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E TECNOLOGIA 

o Exercito e a Industria' de Material de Defesa . . 

NOS ultimos quatro anos 0 Exercito 
vern implementando significativo 
programa de reaparelhamento, 

com gtandes aquisi90es de material beli
co na area extema. 

Essa importa9ao tern sido justifica
da estrategica e economicamente por tres 
razoes principais: excelente rela9ao cus- ' 
to-beneflcio da obten9ao desse material, 
em particular 0 ja usado, como os carros 
de coinbate; necessidade premente de 
substitui9ao de material obsoleto e de ma
nuten9ao anti~economica; e pelo princfpio 
da opbrtunidade, no que se refere ao apro
veitamento de recursos extra-OJgamenta
rios propor~ionadospor operagoes de cre
dito externo governamentais. 

Nao resta duyida que representam 
. argumentos validos e bastante racionais, a 
que sepode acrescentar os reflexos alta
mente positivossobre 0 moral da tropa e 
sobre os niveis de capacita9aO operacional 
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e de qualifica9ao profissional dos recur
sos humanos, derivados do reaparelha
mento da Forga Terrestre com material 
mais moderno e sofisticado tecnologica
mente, 

No entanto, esses beneffcios ime
diatos de ordem conjuntural, nao podem 
prejudicar objetivos mais importantes e 
duradouros de longo prazo, relativos a cri
a9aono Pais, de uma adequada estrutura 
tecno16gica e de produ9ao de material de 
defesa, sem 0 que a estrategia militar tor
na-se fragi! pOl'que nao apoiada numa ava
Iia9ao objetiva da realidade dos recurs os 
materiais disponfveis ou disponibiliz<lveis . 

1sso porque nenhum pafs de certo 
nfvel de estatura polftico~estrategica pode 
prescindir de compatfvelbase industrial re
lacionada a defesa e da correspondente ca
pacidade de mobilizagao industrial, fun 
damentais para se dispor de Uma capaci
dade de dissuasao com credibilidade e para 
atender a necessidade de sustentagao das 
forgas militares que vierem a ser empre-
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gadas. Sem essas condi~6es estruturais, 0 pals perde autonomia tecnol6gica e de produ~ao de 
material de defesa, elevando-se sua dependencia belica do exterior, 0 que po do constituir-se 
numa grave vulnerabilidade estrategica em situa~6es de conflito (exemplo da Argentina na 
Guerra das Malvinas). 

Nao desconhecemos que os objetivos acima citados, relativos a maior autonomia tec
nol6gica e de produ~ao de material de defesa, constam de diversos documentos como a Polf
tica de Defesa Nacional, Polftica Militar Brasileira, Polftica Militar Terrestre e 0 Plano de 
Estrutura~ao da For~a Terrestre, entre outros l

; no entanto, as condi~6es necess:hios para atin
gi-Ios, no que se refere ao Exercito, poderiam ser estabelecidas de forma mais sistematica e 
apropriada, daf 0 motivo de levantarmos a presente discussao. 

Cumpre salientar que, embora a sustenta~ao dos conflitos limitados e de baixa inten
sidade (previstos nos posslveis empregos da F Ter), se baseara, principalmente, nos meios 
existentes ou mobilizaveis em curto prazo, havera, mesmo assim, necessidade de 
suplementa~ao ou de reposi~ao de itens especfficos de material, como alguns equipamentos, 
muni~ao e itens de con sumo. Isso representara uma capacidade logfstica adicional que nao 
podera ser desenvolvida sem uma base industrial e tecnol6gica adequada, preparada para 
atender, em tempo habil, aquelas novas necessidades. 

No caso brasileiro e com rela~ao ao Exercito, restri~6es continuadas no or~amento, 
com urn correspondente baixo nfvel de demanda de material, tern provocado declfnio na 
pesquisa e desenvolvimento de novos Hens e na base industrial relacionada a defesa. Desse 
modo, tem-se retrafdo a capacidade tecnol6gica e de produ~ao nacional, incluindo a pr6pria 
do Exercito. Associem-se a este quadro negativo - sendo, em parte, dele decorrentes - os 
relativos baixos desempenhos do Sistema de Tecnologia do Exercito e da IMBEU e teremos 
urn planejamento estrategico militar incompleto, conforme tratamos acima. 

Para se contrapor a essa situa~ao desfavoravel, 0 Exercito deveria intensificar a inte
gra~ao da demanda de defesa ao setor civil, adquirindo itens de material ja, existentes ou "de 
prateleira" e utilizando tecnologia e produtos de carater dual (civil e militar). Essa orienta~ao 
implicaria na simplifica~ao das especifica~6es militares e das normas de aquisi~ao, alem da 
utiliza~ao de padr6es comerciais relativos ao material a ser adquirido. 0 que, alias, vern 
sendo aplicado pelo Departamento de Defesa3 e pelo Exercito dos EUA4

. 

1 Segundo 0 coronel R/1 e professor da UNICAMP Geraldo Cavagnari. os militares brasileiros reconhecem de longa data a importancia da C&T; 
"e apos a segunda guerra mundial que os militares brasileiros tomaram consciencia do can3ter determinante da ciencia e tecnologia na 
composi<;ao da capacidade estrategica do pais" Conforme trabalho "P&D Militar: Situa<;ao. avalia<;ao e prospectiva". de Geraldo Cavagnari 
citado no livro "Rede de Intrigas" de Roberto Lopes. Editora Record. 1994" 
2 No que se refere a IMBEL. alem das graves dificuldades que a empresa tem atravessado nos ultimos anos, amea<;ando inclusive. sua propria 
sobrevivencia. pode-se comparar os resultados alcan<;ados por ela com seus objetivos, constantes da lei de cria<;ao (Lei N° 6.227 de 24 julho 
75). 
Art.21 A IMBEL. .. tem por objetivo : 

1- Colaborqr no planejamento e fabrica<;ao de material belico pela transferencia de tecnologia. incentivo a implanta<;ao de novas indus trias 
e presta<;ao de assistencia tecnica e financeira; 
11- Prom over. com base na iniciativa privada. a implanta<;ao e desenvolvimento da industria de material belico de interesse do Exerci to; 

J Diretriz do Secretario de Defesa. de 1994. referida em "The Defense Technology and Industrial Base: Key Component of National Power" de 
Gordon Boezer. Ivars Gutmanis e Joseph Eimuckerman Ii. Revista Parameters. Summer 97 . 
- as esfor<;os do Departamento de Defesa nesse sentido sao comentados em "The Future of the Defense-Related Industrial Base in the United 
States" de Ivars Gutmanis em Parameters Summer 94. 
, No que se refere ao Exercito. "a recente reforma no Sistema de compras consiste na dinamiza<;ao do processo de contrata<;ao pela elimina<;ao 
de especifica<;oes e pad roes militares e ado<;ao de especifica<;oes comerciais". Con forme deciara<;oes de Gilbert F. Decker. Army Acquisition 
Executive. dos EUA, Revista Army RD&A-Juiy-August 1995. 
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Temos que ser realistas e reconhecer os limites de expansao da industria de material 
de defesa nacional, tendo em vista a situac;:ao e tendencias daquela industria em nivel mundi
al. Sob urn quadro de menor demanda dos mercados internos, derivada da reduc;:ao dos Exer
citos e dos orc;:amentos militares, alem das nipidas inovac;:oes tecnol6gicas, essa industria tern 
procurado ajustar-se mediante divers as estrategi~s: fusao de empresas; venda de divisoes ou 
subsidiarias, com concentrac;:ao da produc;:ao em ftens especfficos e integrac;:ao, em projetos 
comuns, de empresas de diferentes paises. Desse modo, tem-se acirrado a competic;:ao por 
mercados externos, principalmente entre a industria europeia e a americana, numa disputa 
em que 0 apoio governamental as exportac;:oes e as condic;:oes de financiamento das vendas 
representam fatores decisivos. 

Quais seriam, entao, as opc;:oes para a industria de material de defesa nacional? 
Uma das mais promissoras seria a associac;:ao entre empresas brasileiras e argentinas 

(e possivelmente chilenas) para desenvolvimento e produc;:ao de material de defesa 
principalmente blindados, obuseiros, canhoes e misseis- no ambito do MERCOSUL, com 
base na integrac;:ao ja existente dos parques industriais e na capacidade tecnol6gica de ambos 
os paises. Ressalte-se que esse desenvolvimento e produc;:ao conjuntos de material de defesa 
teriam, ainda, elevado alcance polftico-estrategico, nao apenas para 0 Brasil e a Argentina, 
mas para toda a regiao. Urn exemplo de projeto comum Brasil e Argentina de alto nivel 
tecnol6gico e 0 Projeto SABIA, de construc;:ao de urn Satelite de Sensoreamento remoto para 
monitoramento territorial no Cone SUP. 

Essa opc;:ao representaria, na verdade, implementar, no Cone SuI, uma tendencia mun
dial de associac;:ao entre empresas de diferentes paises, para 0 desenvolvimento e produc;:ao de 
material de defesa, conforme abordado anteriormente. Abriria a possibilidade de as industri
as desses paises emergentes desenvolverem, de forma conjunta, tecnologias e produc;:ao pr6-
prias e conquistarem nichos no mercado mundial, alem de passarem a dispor de maior nivel 
de demanda, decorrente da reuniao dos respectivos mercados nacionais. 

A Argentina, apesar da crise, nos ultimos anos, de sua industria de material de defesa, 
(com fechamento ou privatizac;:ao de empresas estatais), fabrica canhoes, obuseiros, misseis, 
munic;:ao, morteiros e armas leves, sen do que a TAMSE- equivalente local da ENGESA
retomou, a partir de 1994, a produc;:ao da famIlia de blindados TAM6, 

o Chile, apesar das limitac;:oes do seu parque industrial, vern executando program a de 
"upgrade" de material belico e montagem local, sob licenc;:a, da familia de blindados Piranha, 
da empresa Sufc;:a MOWAG, alem de obuseiros 155 AP sul-africanos e outros materiais. A 
empresa estatal Fabricaciones e Maestranzas del Ejercito (FAMAE) alem da associac;:ao com 
a MOWAG da Sufc;:a, associa-se, ainda, com 0 Royal Ordnance da Inglaterra, para produc;:ao 
local de material de defesa7. 

5 Reportagem publicada no "0 Estado de Sao Paulo", edigao de 03 Jun 97. 
6Ver : (a) Defense & Foreign Affairs Handbook-1996, publicagao da International Media 
Corporation Limited - London 

(b) Revista Seguranga e Defesa Nr 58197 . 
(c) Regional Defense Profile-- Latin America, de Adrian J. English, publica gao da 

'Jane's, 1988. 
7 Idem (4), (a) e (c). 
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No caso brasileiro, 0 parque industrial e muito mais amplo e de muito maior potencial 
para desenvolvimento e produ<;ao de material belico. Apesar da fase atual de atrofiamento da 
industria de material de defesa, dispomos de suficiente capacidade tecnol6gica para produ
c;ao local de blindados, canh6es, obuseiros, morteiros, munic;ao, mfsseis, etc. As restric;6es 
principais sao de ordem mercadol6gica, dada a baixa demanda do mercado interno, e de 
ordem financeira, dada a necessidade de financiamento governamental para pesquisa e de
senvolvimento de projetos e para as vendas no competitivo mercado externo. 

Concluindo este breve trabalho que visou, principalmente, suscitar debates, apresen
tamos a seguir algumas quest6es para estudos, relativas ao Sistema de Ciencia e Tecnologia 
do Exercito (SCTEx), no quadro da industria de material de defesa brasileira: 

- Condic;6es para pesquisa e desenvolvimento de prot6tipos de material de defesa 
pelo SCTEX, de forma autonoma ou de forma conjunta com empresas civis. Recur
sos para os financiamentos correspondentes, ou pelo Exercito, ou pelas pr6prias 
empresas ou pelo Governo Federal. Limitac;6es atuais para contratac;ao de empresas 
civis para realizarem estudos e desenvolvimento de prot6tipos de interesse da F Ter. 

Balanceamento da utilizac;ao dos recurs os humanos e financeiros entre pesquisa ba
sica, pesquisa aplicada e desenvolvimento. (Prescric;ao constante da nova Diretriz 
Estrategica de Ciencia e Tecnologia, em fase de aprovac;ao) . 

Necessidade de manter permanente esforc;o de pesquisa e desenvolvimento de longo 
prazo, preservando urn nfvel adequado de capacitac;ao tecno16gica do Exercito e do 
PaIs, apesar do objetivo de "queimar etapas" ou de reduzir hiatos tecnol6gicos rela
tivos a novos sistemas de armas e materiais. Considerar que estes ultimos sao conce
bidos com base em tecnologias desenvolvidas dez anos antes de sua utilizac;ao 
operacional (3 a 5 anos no caso da eletronica de defesa). 

Priori dade a ser dada a- eletronica pela sua importancia nos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento de novos sistemas de armas ou modernizac;ao dos existentes (a 
eletronica representa, em proporc;ao, no custo total de sistemas de armas, 10% no 
CC AMX-30, 50% no CC Leclerc e 60% no Cac;a Rafale) 8. 

Opc;ao pelo "upgrade" do material de defesa existente, utilizando instalac;6es indus
triais pr6prias do Exercito ou utilizando industrias civis. 

Experiencias da Marinha e da Aeronautica no desenvolvimento, a longo prazo, de 
grandes sistemas de armas ou equipamentos, que passam a constituir poros de orien
tac;ao para a formac;ao de recursos humanos e concentrac;ao de investimentos, permi
tindo aquelas Forc;as conquistar maior autonomia tecnol6gica e lideranc;a regional 
para 0 Brasil. 

Famflia de blindados como posslvel grande projeto para 0 Exercito nos pr6ximos 
anos, servindo de polo irradiador de pesquisa e desenvolvimento de outros compo
nentes desse sistema de armas no campo da eletronica, informatica, mecanica, etc .. 

·ConformeJean Climaud. diretor geral da Dassault Electronique em "Lelectronique de defense : Son importance, SGn avenir."- Revista Defense 
Nationale Nov 94. 
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