  território  marítimo,  observado  a  enorme
biodiversidade e as grandes bacias minerais e petrolíferas, sendo necessário para a proteção da
soberania nacional em todas as instâncias.

Por este motivo, a PND estabelece que a Marinha do Brasil (MB) tem por objetivo três
tarefas estratégicas: a) a negação do uso do mar; b) o controle de áreas marítimas; c) projeção
de  poder. O primeiro  objetivo  pode  ser  compreendido  como a  necessidade  de  impedir  a
utilização dos mares jurisdicionais brasileiros pelos inimigos, a fim de proteger a integridade
do  território  marítimo  e  terrestre.  O segundo  refere-se  ao  dever  de  administrar  as  águas
territoriais impedindo a utilização destas para atividades ilegais e a apropriação por países
estrangeiros, como também garantir a exploração econômica das riquezas disponíveis. Por
último, o terceiro objetivo trata da perspectiva, como proposto na Teoria do Poder Marítimo
de Mahan40, do país projetar poder sobre o mundo através de uma marinha forte.

Mahan sustentava, ainda no começo do século XX, a ideia de que a posse do poder marítimo é
indispensável para um Estado que almeje se tornar potência mundial (principalmente quando
o mesmo tem grande aceso ao mar). A Teoria do Poder Marítimo de Mahan foi concebida
através  da  observação  dos  fatos  históricos  e  da  consequente  constatação  da  fundamental
importância  desempenhada  pelo  poder  naval  nas  disputas  entre  os  países  ao  longo  dos
séculos, notadamente entre Inglaterra e França – cujo resultado foi a consolidação da primeira
como potência global ao decorrer do Século XIX. Tal importância pode ser confirmada pelo
seguinte fato: desde o século XVII a maior parte do comércio global é feito através do mar41.
Atualmente,  o  comércio  marítimo  é  responsável  por,  aproximadamente,  90%  das  trocas
comerciais globais42.

A Marinha é o braço mais antigo das Forças Armadas do Brasil, o que possibilitou que o País
produzisse  navios  de  guerra  desde  antes  da  independência43.  Atualmente,  a  maior

39 ALCOFORADO, David Almeida; BRAGA, Fernando César da Costa e Silva; SILVA, Marcelo 
Urban de Vilela e. Efeitos de transbordamento para a economia, decorrentes do desenvolvimento de 
grandes projetos de defesa: um estudo de caso do projeto KC-390. Revista da UNIFA, Rio de Janeiro, 
v. 29, n. 38, Págs. 16-27, jun. 2016, Pág. 111-113;

40  O Contra-Almirante Alfred Thayer Mahan (1840-1914) foi um oficial da Marinha dos Estados 
Unidos da América que se notabilizou como geoestrategista e educador. Sua obra mais famosa foi o 
livro “The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783”, de 1890, onde concebeu a Teoria do 
Poder Marítimo;

41  MAHAN, Alfred Thayer. The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783. Dover 
Publications, 1987, Pág. 431; 

42 BRASIL. Essencial para o comércio exterior, transporte marítimo avança no Brasil. Disponível 
em: http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2017/11/essencial-para-o-comercio-exterior-
transporte-maritimo-avanca-no-brasil. Acesso em: 28 de maio de 2019;

43 FERREIRA, Marcos J. B.; SARTI, Fernando. Diagnóstico: Base Industrial de Defesa Brasileira. 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas: ABDI, NEIT-IEUNICAMP, 2011. Pág. 
22;
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desenvolvedora de projetos da plataforma naval militar brasileira é a Empresa Gerencial de
Projetos Navais (EMGEPRON), estatal fundada em 1982. Dentre os programas atualmente
desenvolvidos pela Marinha do Brasil, pode-se destacar o Programa de Desenvolvimento de
Submarinos (PROSUB), que inclui o complexo projeto do submarino nuclear, e o Projeto
Corvetas Classe Tamandaré (CCT). 

A) PROSUB

A END estabeleceu que o Brasil deverá ter uma força naval submarina de envergadura
e condizente com os seus objetivos44. No ano de 2008, foi firmado entre Brasil e França um
acordo de compra e transferência de tecnologia, a fim de viabilizar a construção de quatro
submarinos convencionais e um de propulsão nuclear, o PROSUB. Dentre os resultados do
Programa, pode-se destacar a dotação da indústria brasileira de defesa com tecnologia nuclear
de ponta – ponto de relevância na END45. O primeiro submarino convencional – Riachuelo
(S40) - foi lançado ao mar no final 2018; o último desta classe tem previsão de conclusão para
2022. Simultaneamente, o submarino de propulsão nuclear está sendo desenvolvido, porém,
ante a complexidade da tecnologia, não possui previsão de lançamento.

O PROSUB é fruto dos esforços planejados e organizados da Marinha do Brasil que,
desde os anos 80, vêm trabalhando para o desenvolvimento de submarinos nacionais. Este
processo foi iniciado com a aquisição dos submarinos  IKL 209-1400, da companhia alemã
Ingenieur Kontor Lubeck (IKL).  Posteriormente,  com o objetivo de absorver a tecnologia
necessária para a produção nacional de submarinos, como também de capacitar a mão de obra
local,  a  Marinha  celebrou  contrato  com o  consórcio  Ferrostaal/Howaldtswerke  Deutsche
Werft (HDW), da Alemanha, cujo objetivo seria a construção de dois submarinos; o primeiro
na Alemanha e o segundo no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ). Esforços foram
concentrados também na adequação da indústria nacional, como a transferência de tecnologia
da produção de cascos resistentes para a empresa estatal Nuclebrás Equipamentos Pesados46.

Apesar dos esforços da Marinha empregados na produção, a exemplo do SMB-1047, o
desenvolvimento de tecnologia nacional de submarinos foi muito afetado pelos sucessivos
cortes no orçamento de P&D durante os anos 90. Ante essa situação, já no fim da primeira
década de 2000, após 30 anos de arrasto, a alternativa encontrada foi recorrer a utilização de
tecnologia estrangeira, através do acordo com a França, que deu origem ao PROSUB.

44 BRASIL. Ministério da Defesa Nacional. Estratégia nacional de defesa. Brasília: Ministério da 
Defesa Nacional, 2008;

45MARINHA DO BRASIL. Programas Estratégicos, disponível em: 
https://www.marinha.mil.br/programas-estrategicos, Acessado Dia 15/05/2019;

46 POGGIO, Guilherme. O mais longo de todos os programas – parte 1. Poder Naval, 2 de dez. 
2009;

47 Anos após o cancelamento do projeto SNAC-1, a MB o retomou sob o nome de SMB-10. O intuito
era construir um submarino convencional inteiramente nacional que comportasse um reator nuclear. 
No entanto, o projeto também foi cancelado, por falta de recursos, ainda nos anos 90. (POGGIO, 
Guilherme. O mais longo de todos os programas – parte 1. Poder Naval, 2 de dez. 2009);
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Evidenciadas as dificuldades, há ainda, por parte da Marinha, um grande esforço para
nacionalizar o desenvolvimento de tecnologia de defesa. Por meio das políticas de conteúdo
nacional  e compensação  (offshore),  com intuito  de fomentar  a BID nacional,  o  PROSUB
estabeleceu a construção de um complexo de infraestrutura naval, que engloba o Estaleiro, a
Base Naval (EBN) e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), no município
fluminense de Itaguaí, realizada pela Odebrecht48. 

B) Projeto Corvetas Classe Tamandaré

A Marinha do Brasil vem concentrando seus esforços no “Projeto Estratégico de Construção
do Núcleo do Poder Naval”, que através da aquisição e distribuição de material,  navios e
instalações, tem por objetivo ampliar e modernizar a capacidade operacional da esquadra de
superfície da marinha. A MB decidiu por produzir 4 Corvetas Classe Tamandaré, com o prazo
de entrega esperada entre 2024 e 2028, cujo resultado será a renovação da flotilha de escolta
nacional.

Anunciado  pela  MB  em  março  de  2019,  como  detentor  da  melhor  proposta  –
considerando-se o produto e os  offsets propostos, o Consórcio Águas Azuis, formado pelas
empresas  ATECH  Negócios  em  Tecnologias  S.A,  Embraer  S.A  e  Thyssenkrupp  Marine
Systems Gmbh,  propôs construir  uma adaptação do navio MEKO A-100,  próprio para as
águas do Atlântico e semelhante ao MEKO A-200 – já muito utilizado em outras marinhas do
mundo, como a australiana e a portuguesa. Com base no descrito no projeto, as corvetas terão
capacidades superiores às das Fragatas Classe Niterói. 

Considerando a política de compensações, a empresa alemã Thyssenkrupp se propôs a
auxiliar na renovação da flotilha de submarinos tipo IKL-209 sediados na Base Almirante
Castro e Silva (RJ). Há também no contrato a previsão de transferência de tecnologia que,
considerada a capacidade de absorção por parte dos brasileiros, possibilitará a utilização dessa
para a modernização de outros materiais, navios e instalações da Marinha. Soma-se a isso a
política de conteúdo nacional  que,  na proposta  deste  Consórcio,  atingiu índices de média
31,6% para  a  primeira  corveta  e  41% para  os  demais  navios  da  série,  o  que,  portanto,
impulsionará a BID brasileira. Entre outros resultados, a expectativa é de que sejam gerados
por volta de 200 empregos diretos e 6000 indiretos49.

C) Perspectivas para a BID marítima brasileira

O Brasil é detentor da maior indústria naval da América do Sul e projetos de grande vulto,
como o PROSUB e CCT, possibilitarão um salto  tecnológico para este  setor;  no entanto,
outros países, como Chile e Peru, também possuem bases consideráveis. Já existe a intenção
de aproveitar as capacidades existentes e aumentar a cooperação industrial com o Chile na
área naval e de construir um navio fluvial junto com a Colômbia. Iniciativas neste sentido,
que possibilitem a integração das bases, como afirma Aita, evitarão as duplicações de diversas
ordens, dispersão de esforço e menor eficiência e eficácia nos resultados, nomeadamente em

48 MARINHA DO BRASIL. Programas Estratégicos, disponível em: 
https://www.marinha.mil.br/programas-estrategicos, Acessado Dia 28/05/2019;

49 Ibidem;
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matéria de competitividade e competências50. O futuro da BID marítima é o alcance pleno de
todo  o  ciclo  de  desenvolvimento,  construção  e  manutenção  de  todos  os  tipos  de  vetores
submarinos e de superfície necessários para a formação de sua esquadra.

Vencida  a  análise  dos  projetos  estratégicos  das  três  Forças,  em  perspectiva  ao
desenvolvimento da BID, é agora necessário considerar as expectativas futuras e a integração
comum que os referidos projetos estão proporcionando e ainda irão proporcionar. É muito
importante  considerar  a  BID  não  apenas  como  uma  base  fechada,  mas  como  um  setor
orgânico,  em constante  evolução  para  atender  as  necessidades  apresentadas  pelas  Forças,
buscando assim a soberania e independência tecnológica. O Brasil,  como líder na américa
latina e possuidor da maior BID do hemisfério sul, tem a plena capacidade de desenvolver, em
conjunto com os seus parceiros estratégicos, aquilo que é necessário para a manutenção dos
interesses  em comum.  Para realizar  essa  consideração,  passamos  agora  a  análise  da  base
comum de defesa.

5 – A BASE COMUM DE DEFESA

A) Base Industrial de Defesa
A  indústria  de  defesa  é  uma  das  mais  importantes  na  estrutura  produtiva  das

economias avançadas, como também, das maiores economias emergentes –Rússia,  Índia e
China51. No entanto, as especificidades deste setor o diferencia fundamentalmente dos demais,
especialmente quando se trata de Produtos Estratégicos de Defesa (PED). Pode-se falar, por
exemplo, da predominância de fatores estratégicos e geopolíticos em relação aos econômicos,
como também, é preciso lembrar, da destinação quase exclusiva dos bens produzidos por esta
indústria  para  um único  comprador;  o  Estado.  Tais  especificidades  são  responsáveis  por
prejudicar o desenvolvimento da indústria de defesa, visto que, como afirma o professor da
Universidade de York (Reino Unido) Keith Hartley, o elevado custo de produtos de defesa
concorre com a necessidade de os governos investirem em bem-estar social52. 

O General Golbery do Couto e Silva sustentou a ideia de que a segurança nacional deveria ser
local,  no entanto, poderia ser internacionalizada,  isto é, através da união entre Estados na
busca por proteção e crescimento conjunto53 - semelhante ao processo que vem ocorrendo na

50 HARTLEY, Keith apud AITA, Edson. A viabilidade da constituição de uma base industrial de 
defesa Sul-Americana e seus benefícios para a região. Revista Política Hoje, vol. 26, no. 1, 2017. Págs.
151–175. Pág. 169;

51 FERREIRA, Marcos J. B.; SARTI, Fernando. Diagnóstico: Base Industrial de Defesa Brasileira. 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas: ABDI, NEIT-IEUNICAMP, 2011. Pág. 
7;

52 HARTLEY, Keith apud AITA, Edson. A viabilidade da constituição de uma base industrial de 
defesa Sul-Americana e seus benefícios para a região. Revista Política Hoje, vol. 26, no. 1, 2017. Págs.
151–175. Pág. 159;

53 O Conceito Estratégico Nacional em aplicação a realidade. COUTO E SILVA, Golbery do. 
Geopolítica do Brasil. J. Olympio,1967. Pág. 251;

14



União Europeia. Pode-se pensar, a partir de Golbery, na possibilidade de uma integração sul-
americana de indústrias  de defesa,  cujos resultados seriam a potencialização dos laços de
amizade  entre  os  vizinhos,  a  maximização  dos  investimentos  em defesa  e  a  redução  da
dependência dos fornecedores tradicionais da Europa e EUA54. 

É fundamental que os investimentos sejam concentrados na P&D, com o objetivo de diminuir
a  dependência  de  tecnologia  externa,  e  na  especialização  para  a  fabricação  de  Produtos
Estratégicos de Defesa (PRODE), cuja finalidade será evitar as variadas amarras impostas por
outros países para a utilização de componentes; observado que aproximadamente 81,2% das
empresas que compõe a BID nacional  utilizam algum tipo de insumo importado em seus
processos produtivos55.

É fato que a política de conteúdo nacional e os acordos firmados, que contemplam a
transferência de tecnologia por parte das empresas estrangeiras a empresas nacionais,  tem
concedido impulso a BID. No entanto, a complexidade comum a absorção de conhecimento
produzido no exterior, referente a componentes e tecnologia diversos, métodos e doutrinas,
cuja  aplicabilidade  em território  nacional  é  limitada,  têm prejudicado em certa  medida  o
desenvolvimento da BID. Portanto, reforça-se a necessidade de investir na qualificação da
BID para que, a médio prazo, seja possível produzir tecnologia de ponta, em especial as de
uso  dual  (civil  e  militar),  no  Brasil.  A consolidação  da  BID depende  da  manutenção  da
atuação  conjunta  do  Estado  com  a  iniciativa  privada,  mantendo  o  desenvolvimento  de
tecnologias  e  produtos  necessários  à  defesa  e  soberania  do  Estado.  O  resultado  dessa
consolidação se materializa na geração de novos empregos, no investimento em pesquisa de
tecnologias  de  ponta,  na  ampliação  do  rol  de  produtos  exportados  pelo  país  e  no
desenvolvimento em conjunto dos setores civis e militares nos objetivos firmados pelo Estado
brasileiro.

A Nota técnica do IPEA de 201356 sobre a BID versa sobre o perfil das atividades
exercidas  pelas  empresas,  do  seu  capital  e  do  destino  das  suas  vendas,  respectivamente
expressas nos quadros 1.1, 1.2 e 1.357.

QUADRO 1.1 → Atividade da empresa (em autodeclaração):

Fabricação 83,0%
Projeto e Desenvolvimento 75,5%
Prestação de Serviços 69,8%
Manutenção 49,1%
Não respondeu 0,0%

54 SANAHUJA, José; ESCÁNEZ, Verdes-Montenegro apud AITA, Edson. A viabilidade da 
constituição de uma base industrial de defesa Sul-Americana e seus benefícios para a região. Revista 
Política Hoje, vol. 26, no. 1, 2017. Págs.  151–185. Pág. 154;

55 SILVA FILHO, E. B. et al. Base industrial de defesa brasileira: características das firmas e 
percepção dos empresários do setor. Brasília: Ipea, junho de 2013, Pág. 11. (Nota Técnica n. 10);

56 SILVA FILHO, E. B. et al. Base industrial de defesa brasileira: características das firmas e percepção dos 
empresários do setor. Brasília: Ipea, junho de 2013. (Nota Técnica n. 10). Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5797/1/NT_n10_Base-industrial-defesa-brasileira_Diset_2013-
jun.pdf. Acessado dia 12/05/19;

57 Ibidem, Pág. 5-7;
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QUADRO 1.2 → Característica da empresa - independente ou parte de um grupo:

Independente, com capital nacional 62,3%
Independente, com capital nacional e estrangeiro 5,7%
Independente, com capital estrangeiro 1,9%
Parte de um grupo, com capital controlador nacional 13,2%
Parte de um grupo, com capital controlador estrangeiro 15,1%
Não respondeu 1,9%

QUADRO 1.3 → Destino das vendas58:

Somente Defesa e Outros 45,2%
Defesa, Segurança Pública e Outros 32,1%
Somente Defesa 9,4%
Somente outros 3,8%
Somente Defesa e Segurança Pública 1,9%
Somente Segurança Pública e Outros 0.0%
Somente Segurança Pública 0,0%
Não respondeu 9,4%

Devemos destacar que grande número de empresas que constituem a BID são do ramo
de fabricação e  P&D (ramo misto),  constituídas  por  capital  nacional  e  que  vendem pelo
menos  boa  parte  dos  seus  produtos  e  serviços  para  o  próprio  Estado.  Apesar  disso,  o
investimento em P&D na área é cada vez menor, gerando uma dependência das tecnologias
estrangeiras ou de programas de transferência de tecnologia. 

Se faz, portanto, uma necessidade cada vez mais iminente do investimento em setores
de  pesquisa,  tanto  dentro  das  instituições  das  Forças  Armadas  como também dentro  das
Universidades Públicas para a construção de polos tecnológicos que sejam capazes de gerar,
além da tecnologia em si, mão de obra qualificada para trabalhar nas empresas e instituições
que compõem a BID.

Outro  ponto  importante  em  relação  à  atuação  do  Estado  é  a  necessidade  de
intermediação estatal para exportação dos produtos nacionais da BID, que além de vantajosa
para a indústria e economia nacional, demonstram domínio tecnológico e investimento na área
de Defesa. Verifica-se que o grau de internacionalização das empresas da BID é muito baixo,
as exportações representam cerca de 10% do faturamento das empresas, em contrapartida, nos
produtos finais quase 90% das instituições citadas possui algum insumo importado59.

58 A Defesa abrange os fornecimentos realizados para: Marinha, Exército, Força Aérea e Ministério da Defesa. 
Segurança Pública abrange os fornecimentos realizados para: Polícias Civis, Polícias Militares, Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais. Outros abrange fornecimentos para os mercados que não os de
defesa e de segurança pública.

59 SILVA FILHO, Edison Benedito da. Base Industrial de Defesa do Brasil: notas para uma 
estratégia de promoção de exportações. Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 23 | 
Maio/Ago. 2017, Pág. 105;
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“Atualmente, as vendas de armamentos no mundo são cada vez mais realizadas por
meio de soluções integradas (pacotes) de segurança que incluem serviços diversos e
compensações comerciais e/ou tecnológicas (offset), ao invés da mera transferência
de  equipamentos.  Conjuntamente  aos  produtos  finais,  os  países  exportadores
oferecem  também  uma  série  de  serviços  pré  e  pós-venda,  que  podem  incluir
garantias e financiamento ao comprador, treinamento, modernização, compromisso
de aquisição de produtos locais e cooperação técnica, além de diversas modalidades
de offset com transferência de tecnologia e capacitação de empresas locais como
fornecedores futuros. No caso dos “pacotes” mais elaborados de vendas há previsão,
inclusive, de apoio político em instâncias internacionais, ou mesmo compromissos
de apoio militar e defesa mútua. ”60

B) Marcos Legais 
A partir da END foi elaborada uma legislação específica para tratar da BID, com o

objetivo  de  direcionar  as  ações  relativas  ao  tema  para  solucionar  questões  como  a
independência de produtos estrangeiros,  ao fomento e  pesquisa tecnológica,  às  estratégias
para a ampliação da exportação dos produtos desenvolvidos e/ou fabricados pelas indústrias
nacionais, à formação de mão de obra especializada, entre outros. 

Parte desse processo de necessidade da pauta sobre a Base Industrial de Defesa foi a
criação  da  Associação  Brasileira  das  Indústrias  de  Materiais  de  Defesa  e  Segurança
(ABIMDE)61, que atua no relacionamento entre as Indústrias e os Órgãos governamentais,
procurando agilizar  e  incentivar  a  comercialização,  o  desenvolvimento  e  a  qualidade  dos
produtos brasileiros.

O principal marco que tange a BID, a Política Nacional de Defesa (PNID), demonstra
a necessidade da associação das empresas para que seja alcançado o objetivo comum62 para o
fortalecimento da BID, através do colocado em seu artigo quarto:

Art.  4º Para  a  consecução  do  objetivo  geral  da  PNID,  concorrem os  seguintes
objetivos específicos: 
I – Conscientização da sociedade em geral quanto à necessidade de o País dispor de
uma forte BID; 
II – Diminuição progressiva da dependência externa de produtos estratégicos de
defesa, desenvolvendo-os e produzindo-os internamente; 

60 MORAES, R. F. O mercado internacional de equipamentos militares: negócios e política externa. Brasília: 
Ipea, 2011. (Texto para Discussão n. 1596) apud SILVA FILHO, Edison Benedito da. Base Industrial de Defesa 
do Brasil: notas para uma estratégia de promoção de exportações. Boletim de Economia e Política Internacional |
BEPI | n. 23 | Maio/Ago. 2017, Pág. 107;

61Atuando como "A voz das indústrias de Defesa e Segurança" e reconhecida 
oficialmente como a principal Associação do setor, a ABIMDE apresenta e valoriza as 
empresas nacionais no Brasil e no exterior, a ABIMDE tem participado ativamente de 
todas as fases da 'vida' dos produtos e serviços de suas associadas. Entidade civil, sem 
fins lucrativos, congrega as empresas do setor de material de emprego militar com a 
finalidade de patrocinar, promover, e representar seus interesses e objetivos comuns, 
visando o engrandecimento social e econômico do País;

62 Portaria 899/MD, 19 jul. 2005;
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III – redução da carga tributária incidente sobre a BID, com especial atenção às
distorções relativas aos produtos importados; 
IV – Ampliação da capacidade de aquisição de produtos estratégicos de defesa da
indústria nacional pelas Forças Armadas; 
V – Melhoria da qualidade tecnológica dos produtos estratégicos de defesa; 
VI – aumento da competitividade da BID brasileira para expandir as exportações; e 
VII – melhoria da capacidade de mobilização industrial na BID.

O  regulamento  para  a  fiscalização  de  produtos  controlados  (R-105)63 também  se
compromete  ao  desenvolvimento  nacional  dos  produtos  necessários  à  defesa,  segurança
pública  e  correlatos.  Se  conecta  ainda  à  necessidade  do  comprometimento  do  Estado
brasileiro com as empresas integrantes da BID, não apenas com o objetivo de promover a
exportação dessa produção, mas tendo também o da compra dos produtos e serviços para o
fortalecimento da  própria  indústria  nacional,  investindo no mercado interno e  aos  poucos
abandonando a condição de dependência de tecnologia estrangeira.

Outros textos legais acerca do tema são: a Política e as Diretrizes de Compensação
Comercial, Industrial e Tecnológica do Ministério da Defesa64; a Comissão de Implantação do
Sistema  de  Certificação,  Metrologia,  Normalização  e  Fomento  Industrial
(COMISCEMEFA)65;  e a  Comissão Militar  da Indústria de Defesa (CMID)66,  a qual cabe

63 Decreto nº 3665, 20 novembros 2000. “Art. 2º As prescrições contidas neste Regulamento destinam-se à 
consecução, em âmbito nacional, dos seguintes objetivos: [...] V - o desenvolvimento da indústria nacional 
desses produtos”;

64 Portaria nº 764/MD 27 dez 2002 - “Art. 2º A Política de Compensação Comercial, Industrial e 
Tecnológica do Ministério da Defesa tem os seguintes objetivos: I – promoção do crescimento dos 
níveis tecnológico e qualitativo das indústrias de defesa, com a modernização dos métodos e processos
de produção e aquisição de novas tecnologias, visando ao estado da arte; II – fomento e fortalecimento
dos setores de interesse do Ministério da Defesa, criando condições para o aperfeiçoamento das 
indústrias de defesa e da sua base tecnológica, visando aumentar suas cargas de trabalho e também a 
permitir a competitividade no mercado internacional; III – ampliação do mercado de trabalho, 
mediante a criação de novas oportunidades de emprego de alto nível tecnológico, através da 
especialização e do aperfeiçoamento dos recursos humanos dos setores de interesse; IV – obtenção de 
recursos externos, de toda ordem, diretos e indiretos, para elevar a capacitação industrial e tecnológica 
dos setores de interesse da área de defesa; e V – incremento da nacionalização e a progressiva 
independência do mercado externo, no que diz respeito a produtos de defesa.”;

65 Portaria nº 777/MD,  31 de maio de 2007 – “Art. 4º A COMISCEMEFA deverá considerar, em seus 
trabalhos, os seguintes objetivos para o SICEMEFA: [...] II – otimização dos meios empregados pelas Forças 
Armadas nas atividades de certificação, de metrologia, de normatização e de fomento industrial; III – melhoria 
contínua da qualidade dos sistemas instituídos e da indústria de defesa; IV – progressiva diminuição da 
dependência das Forças Armadas de fornecimentos do exterior; V – maior eficiência nas aquisições de produtos 
importados; VI – contribuição para a aceitação dos produtos nacionais no mercado internacional”; 

66 Portaria nº 611/MD, 12 maio 2005 -  “Art. 1º [...] I – propor e coordenar os estudos relativos ao fomento às 
atividades de pesquisa, de desenvolvimento, de produção e de exportação de produtos de defesa; II – promover a
integração dessas atividades; III – estabelecer fluxo adequado de informações entre o Ministério da Defesa – MD
e as entidades civis e governamentais envolvidas; e IV – propor medidas com vistas a incentivar a capacitação 
dos recursos humanos necessários. ”;
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promover  P&D estabelecer  fluxo de  informações  entre  os  atores  envolvidos,  incentivar  a
formação de mão de obra especializada necessária.

C) O Investimento Em Defesa No Brasil
Os quadros 3.1, 3.2 e 3.367 delimitam a quantidade de recurso aplicado nas atividades

de pesquisa e de desenvolvimento das empresas da BID no período de 2007-2011. Analisamos
que mesmo com uma baixa porcentagem de investimento das próprias empresas em P&D,
ainda existe uma quantidade significável de novos produtos aperfeiçoados – com a maioria
voltada para o comércio interno. 

Notável também o baixo acesso que as empresas possuem às tecnologias estrangeiras
(de  forma  direta),  apesar  do  Estado  brasileiro  constantemente  comprar  a  tecnologia
empregada para fabricação juntamente com os produtos finais (caças, navios, etc), cabendo
portanto, o questionamento do porquê de obter uma tecnologia com custo elevado uma vez
que não existem meios de transmissão desse conhecimento para o aprimoramento da indústria
nacional, ficando tal conhecimento preso nas ilhas industriais ou empresas centrais.

QUADRO 3.1 → Aplicação de recursos em P&D:

% do faturamento da empresa aplicada
em atividades internas de P&D

Média Mínimo Máxim
o

Não
responde
u

2007 14,7% 0,0% 80,0% 17,0%

2008 16,3% 0,0% 85,0% 18,9%

2009 16,0% 0,0% 90,0% 17,0%

2010 16,2% 0,0% 90,0% 11,3%

2011 18,0% 0,0% 90,0% 9,4%

QUADRO 3.2 → Atividade inovativa -  produto:

Não houve inovação de produto 11,3%
Produto  (bem  ou  serviço)  novo  ou  significativamente  aperfeiçoado  para  a
empresa, mas já existe no mercado nacional

11,3%

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional 47,2%
Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado mundial 22,6%
Não respondeu 7,5%

QUADRO 3.3 → P&D interno e aquisição de P&D externo:

P&D INTERNO P&D EXTERNO
SIM 84,9% 28,3%
NÃO 9,4% 64,2%
NÃO RESPONDEU 5,7% 7,5%
Outra questão relevante levantada na pesquisa reproduzida no quadro 3.4 foi a relação entre as
empresas e parcerias com universidades e centros de pesquisa. Cerca de 20% das empresas

67 SILVA FILHO, E. B. et al. Base industrial de defesa brasileira: características das firmas e 
percepção dos empresários do setor. Brasília: Ipea, junho de 2013. (Nota Técnica n. 10), Pag. 12-15;
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não possuem parcerias do gênero, o que tem um grande impacto na formação da mão de obra
especializada que trabalhe na área. De forma geral, fazer parcerias com essas instituições é
muito vantajoso para as empresas, contudo se faz necessário também o investimento estatal
nas universidades e centros de pesquisa para que consigam desenvolver soluções que tenham
impacto no mercado interno e internacional.

QUADRO 3.468 → Vantagens de parcerias com universidades e centros de pesquisa:

Conhecimento técnico para inovação/pesquisadores 56,6%
Acesso a linhas de financiamento à pesquisa de governos (federal/estadual) 20,8%
Benefícios fiscais 5,7%
A empresa não possui parcerias com universidades e/ou centros de pesquisa 20,8%
Não respondeu 1,9%

D) A Agenda Política Acerca Da Bid
Comparando à última década, presenciamos o declínio dos investimentos do país no

setor  das  Forças  Armadas  e  Defesa,  ainda  no  primeiro  semestre  de  2019  houve  um
contingenciamento de 44% do orçamento da área, um corte de R$5,8 bilhões. O corte do
orçamento destinado às Forças Armadas,  já prejudicada ao longo dos últimos anos, causa
agora o adiamento de projetos como o do blindado Guarani até o ano de 2040.

Apesar  das  dificuldades  orçamentárias,  duas  iniciativas  impactam positivamente  o
processo de instauração de uma Base Industrial sólida, são estas o Plano de Articulação e
Equipamentos de Defesa (PAED), que consolida os planos de recomposição da capacidade
operativa das Forças Armadas enquanto busca autonomia tecnológica e o fortalecimento da
indústria de defesa nacional, e a Lei de Fomento à Base Industrial de Defesa69, que institui um
regime especial de tributação para o setor (RETID), diminuindo o custo de produção e de
venda  das  companhias  classificadas  como  estratégicas,  além  de  oferecer  incentivos  ao
desenvolvimento de tecnologias. 

Para o fortalecimento da BID, existe a necessidade de executar tudo que está proposto
nas legislações sobre o tema e,  para tal,  é urgente inserir  a  Base Industrial  de Defesa na
agenda política do governo.  O investimento na área é  essencial  para estabelecermos uma
indústria  competitiva,  internacionalizada,  com alta  tecnologia  e  estabilidade.  O  papel  do
Estado  como  financiador  de  P&D,  como  cliente  e  como  intermediário  nas  relações  de
comércio internacionais é imensurável para o sucesso de um projeto tão valioso para o Brasil
que não pode se manter apenas na letra da lei.

O desenvolvimento de tecnologias para a  defesa significa,  inclusive,  disposição da
mesma em outros  usos  –  uso  dual  –  fortalecendo  ainda  mais  a  indústria  nacional  e  nos
permitindo enxergar novos horizontes de atuação. Para tal, faz-se necessária a estabilidade
orçamentária (para a conclusão dos projetos independentemente de mudança entre governos)

68 Idem;

69 Lei nº 12.598/2012 - Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de 
produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa;
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e dar ampla divulgação à importância da BID em vários aspectos da política e da economia
nacional para que a pauta se faça presente nas instituições deliberativas do Estado.

A solução  para  uma  melhor  integração  passa  pela  formulação  de  novas  leis  que
possibilitem simplificar ainda mais a tributação do setor de defesa, com a eventual suspensão
dos  impostos  de  importação de  insumos.  Também é  preciso  um grande investimento  em
capacitação da mão de obra extremamente especializada e da formação técnica necessária
para atuação nos programas. Por final, é necessário que se estabeleça uma política de compras
mais clara por parte do governo federal, possibilitando que os projetos a serem desenvolvidos
tenham maior segurança financeira. A BID é uma conquista do Brasil, setor que foi formado
ao longo de décadas da história nacional, e a sua manutenção e preservação é parte necessária
da manutenção e preservação da soberania do país.

7 – Bibliografia

 AGÊNCIA  BRASILEIRA  DE  DESENVOLVIMENTO  INDUSTRIAL.
DIAGNÓSTICO: Base Industrial De Defesa Brasileira. Campinas, SP: ABDI, NEIT-
IE-UNICAMP,  2011.  Disponível  em:
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/550/1/base_industrial_de_defesa_brasileira.pdf.
Acesso em: 05/06/2019;

 AITA, Edson. A viabilidade da constituição de uma base industrial de defesa Sul-
Americana e seus benefícios para a região. Revista Política Hoje, vol. 26, no. 1,
2017;

 AITA, Edson.  A Viabilidade da Constituição de uma Base Industrial de Defesa
Sul-Americana e seus Benefícios para a Região. Revista Política Hoje, Recife, v. 26,
n. 1, p.151-175, 2017;

 ALCOFORADO,  David  Almeida;  BRAGA,  Fernando  César  da  Costa  e  Silva;
SILVA, Marcelo Urban de Vilela e. Efeitos de transbordamento para a economia,
decorrentes do desenvolvimento de grandes projetos de defesa: um estudo de caso
do projeto KC-390. Revista da UNIFA, Rio de Janeiro, v. 29, n. 38, p. 16-27, jun.
201;6

 AMARANTE,  José  Carlos  Albano do.  Indústria  de  defesa.  Juiz  de  Fora:  UFJF,
2004.  Disponível  em:  <http://www.ecsbdefesa.com.br/arq/Art%2056.htm>.  Acesso
em: 05/06/2019;

 BRASIL, Essencial para o comércio exterior, transporte marítimo avança no Brasil.
Disponível  em:  <http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2017/11/essencial-
para-o-comercio-exterior-transporte-maritimo-avanca-no-brasil>.  Acesso  em:  28  de
maio de 2019;

 BRASIL.  Agência  Brasileira  De  Desenvolvimento  Industrial.  Diagnóstico:  Base
Industrial  de  Defesa  Brasileira.  Marcos  José  Barbieri  Ferreira;  Fernando  Sarti.  –
Campinas: ABDI, NEITIE-UNICAMP, 2011;

 BRASIL.  Agência  Brasileira  de  Desenvolvimento  Industrial.  Diagnóstica  Base
Industrial de Defesa. 2011;

 BRASIL.  Agência  Brasileira  de  Desenvolvimento  Industrial.  Relatório  setorial:
determinantes da acumulação de conhecimento para inovação tecnológica nos setores

21



industriais no Brasil: base industrial da defesa. (Amarante 2012) Brasília: ABDI, 2010.
70 p., il. (Estudos setoriais de inovação); 

 BRASIL. Decreto nº 3665 de 20 novembro 2000. Dá nova redação ao Regulamento
para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105). Brasília, DF, 20 nov. 2000;

 BRASIL.  Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005. Aprova a Política de Defesa
Nacional. Brasília, DF, 30 jun. 2005;

 BRASIL.  Decreto  nº  6.703,  de  18  de  dezembro  de  2008.  Aprova  a  Estratégia
Nacional de Defesa, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 19
dez. 2008;

 BRASIL.  Ministério da Defesa Nacional.  Estratégia nacional de defesa.  Brasília:
Ministério da Defesa Nacional, 2008;

 BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Doutrina básica da Força
Aérea Brasileira. Brasília, 2012;

 BRASIL.  Portaria  nº  611/MD de  12  maio  2005.  Dispõe  sobre  a  instituição  da
Comissão Militar da Indústria de Defesa (CMID). Brasília, DF, 12 mai. 2005;

 BRASIL.  Portaria  nº  777/MD de  31  de  maio  de  2007.  Instituiu  a  Comissão  de
Implantação  do  Sistema  de  Certificação,  Metrologia,  Normalização  e  Fomento
Industrial (COMISCEMEFA). Brasília, DF, 31 mai. 2007;

 BRASIL. Portaria Nº 899/MD, de 19 de Julho de 2005 - Aprova a Política Nacional
da Indústria de Defesa – PNID. Brasília, DF, 19 jul. 2005;

 BRASÍLIA.  Rodrigo  Fracalossi  De  Moraes.  A  Inserção  Externa  Da  Indústria
Brasileira De Defesa: 1975-2010. Brasília: Governo Federal, 2012;

 BRICK.  Eduardo Siqueira.  O perfil  das empresas da Associação Brasileira das
Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE. Relatórios de Pesquisa
em Engenharia de Produção v.14, D5, p.45-90, 2014; 

 CARLOS, Alex Lôbo. Os offsets e a sua contribuição para a inovação tecnológica:
um  estudo  empírico  na  Base  Industrial  de  Defesa  brasileira.  Dissertação  de
Mestrado. Universidade do Minho. Portugal. Abril de 2013;

 CAVAGNARI  FILHO,  Geraldo  Lesbat.  P  &  D  MILITAR:  SITUAÇÃO,
AVALIAÇÃO  E  PERSPECTIVAS. São  Paulo:  Escola  de  Administração  de
Empresas da Fundação Getúlio Vargas, 1993. (Ciência e Tecnologia no Brasil: Uma
Nova Política para um Mundo Global);

 CORREA FILHO,  Sérgio  Leite  Schmitt  et  al.  Panorama sobre  a  indústria  de
defesa e segurança no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 38, p. 373-408,
2013. Disponível em: Acesso em 12 de Dezembro de 2014;

 COUTO E SILVA, Golbery do. Geopolítica do Brasil. J. Olympio,1967;
 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA.  Alfred  Thayer  Mahan:  United  States  Naval

Officer  Disponível  em:  <  https://www.britannica.com/biography/Alfred-Thayer-
Mahan>;

 FERREIRA,  Marcos  J.  B.;  SARTI,  Fernando.  Diagnóstico:  Base  Industrial  de
Defesa Brasileira. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas:
ABDI,  NEIT-IEUNICAMP,  2011.  Disponível  em:
<http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/550/1/base_industrial_de_defesa_brasileira.pdf
>. Acesso em: 3 de jun. de 2019;

 FERREIRA, Marcos José Barbieri. Dinâmica de inovação e mudanças estruturais:
um estudo  de  caso  da  indústria  aeronáutica  mundial  e  a  inserção  brasileira.
2009. Tese - Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
2009;

22

https://www.britannica.com/biography/Alfred-Thayer-Mahan
https://www.britannica.com/biography/Alfred-Thayer-Mahan


 GALANTE, Alexandre. ASTROS 2020: Exército assina contrato para terceiro lote de
viaturas.  Disponível  em:  https://www.forte.jor.br/2018/12/01/astros-2020-
exercito-assina-contrato-para-terceiro-lote-de-viaturas/;

 GALANTE, Alexandre.  Exército  Brasileiro recebe o 300º Guarani.  Disponível em
https://www.forte.jor.br/2018/03/19/exercito-brasileiro-recebe-o-300o-
guarani/;

 MACKINDER, Halford John. DEMOCRATIC IDEALS AND REALITY A Study in
the  Politics  of  Reconstruction.  NDU  Press,  1947,  disponível  em
https://www.files.ethz.ch/isn/139619/1942_democratic_ideals_reality.pdf.

 MAHAN, Alfred Thayer.  The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783.
Dover Publications, 1987;

 MARINHA DO BRASIL.  Projeto  Corvetas  “Classe  Tamandaré”.  Disponível  em:
https://www.marinha.mil.br/projeto-corvetas-classe-tamandare.  Acesso  em:  15  de
maio de 2019; 

 MARINHA  DO  BRASIL.  Prosub.  Disponível  em:
<https://www.marinha.mil.br/node/813>. Acesso em: 1 de jun. de 2019;

 MELO, Regiane de. Indústria De Defesa E Desenvolvimento Estratégico: Estudo
comparado França-Brasil. 2015. 316 f. Tese (Doutorado) - Curso de Altos Estudos
do Instituto Rio Branco, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, 2015;  

 MINISTÉRIO  DA  DEFESA.  O  PROSUB.  Disponível  em:
<https://www.marinha.mil.br/prosub/institucional>. Acesso em: 3 de jun. de 2019;

 ORTIZ,  Juan David Jones.  Base Industrial De Defesa: A Importância Do Setor
Para  O  Brasil.  2018.  72  f.  Monografia  (Especialização)  -  Curso  de  Geografia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018;

 PEREIRA, Bruno Almeida; JASPER, Flavio Neri Hadmann. KC-390 e a projeção
do Brasil no cenário internacional.  Revista da Escola Superior de Guerra, v. 31, n.
63, p. 73-90, jul./ago. 2016;

 POGGIO, Guilherme. O mais longo de todos os programas – parte 1 e seguintes.
Poder  Naval,  2  de  dez.  de  2009.  Disponível  em:
<http://www.naval.com.br/blog/2009/12/02/o-mais-longo-de-todos-os-programas/>. 

 SILVA FILHO, E. B. et al. Base industrial de defesa brasileira: características das
firmas e percepção dos empresários do setor. Brasília: Ipea, 2013;

 SILVA FILHO,  Edison Benedito da.  Base Industrial de Defesa do Brasil:  notas
para uma estratégia de promoção de exportações. Boletim de Economia e Política
Internacional | BEPI | n. 23 | Maio/Ago. 2017;

23

https://www.files.ethz.ch/isn/139619/1942_democratic_ideals_reality.pdf
https://www.forte.jor.br/2018/03/19/exercito-brasileiro-recebe-o-300o-guarani/
https://www.forte.jor.br/2018/03/19/exercito-brasileiro-recebe-o-300o-guarani/
https://www.forte.jor.br/2018/12/01/astros-2020-exercito-assina-contrato-para-terceiro-lote-de-viaturas/
https://www.forte.jor.br/2018/12/01/astros-2020-exercito-assina-contrato-para-terceiro-lote-de-viaturas/

