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RESUMO 

 

O Brasil e a Índia compartilham semelhanças, tais como grande população, 

economia e democracia em amadurecimento. Além disso, os dois países são 

importantes membros dos acrônimos IBAS e BRICS. A similaridade dos países nos 

supramencionados quesitos proporcionam o status de futuras potências mundiais. 

Sendo assim, as Políticas de Defesa de Índia e Brasil possuem grande relevância no 

mundo contemporâneo. Tendo isso como foco, o objeto do trabalho em pauta é uma 

pesquisa comparada das Políticas de Defesa da Índia e do Brasil, a fim de melhor 

compreender as diferenças e semelhanças, bem como eventuais conexões já 

existentes de que possam se estabelecer ou ampliar. O tema insere-se na linha de 

pesquisa de Estudos da Paz e da Guerra e se revela bastante atual, justificando-se 

pela análise de suas Políticas de Defesa de forma comparativa, a fim de buscar melhor 

entendimento sobre as possibilidades e limitações de uma agenda de Defesa em 

comum. Para consecução dos objetivos foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

baseada em livros, publicações, artigos científicos nacionais e estrangeiros e outros 

documentos ligados ao tema, além de consultas de apoio à Aditância Militar da Índia 

e em endereços eletrônicos de think tanks de renome. Metodologicamente, o trabalho 

se baseou em um estudo comparado, por concordâncias e discrepâncias, dos 

modelos estudados. Em sua elaboração foi considerada a análise dos modelos de 

Políticas de Defesa para avaliação, com base em parâmetros específicos, incluindo 

tanto o modelo brasileiro, quanto o modelo indiano, bem como a análise dos pontos 

de aproximação e de afastamento de cada modelo. Os resultados apresentados 

permitirão elaborar um conjunto de evidências sobre a situação das Políticas de 

Defesa dos países em estudo, identificando as principais características de cada 

modelo. Por fim, integrando os conhecimentos adquiridos foi verificada a oportunidade 

de contribuir para o temática de Defesa ao constatar conexões entre o Brasil e a Índia 

possíveis de se estabelecer ou de se ampliar. 

 

Palavras-chave: Segurança; Defesa; Políticas de Defesa; Economia de Defesa; 

Estratégia; Brasil e Índia. 

  

 



 
ABSTRACT 

 

Brazil and India share similarities, such as large population, economy and 

democracy maturing. In addition, the two countries are important members of 

acronyms IBSA and BRICS. The similarity of the countries in the above questions 

provide the status of future world powers. Thus, the India Defense Policy and Brazil 

have great relevance in the contemporary world. With this focus, the dissertation is a 

comparative research of the Defense Policy of India and Brazil in order to better 

understand the differences and similarities, as well as any existing connections that 

can establish or expand. The theme is part of the research line of Peace and War 

Studies and proves to be very current, is justified by the analysis of its defense policies 

in a comparative manner, in order to seek better understanding of the possibilities and 

limitations of an agenda defense in common. To achieve the objectives was carried 

out a literature search based on books, publications, national and international 

scientific papers and other documents relating to the subject, besides consultations to 

support of the military attaché of India and electronic addresses of renowned think 

tank, as well as interviews with civilian experts in the area. Methodologically, the 

research was based on the comparison strategy for concordances and discrepancies, 

the models studied. In its development was considered the analysis of the Defense 

Policy models for evaluation, based on specific parameters, including both national 

model, as the Indian model, as well as the analysis of points of approach and departure 

of each model. The results presented will draw up a body of evidence on the situation 

of the Defense Policy of the study countries, identifying the main characteristics of each 

model. Finally, integrating the acquired knowledge was checked opportunity to 

contribute to the defense issue to check connections between Brazil and India possible 

to establish or widen. 

 

Keywords: Security; Defense; Defense Policy; defense economy; strategic; 

Brazil and India. 
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INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

O intuito deste trabalho é comparar as Políticas de Defesa do Brasil e da Índia 

entre 2003 e 2015. Interessa aqui analisar os países no tocante as ameaças externas 

e internas, bem como os componentes das referidas políticas. Em uma etapa 

seguinte, interessa avaliar as possibilidades de integração existentes entre ambos os 

países e uma eventual ampliação da cooperação na área da Defesa. 

Questões contemporâneas como a regionalização da segurança, a cooperação 

em Defesa, bem como a emergência das “novas ameaças” em conjunto com as 

ameaças tradicionais, são fatos que motivam o pesquisador que aqui escreve a eleger 

o método do estudo comparado, baseado sobretudo no que propõe Charles Tilly em 

seu livro Big Structures, Large Processes, Hugh Comparisons. 

As perguntas que norteiam a pesquisa em tela são, portanto: Quais são as 

possíveis oportunidades de ampliação da agenda de cooperação em Defesa 

entre a Índia e o Brasil, no médio e longo prazo? 

*** 

O término da Guerra Fria propiciou não somente o fim da bipolaridade político-

ideológica, mas também a emergência da chamada Nova Ordem Mundial. Tal ordem 

pode ser caracterizada por um novo paradigma tecnológico, pela multilateralidade e 

por uma efervescente globalização do comércio. 

No início do século XXI, essa nova ordem se viu marcada pela ascensão de 

novos atores no cenário internacional, dentre eles, as chamadas novas potências. 

Nesse ponto, para Oliver Stuenkel (2013, p. 361), uma característica marcante desse 

período, foi a emergência de novos atores, tais como China, Brasil e Índia, gerando 

uma tendência de maior equilíbrio ante a hegemonia de poder existente na Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos da América (EUA). 

Em 2001, o chefe de pesquisa econômica global da Goldman Sachs, Jim 

O’Neill, analisou a perspectiva de crescimento econômico de um grupo especial de 

nações, ou seja, países em desenvolvimento com grande fôlego para crescer. Dessa 

forma, Brasil, Índia, Rússia e China apresentavam algumas características em comum 

tais como economia, território, grande população, que propiciavam tal crescimento, 

apesar da grande desigualdade social presente nessas nações. Esse grupo ficou 

conhecido pelo acrônimo BRIC (HERZ; DUTRA, 2013, p. 2). 
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Dentro dos BRIC, no que tange ao poder militar, o Brasil se diferencia por não 

ser uma potência nuclear, enquanto Índia, Rússia e China são notoriamente 

conhecidos por possuírem essa capacidade, com o acréscimo do fato de que a Índia 

não é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) 

(STUENKEL, 2015, p. ix). 

Em 2003, outro relatório da Goldman Sachs indicava que os países ricos e 

industrializados seriam superados por esses quatro países em meados de 2050. Além 

disso, o relatório apresentava a África do Sul com projeção de crescimento similar ao 

restante dos BRIC (HERZ; DUTRA, 2013, p. 2). Porém, a entrada da África do Sul nos 

BRICS só ocorreu formalmente em abril de 2011 na 3ª Cúpula do grupo, quando, 

então, ocorreu a inclusão da letra “S” no acrônimo (JONY; RIBEIRO, 2015). 

Numa perspectiva política, “o Brasil, a África do Sul e a Índia são vibrantes 

democracias [ainda em amadurecimento] que certamente contrastam com os 

governos autoritários da China e da Rússia” (STUENKEL, 2015, p. ix, tradução nossa). 

Os três países são também importantes representantes do “Sul Global”, o que 

fomentou o diálogo Sul-Sul, por ocasião das tratativas com a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) no início do século. 

Marcelo Fernandes de Oliveira (2005, p. 1–3) afirma que essas similaridades 

facilitaram a intensificação das relações entre os países, principalmente após as 

disputas contra os EUA no que se refere as patentes de medicamentos. Esse fato 

fomentou a criação, em junho de 2003, do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do 

Sul; fórum internacional sancionado pela Declaração de Brasília, que promoveu uma 

aliança de cooperação trilateral entre as referidas nações no contexto Sul-Sul. 

Erick Augusto Pereira Caldas e Pedro Rodrigues Caldas Neto também 

argumentam que o Fórum IBAS é um “projeto de concertação política” que visa 

contribuir em áreas de interesse em suas respectivas agendas, incrementando a 

cooperação entre países com traços comuns, como nível de desenvolvimento (Sul 

Global) e passado colonial, além da presença de diferentes culturas e etnias 

(CALDAS; NETO, 2007, p. 453). 

Além disso, Daniel Flemes e Alcides Costa Vaz ressaltam que o Fórum IBAS 

está de acordo com os três vetores principais da nova Política de Defesa, ou seja: a 

manutenção da segurança (incluindo o tráfico de narcótico e de produtos tóxicos) e 

das linhas de comunicação no Atlântico Sul, a busca por oportunidades de cooperação 

para a indústria de Defesa e a busca pela realização de intercâmbios na formação de 

operadores da paz (FLEMES; VAZ, 2014, p. 14–24). 
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Já entre os membros do acrônimo IBAS, a Índia, potência regional asiática, se 

destaca por sua economia (com destaque para área da tecnologia da informação) e 

por ter cada vez maior interação na geopolítica mundial, sendo uma potência nuclear 

com forte participação junto à Organização das Nações Unidas (ONU). 

O diplomata Abelardo da Costa Arantes Junior, ex-embaixador do Brasil no 

Paquistão, expõe que a Índia é possuidora de grande população (1,3 bilhões de 

habitantes) e massa territorial (2,4 % do território global), além de deter um irrefutável 

e dissuasório poder militar. Trata-se, dos países existentes entre o Extremo Oriente e 

o Oriente Médio, da potência regional de maior destaque. Como emergente, na 

fronteira meridional da China (uma superpotência1 para muitos), “a Índia atrai as 

atenções de todos os planejadores diplomáticos”, devido à sua complexidade regional, 

principalmente no que tange a tensões políticas (ARANTES JÚNIOR, 2003; COSTA, 

2015; SANTOS, 2010). 

Para a jornalista brasileira Florência Costa, que viveu na Índia por seis anos, o 

estereótipo indiano sobre sua expertise na engenharia de software e sobre os famosos 

encantadores de cobras não traduz a incrível dinâmica desse país dividido em sete 

religiões, incontáveis castas e mais de vinte línguas oficiais. A fama da Índia foi 

construída em cima de sua transformação econômica na última década do século XX, 

ocorrendo uma expansão empresarial e de multinacionais pelo mundo, além de sua 

famosa revolução da tecnologia da informação (COSTA, 2015, p. 13–14). 

Com relação ao Brasil, podemos afirmar que “é o Estado de maior destaque da 

América do Sul devido as suas capacidades, como maior PIB e maiores recursos 

militares da região”, se caracterizando também como “líder do processo de integração 

regional e pilar essencial do Mercosul e da UNASUL”. No que tange a situação 

internacional brasileira, o Atlântico Sul ganhou ainda mais relevância após a 

descoberta do Pré-Sal em 2007 e a ampliação das águas jurisdicionais em até 150 

milhas náuticas , vide o realce dado a esse oceano na Estratégia Nacional de Defesa 

(END) e no Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) (BRASIL, 2013a; CLOSS, 2013). 

João Paulo Soares Alsina Júnior, diplomata e autor de diversos livros e artigos 

sobre assuntos relacionados a Defesa, aponta que o Brasil, na condição de maior 

potência regional da América do Sul, interessa-se pela manutenção da estabilidade, 

com objetivo de economizar recursos. Assim, o Brasil “prioriza o desenvolvimento em 

detrimento da dimensão estratégico-militar” (ALSINA JUNIOR, 2009a, p. 181). 

                                                
1 Conforme análise de Victor Sukup, ex-professor de economia latino-americana, europeia e 
internacional da Universidade de Buenos Aires (SUKUP, 2002). 
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*** 

Em resumo, a emergência da Índia e do Brasil no cenário internacional, o 

aumento de seu ativismo político, o interesse por um maior protagonismo 

internacional, bem como o alinhamento apresentado ao formarem o Fórum IBAS, 

enseja a importância de suas Políticas de Defesa, na medida em que se busca um 

maior respaldo mundial. 

Conforme pesquisa realizada em plataformas como Scielo e Google 

Acadêmico, verificou-se que a Índia é foco de atenção de pesquisadores em temas 

como Cooperação Sul-Sul, multilateralismo e potências emergentes. Os estudos a 

respeito de questões de Defesa tratavam somente sobre a Estratégia de Defesa 

dentro do contexto dos BRICS, ou especificamente abordava a indústria de Defesa 

indiana sem nenhuma comparação ou, ainda, questões sobre segurança cibernética 

e geopolítica2. Dessa forma, percebeu-se uma ausência de comparações entre 

Políticas de Defesa em geral, mas de maneira específica, verificou-se uma lacuna na 

comparação dessas políticas entre o Brasil e a Índia. 

Entende-se, portanto, ser justificado um estudo comparado, buscando verificar 

semelhanças e diferenças entre as Políticas de Defesa do Brasil e da Índia, a fim 

também de buscar melhor entendimento sobre as possibilidades e limitações de uma 

agenda de Defesa de alguma forma compartilhada. 

É fato que uma análise das Políticas de Defesa dos integrantes do Fórum IBAS 

deveria incluir também a África do Sul. País que conta com históricas relações com o 

Brasil e insere-se no seu entorno estratégico, sendo, portanto, um ator de destaque. 

Inicialmente, inclusive, este país constava no projeto original de pesquisa. Ele, 

acabou, porém, excluído do trabalho em tela por uma questão prática de pesquisa, 

sobretudo no que diz respeito ao tempo e as fontes disponíveis sobre a mesma.  

 Ademais, embora possuam matizes gerais diferentes, os pontos de 

aproximação entre Índia e Brasil (similaridade econômica, multipolaridade, nação 

multiétnica e multicultural e busca pela projeção de sua voz no cenário mundial), 

reforçam o foco na comparação entre ambos. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho em pauta é uma pesquisa comparada das Políticas de 

                                                
2 Foram encontrados artigos como “A segurança e defesa cibernética no Brasil e uma revisão das 
estratégias dos Estados Unidos, Rússia e Índia para o espaço virtual” de Samuel César da Cruz Júnior 
e “A nova geopolítica das nações e o lugar da Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul” de José Luís 
Fiori. 
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Defesa da Índia e do Brasil, a fim de melhor compreender as diferenças e 

semelhanças, bem como verificar eventuais conexões já existentes de que possam 

se ampliar. 

Para construir um caminho coerente e lógico para alcançar o objetivo geral 

foram formuladas metas intermediárias que redefinirão e delimitarão a trajetória a ser 

seguida, por meio dos seguintes objetivos específicos abaixo: 

a. Identificar o estado da arte nos conceitos teóricos relativos ao tema, bem 

como os princípios gerais que orientam as Políticas de Defesa de cada país analisado; 

b. Apresentar as Políticas de Defesa da Índia e do Brasil; 

c. Estabelecer e justificar os pontos de comparação que servirão de "base" para 

a análise comparativa; 

d. Comparar os pontos de aproximação e de afastamento dos modelos 

analisados; e 

e. Concluir sobre as possibilidades de ampliação da agenda de cooperação em 

Defesa com o Brasil no médio e longo prazo. 

 

RECORTE ESPACIAL E CRONOLÓGICO 

Essa pesquisa foi delimitada, no espaço e no tempo, da seguinte maneira: as 

Políticas de Defesa analisadas serão somente da Índia e do Brasil, no período 

compreendido entre 2003 e 2015.  

Tal recorte temporal foi fundamentado com base no ingresso do Brasil no 

Fórum IBAS (2003), momento em que as relações entre a Índia e o Brasil avultaram 

de importância, ou seja, na criação do Fórum, até 2015. O ano de 2016 foi excluído 

devido a previsão de mudança na política declaratória do Brasil por parte do Ministério 

da Defesa, ou seja na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de Defesa 

e no Livro Branco de Defesa.  

Assim, a pesquisa em tela pretende não só refletir sobre o que seria uma 

“Política de Defesa” de uma maneira mais ampla, como também aprofundar o 

conhecimento sobre os casos indiano e brasileiro.  

Importante destacar que o tema “Políticas de Defesa” no que se refere ao Brasil 

e à Índia é pouco estudado, focando normalmente no termo “Política internacional”, 

como pode-se verificar nas obras “Política internacional comparada: O Brasil e a Índia 

nas novas relações Sul-Sul”3 e “G3 - Fórum de Diálogo IBAS: Uma Experiência de 

                                                
3 LIMA, Marcos Costa (org.). Política internacional comparada: o Brasil e a Índia. São Paulo: Alameda, 
2012. 
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Cooperação Sul-Sul”4. Destaca-se que a análise sobre os referidos países (Brasil e 

Índia), tende a ficar limitada sempre no campo político, econômico e cultural, como as 

pesquisas referentes a Cooperação Sul-Sul, no campo das relações diplomáticas ou 

as ligações já conectadas do passado em comum entre Índia, sobretudo Goa e Brasil. 

A partir das ideias aqui apresentadas, julga-se que os pressupostos teóricos 

obtidos nesse trabalho eventualmente poderão ajudar um melhor entendimento sobre 

as Políticas de Defesa de ambos os países, permitindo visão mais ampla sobre as 

possibilidades de cooperação na agenda de Defesa entre ambos.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITOS 

Nesse tópico pretende-se apresentar as “lentes” teóricas ligadas as Políticas 

de Defesa e assuntos correlatos empregados nesse trabalho, abordando algumas 

definições iniciais referentes ao assunto levantado. 

É, sobretudo na chamada Escola de Copenhague5, que a pesquisa se escora 

para analisar os países eleitos e seus entornos. Os conceitos como Complexo 

Regional de Segurança (CRS), a ampliação da agenda de segurança, o processo de 

securitização/dessecuritazação e a classificação de potências apresentados por Barry 

Buzan e Ole Waever tem papel central no desenvolvimento da pesquisa.  

Nesse ponto, vale destacar que securitização são “os processos sociais pelos 

quais grupo de pessoas concebem algo como ameaça” (BUZAN; HANSEN, 2012, p. 

72). Portanto, a percepção de ameaça varia conforme o entendimento de cada 

sociedade. 

Além disso, Stephen M. Walt6 descreve que os países agem conforme as 

ameaças são percebidas, produzindo reflexos nas formações de alianças e no 

balanceamento de poder. 

Mohammed Ayoob acrescenta que o nível de State Bulding7 de cada país, 

abordado no capítulo 2, reflete a diferença de percepção de ameaça entre países 

desenvolvidos (com percepção em ameaças externas) e em desenvolvimento (com 

foco nas ameaças internas), auxiliando esse trabalho na fundamentação teórica 

(AYOOB, 1991).   

Buzan e Waever também fornecem aqui classificação diferenciada dos três 

                                                
4 VISENTINI, Paulo G. Fagundes; CEPIK, Marco; PEREIRA, Analúcia Danilevicz. G3, Fórum de Diálogo 
IBAS: uma experiência de cooperação sul-sul. Jurúa Editora, 2010. 
5 Escola que amplia os conceitos de segurança, principalmente no que se refere a segurança identitária, 
num contexto regional, indo além do conceito materialista de ameaça. 
6 No artigo Alliance formation and the balance of world power. 
7 Nível da formação do Estado. 
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tipos de Estados: superpotências, grandes potências e potências regionais. As 

superpotências influenciam por intermédio de imensas capacidades político, 

econômico e militar, na securitização de ameaças em praticamente todos os CRS, as 

grandes potências influenciam também a securitização de diversos complexos no 

mundo, além de ter claro potencial de se tornarem superpotência num cenário 

prospectivo. Já as potências regionais possuem grandes capacidades de influenciar 

somente sua região, ou seja, seu CRS (BUZAN; WÆVER, 2003). 

Assim,  a nova ordem internacional vigente no pós-Guerra Fria (vide figura 1) 

apresentou uma clara Superpotência Global8 (os EUA), quatro Grandes Potências 

(Rússia, China, União Europeia e Japão), que são atores globais que transcendem o 

âmbito regional e as Potências Regionais (Israel, Irã, Brasil, Indonésia, Índia, 

Paquistão e Turquia) (BUZAN; WÆVER, 2003, p. 31).  

 

Figura 1 – Padrão de Segurança Regional no Pós-Guerra Fria 

Fonte: BUZAN; WÆVER, 2003 
 

Luís Alexandre Fuccille e Lucas Pereira Rezende apontam também que os 

problemas de segurança estão intrinsecamente associados à sua região, mas 

continuam sofrendo a interferência da polaridade do sistema internacional 

(FUCCILLE; REZENDE, 2013). 

Nesse viés, a aplicação da “Teoria dos Complexos Regionais de Segurança”, 
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entendido pelos seus formuladores como um método para estudar regiões 

específicas, apresenta-se como um instrumento útil aos estudos comparativos 

(BUZAN; WÆVER, 2003, p. 40; TEIXEIRA JR, 2010).  

No que tange ao CRS, Buzan e Wæver (2003) definem o seguinte conceito: 

 

 “[...] um conjunto de unidades cujos principais processos de 
securitização, dessecuritização ou ambos estão tão interligados que 
seus problemas de segurança razoavelmente não podem ser 
analisados ou resolvidos isoladamente” (BUZAN; WÆVER, 2003a, 
p. 44, grifo nosso, tradução nossa). 

 

A principal ideia envolta nesta definição é que os processos de 

(des)securitização irão se desenvolver em clusters regionais, buscando entender as 

questões de segurança internacional a partir de um enfoque regionalista (BUZAN; 

WÆVER, 2003, p. 46; FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 78; TEIXEIRA JR, 2010). Ou 

seja, o CRS caracteriza a chamada “interdependência securitária”. 

A história demonstra que são nos países limítrofes que reside a maior 

probabilidade de conflito ou crise (CIDADE, 1940). Ademais, um CRS é influenciado 

pelas identidades sociais dos diversos níveis, seja no regional, ou no inter-regional 

(BUZAN; WÆVER, 2009, p. 257). 

Buzan e Wæver (2003, p. 55) também dividem os CRS em padrão e centrados, 

no qual o primeiro é formado por potências regionais, variando de uma unipolaridade 

(como na África Austral) para a multipolaridade (como na América do Sul e na Ásia da 

Sul). O segundo é caracterizado por ser uma região que possui uma potência mundial 

ou uma forte institucionalização como no caso da União Europeia (UE). Logo, o tipo 

de CRS acaba por influenciar a percepção de ameaça dos atores dentro da região e, 

consequentemente, as políticas de Defesa dos países pertencentes ao mesmo. 

Assim, este trabalho aborda brevemente o CRS do Sul da Ásia e da América 

do Sul, a fim de ter entendimento do entorno estratégico dos dois países em foco 

(Brasil e Índia) e ao mesmo tempo verificar os efeitos que essa vizinhança provoca 

nas respectivas Políticas de Defesa.  

No que se refere ao relacionamento existente numa região ou entre dois países, 

Benjamin Miller argumenta que há uma classificação para os tipos de paz existentes, 

sendo que a paz positiva (paz profunda) e a paz negativa (ausência de conflito 

momentâneo) estão presentes na maioria das pesquisas sobre a paz (MILLER, 2007). 

Jorge Mario Battaglino acrescenta ainda o conceito de paz híbrida, que é uma 

zona com crescente integração econômica e recentes instituições regionais, cuja 

probabilidade de conflito é remota, embora haja possibilidades de crises militares 
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limitadas (BATTAGLINO, 2012). Cabe destacar que a Global Peace Index mede a paz 

negativa dos países com base em três variáveis: “existência de conflitos internos e 

externos”, “segurança social” e “segurança e militarização” (GLOBAL PEACE INDEX, 

2015). 

Outrossim, para Michael Walzer (2003, p. 336) uma forma de evitar o conflito 

direto com um exército de poder reconhecidamente superior é empregando o terror 

como estratégia indireta. Nesse contexto, o número de atentados terroristas tem 

aumentado nos últimos anos, em detrimento dos conflitos interestatais. 

Dessa maneira, a lente teórica de David C. Rapoport pode facilitar o 

entendimento sobre o tema ao estabelecer quatro ondas históricas para o ato do 

terrorismo, durando cada uma um período relativamente equivalente, sendo elas: a 

primeira onda (a onda dos movimentos anarquistas); a segunda onda (a onda 

anticolonialistas); a terceira onda (a onda da esquerda) e a quarta onda (a onda 

religiosa) (RAPOPORT, 2002). Assim, essa corrente de pensamento foi usada nessa 

seção, a fim de facilitar a análise da situação interna nos países em estudo. 

Além disso, fundamentado nos parâmetros propostos por Domício Proença 

Júnior, Eugenio Pacelli Lazzarotti Diniz Costa e Marco Cepik, este trabalho empregou 

aspectos de comparação elencados pelos suprarreferidos autores, conforme consta 

na próxima seção (CEPIK, 2014, p. 2; PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998). 

Partindo do referencial supracitado é que foram discutidos os conceitos 

estruturantes da presente dissertação, em especial nos aspectos da Defesa, da 

segurança, do complexo regional de segurança, da estratégia, da economia de 

Defesa, entre outros, sem os quais não se consegue chegar à análise do objeto 

estudado – as Políticas de Defesa brasileira e indiana – e nem apontar possibilidades 

na agenda bilateral dos países em análise. 

 

MÉTODOS E FONTES 

Com relação a metodologia, o trabalho em questão fundamenta-se 

basicamente em pesquisa qualitativa. Em sua fase inicial, foi feito ampla revisão da 

literatura e levantamento bibliográfico. Artigos e teses indicados foram acessados 

através de bases como Google Acadêmico, Scielo, J-Stor e periódicos indexados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este 

pesquisador buscou complementar o trabalho de pesquisa, por meio da leitura de 

obras como “Os Indianos”, de Florência Costa, “O Brasil, os BRICS e a agenda 

internacional”, organizado por José Vicente de Sá Pimentel, “Política externa e poder 
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militar no Brasil”, de João Paulo Alsina Júnior e “Política internacional comparada”, 

organizado por Marcos Costa Lima. 

Ademais, as bases de dados de periódicos do The Diplomat, do Post Western 

World, do BRICS Policy Center associado com instituições donas de importantes 

acervos como a das bibliotecas da Escola de Comando e Estado Maior do Exército 

(ECEME), da Escola de Guerra Naval (EGN) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

se mostraram importantes como fonte de referências para esta dissertação. E foi 

justamente do contato prévio por meio eletrônico com os professores Oliver Stuenkel 

e Adriana Erthal Abdenur que se tomou conhecimento de informações relevantes para 

a pesquisa, como por exemplo as publicações e os documentos de Daniel Flemes, 

Balaji Chandramohan e o acesso a doutrina do Exército Indiano. 

Por questão de tempo e viabilidade, o trabalho em questão não incluiu pesquisa 

de campo na Índia, mas daquele país, acessou-se o acervo de artigos online e de 

acesso livre do Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA. Documentos como 

o Indian Army Doctrine e o Indian Ministry of Defence Anual Report foram estudados 

e analisados. Além disso, foram também realizadas consultas com a Aditância Militar 

da Índia, por meio do Coronel Sérgio Barros de Oliveira, oficial da Força Aérea 

Brasileira e Adido Militar do Brasil na Índia, que nos forneceu importantes documentos.  

Do lado brasileiro, além de documentos como a Estratégia Nacional de Defesa 

e o Livro Branco de Defesa, levou-se em conta os escritos de Domício Proença Júnior, 

João Paulo Alsina Júnior e Héctor Luis Saint-Pierre, bem como Oliver Stuenkel, Eliézer 

Rizzo serviram de base para o entendimento do contexto histórico e político. 

O endereço eletrônico da Stockholm Internacional Peace Research Institute 

(SIPRI) e os relatórios do The Global Competitiveness Report do Word Economic 

Forum e do The World Bank foram de suma importância para obtenção de dados 

sobre a economia de Defesa, tanto no que diz respeito ao orçamento e inovação, 

quanto relativo aos gastos de Defesa em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Os 

dados extraídos da base de informações de manutenção da paz das Nações Unidas 

possibilitou comparar os efetivos empregados pelo Brasil e pela Índia em missões 

desta natureza. 

*** 

Assim, verifica-se que quanto aos procedimentos técnicos foi feita uma 

pesquisa bibliográfica e de levantamento em documentos em locais voltados para os 

estudos sobre a Índia. 

O delineamento da pesquisa teve as seguintes etapas: busca e seleção da 
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bibliografia existente, coleta de dados, empregando instrumentos como observação e 

análise documental, apreciação e interpretação dos dados, estabelecimento de pontos 

de comparação e análise dos resultados da pesquisa. 

Conforme afirma Rodrigues (2005, p. 33), com relação ao procedimento foi 

empregado o método comparativo tendo como objetivo estabelecer correlações entre 

os modelos analisados, mediante a comparação que estabelece as semelhanças e/ou 

as diferenças. 

Charles Tilly aponta três tipos de comparação: a primeira, a comparação 

individualizante que visa destacar o contraste de dado fenômeno por meio das 

peculiaridade de cada caso, a segunda, a comparação universalizante que objetiva 

estabelecer que toda instância do fenômeno segue essencialmente a mesma regra e, 

por último, a comparação por descoberta de variantes, que estabelece um princípio 

de variação nas características ou intensidade do fenômenos, a fim de examinar 

diferenças entre instâncias (TILLY, 1989). Esse trabalho focou no terceiro tipo de 

comparação, ou seja, a descoberta de variantes, por entender que é a melhor forma 

de apresentar essa comparação. 

No que tange aos fatores de comparação, realizou-se uma pesquisa 

exploratória a fim de buscar a definição de possíveis variáveis. Para esse fim, 

analisou-se os elementos que compõe a Política de Defesa, fundamentado nos 

aspectos estipulados pelas ideias de Domício Proença Jr, Eugênio Diniz e Marco 

Cepik. 

Destaca-se então que Proença Jr e Diniz (1998, p. 63) dividem a Política de 

Defesa em quatro componentes: “Forças Armadas, estrutura integrada de comando e 

planejamento militar, institucionalidade governamental para a Defesa e a política 

declaratória e a prática concreta”.  

Marco Cepik (2014, p. 2), porém analisa a Política de Defesa brasileira por base 

nos seguintes parâmetros: “Organização institucional da Defesa, Doutrina de Defesa 

(política declaratória), Capacidades instaladas e aquisições das Forças Armadas e a 

Economia de Defesa (Orçamento e base industrial de Defesa)”. 

Tendo por base o que foi apresentado, opta-se por empregar os seguintes 

parâmetros para comparação entre as Políticas de Defesa do Brasil e da Índia: 

i) Organização institucional da Defesa e Forças Armadas; 

ii) Política declaratória e prática concreta; e 

iii) Economia de Defesa (Orçamento e base industrial de Defesa). 

Tais parâmetros foram escolhidos devido aos seguintes critérios: necessidade 
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de delimitação do tema (tornar a pesquisa factível), parâmetros com fontes de 

consulta disponíveis e principalmente com aderência com os elementos 

supramencionados que, conectados, compõe o tema em pesquisa (Política de 

Defesa). Notadamente, buscou-se não empregar o termo “Doutrina de Defesa”, a fim 

de não confundir com o conceito convencional de “Doutrina Militar”9. 
 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A organização dos capítulos é a seguinte: o capítulo 1 busca analisar o contexto 

histórico do Brasil, da Índia e do Fórum IBAS, bem como o entorno estratégico de 

ambos os países, objetivando entender a dinâmica de cada entorno estratégico, 

principalmente no que se refere ao CRS associado com as ameaças internas 

presentes em cada país, propiciando um olhar abrangente sobre o tema. 

No capítulo 2, aprofundou-se a temática das Políticas de Defesa e Política 

Externa, por meio do estudo de conceitos e da análise da agenda de cooperação de 

Defesa presente no Fórum de Diálogo IBAS. 

No capítulo 3 foram analisadas as características e peculiaridades das Políticas 

de Defesa do Brasil por intermédio de três componentes: organização institucional e 

Forças Armadas, política declaratória e prática concreta e economia de Defesa.  

Da mesma forma, no capítulo 4 foram analisadas também as Políticas de 

Defesa da Índia por meio da análise dos mesmos componentes supracitados, 

percebendo as variantes e invariantes das referidas políticas.  

No capítulo 5, intitulado “Similaridades e diferenças nas Políticas de Defesa”, 

este pesquisador realizou o estudo comparado propriamente dito, por meio da análise 

dos fatores de comparação formulados e as respectivas semelhanças e 

dessemelhanças entres as Políticas de Defesa presente nos dois países. 

Finalmente, a conclusão é uma síntese da aplicação do referencial teórico e da 

metodologia, resultando na análise dos pontos de comparação obtidos por esse 

trabalho, ou seja, concluir sobre as possibilidades de ampliação da agenda de 

cooperação em Defesa entre o Brasil e a Índia no médio e longo prazo. Ao final, esse 

pesquisador sugere futuros temas de pesquisa a serem explorados. 

  

                                                
9 Doutrina que trata basicamente sobre como e quais meios devem ser empregados pelo poder militar 
(POSEN, 1984).  
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CAPÍTULO 1 SOBRE O BRASIL, A ÍNDIA E O FORÚM IBAS 

 

O intuito deste capítulo é tanto apresentar um histórico10 e as percepções de 

ameaças internas e de seus entornos estratégicos por parte do Brasil e da Índia, bem 

como traçar o histórico da criação e atuação de cada um destes membros no chamado 

Fórum IBAS. No âmbito das apresentações e análises das percepções de ameaças 

por parte de ambas as entidades, vale ressaltar que o foco da comparação se dá, 

sobretudo, levando em consideração a teoria de Complexo Regional de Segurança 

(CRS). 

Aborda-se também as principais ameaças internas vigentes nos países em 

estudo, seja as chamadas “novas ameaças” 11, seja as ameaças terroristas, que 

afetam os campos econômicos, políticos, sociais, dentre outros. Saint Pierre comenta 

que essas novas ameaças seriam problemas atuais como migração, narcotráfico, 

crime organizado e que foram amplificados pela integração transfronteiriça e pela 

ampla rede de conexões dos dias atuais (SAINT-PIERRE, 2011, p. 410). 

 

1.1 SOBRE O BRASIL 

 

1.1.1 História 

 

Antes de mais nada, vale ressaltar que é sempre difícil resumir as amplas 

interpretações da história do Brasil, já alvo há décadas de pesquisas acadêmicas 

referendadas, não só por parte de historiadores, como cientistas sociais e mesmo 

internacionalistas. O intuito aqui, porém, é apresentar um panorama geral que dê 

conta de alguns de seus principais aspectos, atentando principalmente para questões 

de Segurança e Defesa.  

Tendo uma população indígena já presente em seu território ao menos 500 

anos antes de Portugal aportar em praias brasileiras, segundo pesquisas recentes, o 

território do que é hoje o Brasil  passou a contar com a presença de portugueses a 

partir de 1500 (COISSI, 2016).  

                                                
10 Apenas servindo como fator de apoio. 
11 “Denominamos ‘novas ameaças’ ao conjunto de preocupações que, especialmente pelo seu caráter 
transnacional, representam sérios desafios à segurança dos Estados. São ameaças que, justamente 
pelo fato de não partirem de um ator político, mas de vulnerabilidades presentes na própria estrutura 
social, não pedem necessariamente soluções militares” (MEDEIROS FILHO, 2010, p. 13). Na pesquisa 
em tela, o crime organizado e o narcotráfico foram priorizados como ameaças no CRS sul-americano.  
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Assim, o Brasil pode ser entendido como fruto da projeção internacional da 

Europa, mais precisamente de Portugal, por meio da expansão marítima e comercial. 

Como colônia, o Brasil se caracterizou pela dependência direta (Portugal) e indireta 

(Inglaterra) de outras nações, priorizando a monocultura como principal fonte de 

riqueza (MILANI et al., 2015, p. 14–17). 

Cabe destacar que a unidade territorial existente nos dias de hoje foi facilitada 

pela chegada da família real em 1808 e, consequente, ascensão do Brasil a Reino 

Unido de Portugal, em 1815, transformando a colônia em Império (MILANI et al., 2015, 

p. 14–17; SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Esse fato demonstra a singularidade do Brasil em relação aos Vice-Reinados 

antes dominados por Madrid, que foram fragmentados em diversos países. Além 

disso, o regime escravocrata permaneceu em vigor no país, sendo o último país a 

abolir a escravidão no mundo e caracterizando o caso brasileiro como distinto do 

restante da América do Sul.  

 

“O legado português deu origem a um país com significativo contraste em 
relação aos seus vizinhos, a exemplo da miscigenação racial e cultural, do 
sistema político, do idioma, etc” (MIGON, 2011, p. 14, grifo nosso). 

 

O Brasil integrou o Império Colonial Português até 1822, mas mesmo com sua 

independência, diferentemente do que aconteceu com os países que antes foram 

colônias espanholas, manteve o regime monárquico com um imperador também dono 

de legitimidade dinástica em Portugal e que buscava autonomia por meio de atos 

como a criação de um Exército nacional (SCHWARCZ; STARLING, 2015).  

Nessa época, iniciou-se uma rivalidade com a Argentina e a preocupação com 

a bacia do Prata, mantendo também uma “distância crítica ao desenrolar da Doutrina 

Monroe” (MILANI et al., 2015, p. 14–17). Essa doutrina marcou o início da hegemonia 

norte-americana no continente, excluindo a presença ou a possibilidade de 

recolonização europeia. 

Leslie Bethell, historiador inglês, argumenta que no Segundo Reinaldo, o Brasil 

era mais ligado a costa atlântica, com relações econômicas com a Grã-Bretanha e 

culturais com a França, do que com a América Espanhola (BETHELL, 2009). 

Já na fase republicana, o país passou por surtos industriais, dentro da órbita de 

influência norte-americana (MILANI et al., 2015, p. 14–17). Entre 1889 e 1930, durante 

a Primeira República, o Brasil voltado ainda para a Europa e EUA, permaneceu 

também com pouco interesse sobre os países latino-americanos, com exceção de 
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algumas questões fronteiriças como em 1895 (com a Argentina), na questão de 

Palmas, e 1903 (com a Bolívia), na questão do Acre  (BETHELL, 2009). 

Bethell afirma ainda que uma política externa independente passou a ser 

adotada somente a partir de Getúlio Vargas em 1951, com a recusa brasileira de 

participar da Guerra da Coreia, com os presidentes Jânio Quadros e João Goulart de 

1961 a 1964, que alongaram as relações com a China e o resto do “Terceiro Mundo”, 

e no período militar, com o estabelecimento de ligações com o Oriente Médio e com 

a África portuguesa (BETHELL, 2009).  

Para Darcy Ribeiro, a classe dominante esteve sempre voltada para uma 

cultura estrangeira, buscando reproduzir hábitos primeiramente lusitanos, depois 

ingleses e franceses e atualmente norte-americanos (RIBEIRO apud SANTOS, 2010, 

p. 30). 

Por isso, o pensamento brasileiro manteve-se exógeno a uma expressão 

criativa nacional, permanecendo atrelado aos centros de poder presentes nos dias de 

hoje. O fato de o Brasil ter sido colônia de Portugal, herdando um patrimonialismo 

letárgico, que influenciou uma cultura antiga, associado à emergência de uma nova 

cultura, ainda em formação, estabeleceu um dualismo cultural (SANTOS, 2010). 

Para Carlos Wellington Leite de Almeida, o Brasil foi formado num “modelo 

patrimonialista12, burocrático e estamental”13. Tal modelo influenciou a sociedade 

brasileira a não se interessar por temas públicos, renegando esses assuntos para 

políticos (ALMEIDA, 2005). 

Esse distanciamento contribuiu para que as políticas de Defesa fossem um 

tema afastado do brasileiro, que sempre apresentou pouca participação na formulação 

da mesma, sendo entendido como um assunto para militares. 

A diversidade cultural e étnica é marcante no país, que possui grande colônia 

japonesa, italiana e libanesa. Além disso, a forte presença negra no Brasil, fomentou, 

durante o governo Lula, a intensificação das relações Brasil-África, que foi justificada 

pela chamada “dívida histórica” e pelas afinidades culturais, além do estabelecimento 

de um maior diálogo Sul-Sul (MILANI et al., 2015, p. 14–17). 

 

“O legado português deu origem a um país com significativo contraste em 
relação aos seus vizinhos, a exemplo da miscigenação racial e cultural, do 
sistema político, do idioma, etc” (MIGON, 2011, p. 14, grifo nosso). 

                                                
12 “A ideia de que o patrimônio público e seus interesses se possam confundir com o patrimônio e os 
interesses dos particulares poderosos adentrou a história do Brasil colonial, imperial e republicano, 
arrastando parte de seus deploráveis efeitos até os dias de hoje” (ALMEIDA, 2005, p. 2). 
13 Tese originalmente estabelecida por Raymundo Faoro. 



31 
 

Além disso, Portugal deixou outra marca em sua colônia: 

 

“A herança do catolicismo colonial e imperial foi, contudo, de certa forma 
preservada, apesar das profundas transformações republicanas. Não 
obstante a cessação da obrigatoriedade, a maioria dos brasileiros, apesar de 
ter continuado a se declarar católica, continuou a sê-lo de maneira formal e 
superficial: sem frequência às missas, avessa aos sacramentos, apegada às 
devoções e às rezas. Além disso, muitos dos descendentes de negros e 
índios criaram cultos sincréticos, em que o catolicismo coexiste com crenças 
e práticas que lhe são estranhas, como o candomblé baiano (e outros cultos 
afro-brasileiros assemelhados) e as pajelanças do norte e nordeste do Brasil” 
(NEGRÃO, 2008, p. 266).  

 

Nesse sentido, embora o Brasil possua grande diversidade, a predominância 

cristã associada a forte miscigenação cultural e racial protegeu de certa forma o país 

de conflitos relacionados a extrema heterogeneidade da população como no caso 

indiano. 

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 23 mil quilômetros de fronteiras, sendo 

15,5 mil terrestres e 7,5 mil marítimas, não fazendo fronteira somente na América do 

Sul com o Equador e o Chile (COSTA, 1999b, p. 35).  Conta ainda com “48% da área 

total do subcontinente, 50% de sua população, 59% de sua economia/PIB ([...] 75% 

da base industrial e 2/3 de sua agricultura), 42% da produção de petróleo [...]” 

(FUCCILLE, 2014, p. 112). 

Como dito anteriormente, são muitas as interpretações do Brasil, mas de uma 

forma geral ressalta-se o caráter multiétnico e multicultural do país, fruto das misturas 

de portugueses, indígenas, africanos e também imigrantes aqui chegados. As 

questões sociais – em grande medida atreladas a questões raciais – são as que se 

destacam em grande medida por conta da desigualdade, que ainda é grande no Brasil. 

Em termos de Defesa, porém, o tema é ainda incipiente para a sociedade civil, tendo 

ficado por boa parte do período republicano em mãos militares. 

 

1.1.2 Complexo Regional de Segurança e Ameaças Internas 

 

No regime monárquico o Brasil se identificava em grande medida mais com a 

Europa das monarquias do que com os países fronteiriços republicanos de fala 

espanhola. Porém, durante boa parte do século XX, a lida da República com a região 

foi de crescente importância, e, sobretudo, nesse início do século XXI, reforça-se a 

percepção de sua inserção na América do Sul, sua ligação com o Atlântico Sul, com 

os países lindeiros da África e mesmo com a Antártica. Essa afirmação é corroborada 
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pela Política Nacional de Defesa, de 2012, que define “entorno estratégico brasileiro” 

da seguinte forma:  
 

“A América do Sul é o ambiente regional no qual o Brasil se insere. Buscando 
aprofundar seus laços de cooperação, o País visualiza um entorno 
estratégico que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul 
e os países lindeiros da África, assim como a Antártica. Ao norte, a 
proximidade do mar do Caribe impõe que se dê crescente atenção a essa 
região” (BRASIL, 2012a, p. 21, grifo nosso). 
 

Portanto, à Leste, cabe destaque a chamada “Amazônia Azul”, território 

marítimo composto pela chamada Zona Econômica Exclusiva14, e a África, sendo que 

na primeira região, encontra-se as reservas petrolíferas do Pré-Sal15, 

estrategicamente de grande relevância para o Brasil, além de possuir as principais 

rotas comerciais do Brasil. 

Já no que diz respeito à África, vale ressaltar que o país tem relações históricas 

com o continente por conta do tráfico atlântico de escravos uma vez que ao longo de 

três séculos cerca de 5 milhões de africanos cativos escravizados foram trazidos  para 

o Brasil16. 

 A maior população afro-descendente fora da África está no Brasil. O Brasil tem 

relações também históricas com algumas outras ex-colônias portuguesas, como 

Angola e Moçambique e crescentemente vê novas formas de conexões seja por conta 

da popularidade de novelas brasileiras na região, da atuação de evangélicos oriundos 

do Brasil e de um turismo médico que traz para o Brasil muitos africanos em busca de 

tratamentos como de fertilização.  

Destaca-se também que a diplomacia brasileira estreitou os laços com a África 

nos últimos anos: 

 

“Com efeito, a política africana do Brasil tem sido ambiciosa e abrangente, 
incluindo mais do que frequentes missões político-diplomáticas e, 
principalmente, de cooperação técnica, e a (re)abertura de embaixadas, mas 
em um concentrado esforço político e institucional em várias frentes” 
(PAUTASSO; ALBANUS, 2012, p. 82). 
 

A agenda de cooperação militar é tímida, sendo que de forma mais assertiva, 

a Marinha do Brasil possui um papel ativo nessa agenda com os países da África, 

                                                
14 Faixa de 188 milhas náuticas, adjacente ao mar territorial, que por sua vez se estende 12 milhas 
náuticas do continente (BRASIL, 2013a). 
15 O Pré-Sal se localiza a 250 km da costa no estado do Rio de Janeiro, ou seja, dentro da Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE), e acredita-se possam existir outras reservas em pontos além da ZEE, 
justificando o pleito brasileiro de estender a Plataforma Continental para até 648km da costa (CEPIK, 
2014, p. 7). 
16 Segundo números do professor Luís Felipe de Alencastro na palestra de abertura do Colóquio 
Internacional Latinoamérica y la Historia Global, realizada na FGV em outubro de 2016. 
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como a formação de oficiais17, a execução de exercícios conjuntos e a venda de 

produtos de Defesa, possibilitando o aumento da liderança brasileira em fóruns 

multilaterais como a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) 

(ABDENUR; SOUZA NETO, 2013a). 

A crescente busca por recursos naturais (energéticos, minerais e outros) deve 

aumentar a conflitividade interestatal e a colonização da região Antártica, dentro de 

um cenário prospectivo. Assim, a inserção desse território no entorno estratégico 

nacional materializa a importância estratégica da mesma (MATTOS, 2014). 

Excluindo a África, a América Central e a Antártica, chega-se a delimitação do 

CRS da América do Sul [vide figura 2] comentada por Buzan, na qual inclui a América 

do Sul e a plataforma continental, ou seja, a região delimitada onde as ameaças à 

segurança não podem ser resolvidas sem a participação dos outros atores do 

complexo. 

No CRS da América do Sul, que possui menor amplitude do que o entorno 

estratégico, o Brasil possui papel de destaque, apresentando-se como uma liderança 

natural sem ambições territoriais, nem hegemônicas, que prioriza a diplomacia como 

linha de Defesa, em detrimento do poder militar, e que evita a securitização de novas 

ameaças presentes no seu entorno estratégico (como o crime organizado). Além 

disso, o Estado brasileiro busca a estabilidade regional, não por uma concepção 

estratégica, mas devido à necessidade de focar recursos na agenda de 

desenvolvimento, uma vez que a desigualdade social é um problema comum em todo 

CRS. A justificativa para isso seria a percepção de que as desigualdades sociais 

representam um obstáculo ao emprego ou a possibilidade de uso do poder militar18 

(ALSINA JUNIOR, 2003a, p. 2, 2009a). 

  

                                                
17 A presença de cadetes angolanos é recorrente na Academia Militar das Agulhas Negras. 
18 Joseh Nye argumenta que o poder militar (um dos tipos de poder, além do poder econômico e do 
soft power) permite a coerção, a dissuasão e a proteção, com o objetivo de atingir determinado objetivo 
num tempo razoável (NYE, 2004). 
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Figura 2 – Complexo de Segurança da América do Sul 

 

Fonte: BUZAN; WÆVER, 2003, p. 266 

 

A continentalidade do subcontinente sul-americano favoreceu um certo vazio 

demográfico no centro da região, uma vez que a proximidade com o mar, 

historicamente, sempre gerou maior demografia, tendo em vista a “tirania do comércio 

marítimo” comentada por Meira Mattos (MATTOS, 2001, p. 161). Essa concentração 

no litoral gerou alguns conflitos entre os países de língua espanhola no início de sua 

formação. 

Porém, durante o século XX ocorreram somente dois conflitos interestatais de 

vulto na região, a Guerra entre Bolívia e Paraguai (1932 a 1935) e entre Peru e 

Equador (1941), sendo considerada “a região mais pacífica do mundo” (HOLSTI, 1996 

apud BATTAGLINO, 2012, p. 141). Assim, ocorreu a prevalência da paz negativa19 

entre 1900 e 1980, em seguida se consolidando a chamada paz híbrida, caracterizada 

pela presença de democracias consolidadas, instituições mediadoras de conflitos, 

                                                
19 Casos de Argentina-Brasil e Chile até 1980, Bolívia, Chile e Peru até 1990 (BATTAGLINO, 2012) 
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porém com questões pouco resolvidas que podem escalar para uma crise militar 

limitada (BATTAGLINO, 2012). 

Cabe lembrar que a diplomacia brasileira sempre objetivou que a América do 

Sul fosse uma região sem conflitos armados, desde a gestão diplomática do Barão do 

Rio Branco. Ademais, a aplicação de uma agenda de Defesa mais assertiva poderia 

atrapalhar os interesses econômicos do Brasil (ALSINA JUNIOR, 2009a, p. 181). 

No que tange a regionalização da segurança, a União das Nações Sul-

americanas (UNASUL), criada, colimada com as ideias da Escola de Copenhague20, 

permitiu a definição de uma agenda de Defesa no âmbito sul-americano, uma 

articulação concreta de medidas de confiança mútua (MCM), além de permitir uma 

cooperação regular (independente da grande assimetria de poder existente) 

(SANAHUJA; VERDES-MONTENEGRO, 2014, p. 19–22). 

Iniciativas como a UNASUL, contudo, sofrem com algumas justificativas, tais 

como a permanência de uma agenda isolada em relação a organismos internacionais, 

visões geopolíticas distintas21, uma liderança um pouco reticente do Brasil e uma ainda 

incipiente agenda de combate as “novas ameaças”, tais como o narcotráfico, o tráfico 

de armas, o crime organizado transnacional, as mudanças climáticas, dentre outros 

(SANAHUJA; VERDES-MONTENEGRO, 2014, p. 19–22). 

Cabe ressaltar que alguns especialistas entendem a integração sul-americana 

como fundamental para reforçar o potencial dissuasório defensivo brasileiro com 

meios antiaéreos, antibalísticos e antinavios por meio de parcerias, objetivando a 

manutenção da soberania nacional e a inviolabilidade dos vastos recursos naturais 

(Amazônia e Pré-Sal) (OLIVEIRA; CEPIK; BRITES, 2014, p. 160). 

A UNASUL busca estabelecer uma nova integração de combate ao narcotráfico 

na América do Sul, mesmo com a existente assimetria22 dos países no que se refere 

ao combate as drogas, evitando a securitização da cadeia produtiva em fonte de 

insegurança  (DAVID; MARTINEZ, 2015, p. 684–685). 

No contexto da UNASUL, o Brasil articulou também a criação do Conselho de 

Defesa Sul-Americano (CDS) em 2008, objetivando estabelecer um pensamento 

regional no que se refere a temática de Defesa, consolidar a América do Sul como 

                                                
20 O fim da Guerra Fria aumentou a preocupação com a segurança no nível regional, maximizando a 
“regionalização” dos assuntos relativos a segurança e defesa (BUZAN; WÆVER, 2003; SANAHUJA; 
VERDES-MONTENEGRO, 2014). 
21 Enquanto países da Aliança Bolivariana possuem uma visão contra hegemônica, outros como a 
Colômbia buscam alinhamento com os EUA. 
22 Enquanto a região andina é produtora, países como Brasil, Chile e Argentina são grandes 
consumidores (DAVID; MARTINEZ, 2015). 
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região livre de conflitos e zona de paz e fortalecer a cooperação regional (CORREA, 

2014, p. 33). 

Exemplo de cooperação na área são as simulações de operações navais 

combinadas como a “Atlasur”, composta por belonaves argentinas, uruguaias, 

brasileiras e sul-africanas, e a “Unitas”, composta por forças navais da Argentina, 

Chile, Colômbia, Brasil, Peru, além de forças dos EUA e do Reino Unido (ABDENUR; 

SOUZA NETO, 2013b, p. 5). 

*** 

Essa baixa possibilidade de conflito convencional interestatal no CRS sul-

americano influenciou o controle de armamento regional, propiciando a celebração de 

tratados pelo Brasil. O CRS é marcado pela ausência de armas de destruição de em 

massa (químicas, biológicas e nucleares), graças ao compromisso existente entre os 

países presentes na região (GETTIG, 2014). 

Especificamente, o Brasil, de forma coordenada entre o MRE e o MD, se tornou 

signatário de diversos tratados internacionais que permeiam temas estratégicos. Em 

1997, o então presidente Fernando Henrique assinou o TNP, acarretando numa série 

de polêmicas internas, como a questão da perda da liberdade de ação23 (alegada 

pelas Forças Armadas), celebração desnecessária de um tratado, uma vez que pelo 

inciso XVIII do artigo 19 da Constituição Federal de 1988 já teríamos o 

comprometimento com a não proliferação, além de já ter assinado o tratado de 

desmilitarização nuclear da América Latina (Tratado de Tlatelolco), que negava a 

existência de ogivas nucleares na América Latina e no Caribe por ter aderido ao 

Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis (MTCR)24 (ALMEIDA, 2005, p. 95; 

MOLINA, 2012, p. 114). 

Nessa mesma época, foi assinado o instrumento de ratificação brasileira ao 

Tratado de Proibição ampla de testes nucleares, Comprehensive Nuclear Test Ban 

Treaty (CTBT), estabelecendo a política definitiva nacional junto ao Regime de Não-

Proliferação de Armas Nucleares (LAFER, 2006 apud SILVA, 2010). 

Por outro ângulo, a posição de assinar a TNP e outros acordos como o Regime 

de Controle de Tecnologias (que ratifica sua posição pacífica em relação ao tema) 

teria contribuído para o fortalecimento do TNP e do regime de não proliferação e 

ampliado a capacidade brasileira de atuação em temas relativos aos interesses 

                                                
23 Conceito de Estratégia que se refere ao grau de ação que um Estado possui em detrimento de 
determinadas limitações. 
24 Além disso, tratados como o “Acordo Quadripartite” (Brasil, argentina, BACC e AIEA) contribuíram 
para o regime de não proliferação de armas nucleares. 
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nacionais, bem como no comprometimento do Brasil com tal proposição, dentro de 

uma agenda positiva (MOLINA, 2012, p. 114; SANTANA, 2007, p. 20). 

Carpes (2006, p. 142) comenta também que o Brasil preferiu não assinar o 

Protocolo Adicional ao TNP25, que obrigava o país signatário a informar dados de todo 

o ciclo nuclear declarado e não declarado, a fim de garantir sua soberania nacional26. 

*** 

A ameaça interestatal no CRS sul-americano se mostra grave sobretudo na 

Colômbia, país com maior número de “incidentes terroristas”27, conforme ilustrado 

pela figura 3 do Institute for Economics and Peace (IEP). 

 
  

Figura 3 – Incidentes terroristas de 2002-2011 

  

Fonte: IEP, 2012 

 
 

Nesse diapasão, o governo colombiano adotou um procedimento semelhante 

ao estadunidense de guerra ao terror ao comparar as FARC com um grupo terrorista 

como a Al-Qaeda. 

 

“Al-Qaeda, ETA e as FARC correspondem a uma mesma linguagem, uma 
mesma característica, mesmos métodos e um mesmo objetivo: gerar o terror. 

                                                
25 Esse protocolo ganhou maior força após o atentado de 11 de setembro (CARPES, 2006).  
26 O Nuclear Suppliers Group reconheceu a ABACC como mecanismo substitutivo ao Protocolo 
Adicional. 
27 A definição de terrorismo é ampla e complexa. Este pesquisador resolveu adotar esse termo nos 
conflitos existentes na Colômbia, tendo em vista o entendimento do IEP, embora haja ressalvas teóricas 
sobre se o que ocorre na colômbia pode ser abarcado por esta definição. 
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[...] Digo que sob nenhuma condição o país tornar-se-á um refúgio ou 
esconderijo de terroristas”  (URIBE apud DAVID; MARTINEZ, 2015).28 
 

A presença desse grupo guerrilheiro, que faz uso de táticas indiretas na 

fronteira com o Brasil alerta as Forças Armadas para a necessidade de vigilância 

constante na região, a fim de que o conflito irregular presente no país vizinho não 

transpasse para o País29. 

Com relação às ameaças internas presentes no Brasil, é possível dizer que a 

chamada terceira onda terrorista, vinda da nova esquerda, levando-se em conta a 

“teoria das quatro ondas” do terrorismo de David Rapport teria sido a única que 

aportou no Brasil em meados da década de 1960, por meio da “guerrilha urbana”30. 

Exemplo de grupos, que atuaram nessa onda, foram a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), o Movimento Nacional Revolucionário (MNR), o Movimento 

Revolucionário 8 de outubro (MR8) e a Aliança Libertadora Nacional (ALN), de Carlos 

Marighella. Dentre as ações orquestradas por tais movimentos, tivemos a realização 

de sequestros de embaixadores (VISACRO, 2009). 

 

 “O ato do terrorismo, fora a facilidade aparente na qual se pode realizar, 
não é diferente dos outros atos da guerrilha urbana e ações na qual o triunfo 
depende do plano e da determinação da organização revolucionária. É uma 
ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e 
sangue frio” (MARIGHELLA, 1969, grifo nosso). 

 

Atualmente, no Brasil, a principal ameaça é o crime organizado nos grandes 

centros urbanos, mais precisamente o narcotráfico, embora o país possua uma 

pontuação no índice de terrorismo global 2015 de 2207 pontos (74ª posição no 

mundo), fruto de um conjunto de fatores socioeconômicos, institucionais, legais e 

comerciais, que acabam territorializando regiões (verdadeiras áreas conflagradas) 

onde os estados não intervêm (IEP, 2015; VISACRO, 2009). 

Bartosz H.Stanislawski, denomina essas áreas de black spots, áreas 

pertencentes a Estados não falidos, mas cujo o poder estatal não está presente no 

interior destes territórios, sendo administrados pelo crime organizado ou grupos 

religiosos (STANISLAWSKI, 2008). Atualmente, esse “déficit de Estado” é uma das 

principais ameaças do Brasil. 

                                                
28 O governo brasileiro tem discordado da tese urubista. 
29 Recentemente, os grupos insurgentes da Colômbia têm negociado com o governo colombiano de 
Juan Manuel Santos acordos de paz, buscando o término do conflito (JIMÉNEZ-MARTÍN, 2016). 
Quando da escrita dessa dissertação, este acordo, negociado com mediação externa, foi renegado em 
referendo interno, prorrogando mais uma vez a solução do conflito. 
30 Não há consenso se as guerrilhas de esquerda podem ser consideradas grupos terroristas ou se 
somente se valiam de métodos terroristas. 
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Na figura 4, pode-se verificar que o crime organizado tem aplicado técnicas de 

terror para fomentar suas reivindicações. O Institute for Economics and Peace (IEP), 

inclusive, entende tais atos como ataques terroristas. 

Visacro (2009) aponta que somente o Primeiro Comando da Capital (PCC), 

uma das ameaças internas presentes no Brasil, movimentou 36 milhões de reais em 

2006. Essa organização criminosa, embora não seja considera um grupo terrorista, 

emprega técnicas equivalentes, conforme segue abaixo: 

 

“O diferencial da organização está no poder de seu discurso e na cooptação 
de pessoas fora do sistema penitenciário, como familiares de presos. Esse 
tipo de organização possui duas frentes de atuação: dentro e fora dos 
presídios. A comunicação é a essência dessas organizações. O pânico 
gerado pelo medo institucionalizado é a sua principal arma de persuasão. 
Para isso se utiliza de técnicas terroristas” (COUTO, 2009, p. 142, grifo 
nosso). 
 

O PCC empregou durante os ataques de 2006 em São Paulo a técnica da 

ampla exposição dos eventos pela mídia, a fim de disseminar sua propaganda, que 

foi maximizada pelo sensacionalismo da imprensa nacional (COUTO, 2009). 

Para o Brasil não há interesse pela securitização do terrorismo, havendo a 

caracterização da importância da manutenção do controle territorial e da estabilidade 

política, o que gera um paradoxo entre uma ameaça reconhecida pela OEA, mas que 

não faz parte da agenda de segurança nos países sul-americanos (SUAREZ, 2012, 

p. 389–390).  

Para Amaral (2009, p. 246; 248) a chamada “questão da Tríplice Fronteira” 

(confluência das fronteiras de Brasil, Argentina e Paraguai) apresenta uma suposta 

atuação do terrorismo e/ou seus financiadores dentro de uma dinâmica. Esse fato 

seria justificado pela presença de imigrantes do Vale do Bekaa (parte oriental do 

Líbano), região de atuação do Hizballah, que remetem vultuosa soma de divisas para 

o exterior. Essa região ganhou importância e passou a ser observada após os dois 

atentados terroristas ocorridos na Argentina. O primeiro, em 1992, na embaixada de 

Israel e o segundo, em 1994, na associação judaica (AMIA) (AMARAL, 2009, p. 242). 

Destarte, percebe-se que o CRS da América do Sul é do tipo centrado com foco 

para multipolaridade e voltado para as “novas ameaças”, principalmente para o 

narcotráfico, embora não haja uma securitização do tema. Internamente, a principal 

percepção de ameaça no Brasil é na segurança pública, prioritariamente na questão 

do crime organizado, que se liga diretamente ao tráfico de armas e drogas e cuja 

solução não pode ser visualizada de forma isolada. 
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1.2 SOBRE A ÍNDIA 

 

1.2.1 História 

 

Machado (2010) comenta que a Índia é originária da civilização Hindu, marcada 

pelas invasões arianas, pela cultura védica e por alguma mescla de islâmicos persas 

e muçulmanos turco-mongóis na qual ocorreu divisões populacionais naturalmente, 

tendo em vista a morfologia do Sul da Ásia. 

Com um passado de mais cinco mil anos, a Índia possui grande diversidade 

étnica, religiosa e linguística, que influiu na formação das unidades regionais do país, 

na formação cultural e no estabelecimento de uma forma de pensamento ímpar. O 

produto da mistura  da influência anglo-saxã, fruto do domínio inglês (1858-1947), 

associado a sua rica cultura nativa, propiciou a emergência de um pensamento 

dominado pela espiritualidade (a filosofia, a ética e a religião) junto a busca por uma 

modernidade ocidental (SANTOS, 2010, p. 39–41; 53). 

Foi em 1947, após um intenso esforço indiano de independência liderado por 

Mahatma Gandhi e seu Movimento de Desobediência Civil, que o governo britânico 

abdicou do controle sobre a Índia, provocando o aumento do conflito entre hindus e 

muçulmanos. Com o objetivo de evitar um conflito, no dia 3 de junho, os indianos 

foram informados pelo rádio de que seu país seria desmembrado em dois meses, 

originando, neste momento, a Índia e o Paquistão (COSTA, 2015, p. 193–194; 

PEREIRA, 2010).  

Deste modo, a nova fronteira entre Índia e Paquistão foi desenhada de maneira 

“equivocada” pelo juiz britânico Cyril Radcliffe, deixando cinco milhões de não 

mulçumanos (hindus e sikhs) no lado paquistanês e quantidade semelhante de 

muçulmanos no lado indiano. De maneira peculiar, o Paquistão foi dividido em duas 

partes separadas pela Índia, sendo uma o Paquistão Oriental, no oeste da Índia, e a 

outra no Paquistão ocidental, que anos depois se tonou independente, se 

denominando Bangladesh (COSTA, 2015, p. 193–194; PEREIRA, 2010). 

Com a finalidade de atingir seus objetivos econômicos ou “civilizatórios”, os 

britânicos empregaram largamente a Doutrina Macaulay31 nas escolas indianas. 

Dessa forma, alguns legados do período colonial na Índia foram a adoção do inglês, 

                                                
31 Doutrina do historiador e político Lord Macaulay, que apresenta a Europa como região moderna e 
iluminada (DANINO, 1999; SANTOS, 2010). 
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de políticas liberais e a existência de uma elite de pensamento ocidental (DANINO, 

1999). 

Em seguida, após a independência, ocorreu uma “valorização da cultura e da 

identidade plural indiana” (BASA, 2010 apud DOS REIS, 2014). Posteriormente, o 

Estado liderou um novo pensamento nacional desenvolvimentista com a finalidade de 

lançar as bases do desenvolvimento autossuficiente indiano (DOS REIS, 2014). 

Ademais, os dois séculos de dominação inglesa também legaram uma 

economia primária associado a uma população rural pouco qualificada. Assim, a 

independência completa começou a ser idealizada no governo de Jawaharlal Nehru, 

que foi o primeiro 1º ministro da Índia entre 1947 até 1964, visualizando uma liderança 

do chamado “Terceiro Mundo” por intermédio do “Movimento dos Países Não 

Alinhados”32, que englobava também Iugoslávia e Egito (MNA) (CHAPMAN, 2009, p. 

298). 

Em discurso pouco depois da independência Nehru, adotando a política do não 

alinhamento associado a um pensamento pragmático, argumentou: 

 

“[...] que a política externa indiana seria norteada pelos interesses nacionais 
do país, não pela amizade com os outros países por si só ou pelo cultivo de 
vínculos com países de sistemas domésticos compatíveis com os dela [...]” 
(KISSINGER, 2015).  

 

Jawarhalal Nehru, considerado arquiteto da Índia, condensou as ideias 

nacionalistas e idealista de Ganhdi para condução da política externa indiana 

(GUIMARÃES, 2008). Além disso, estabeleceu alguns pilares como a busca pela 

“autossuficiência industrial, [...] o controle estatal de setores estratégicos [...] a baixa 

participação do capital estrangeiro [...]” nos moldes da planificação soviética 

(GONZALO; CASSIOLATO, 2016, p. 11) 

Porém, cabe destacar que essa indepêndencia não ocorreu no campo do 

pensamento, tendo em vista a intensa presença da “filosofia” anglo-saxã nas escolas 

indianas, que maxificaram nas mentes da elite indiana a literatura, a cultura e a história 

inglesa (DANINO, 1999). 

 

 

 

                                                
32 “O indiano Nehru, o birmanês U Nu, o indonésio Sukarno, o egípcio Nasser, o iugoslavo Tito, o ganês 
N’Krumah e o chinês Chu En-lai foram os principais ativistas do Movimento dos Não-Alinhados e 
difusores destes princípios” (VISENTINI, 2004). 
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1.2.2 Complexo Regional de Segurança e Ameaças Internas 

 

O Sul da Ásia é definido morfologicamente pela península do subcontinente 

indiano, sendo que na parte Sul é limitado pelas águas do Oceano Índico, região de 

grande importância estratégica, tendo em vista suas rotas comerciais e por ser um 

ponto de ligação entre o Ocidente e Oriente. Ao norte e à oeste, o Sul da Ásia é 

limitado por fronteiras naturais tais como as conformações rochosas conhecidas como 

Himalaia (MACHADO, 2010, p. 15). 

Economicamente, essa região encontrou sua primeira expressão formal por 

intermédio da Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional (SAARC) em 

1985. Os membros dessa organização são os seguintes países: Bangladesh, Butão, 

Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka  (DAHAL et al., 2003, p. 3). No entanto 

essa associação nunca influenciou diretamente a política de segurança no CRS do 

Sul da Ásia (BUZAN; WÆVER, 2003). 

No total, estes Estados são responsáveis por mais de um bilhão de pessoas ou 

pouco menos de um quarto da população do mundo. Essa grande demografia é 

caracterizada por expressiva quantidade de línguas, culturas e religiões, além de 

apresentar grandes dimensões e diversidades regionais devido ao seu tamanho. Além 

disso, grande parte dos países dessa área possuem passado de exploração colonial 

(DAHAL et al., 2003, p. 3).  

Esse passado contribuiu para a formação de novos países de forma instável e 

conflituosa, como por exemplo o Paquistão (país sem raízes históricas), o Sri Lanka e 

a Índia (nação substituta dos antigos impérios presente no local) (BUZAN; WÆVER, 

2003, p. 101–102). 

As questões étnicas e ideológicas também apresentam forte heterogeneidade 

nesse subcontinente. Em Bangladesh, na Índia, nas Maldivas e no Sri Lanka, adota-

se a democracia associado a um Estado secular e não-denominacional, ou seja, que 

não possui uma denominação religiosa formal, embora exista em cada caso alguma 

influência religiosa. O Paquistão, por sua vez, é uma república islâmica33, enquanto o 

Nepal é considerado um reino hindu. “Talvez o único fator comum entre esses Estados 

seja certo grau de representação eleitoral, tendo o Butão como única exceção” 

(DAHAL et al., 2003, p. 3–4, tradução nossa). 

Essa região é reconhecida também por sua complexidade nas questões de 

                                                
33 “Após a criação do Paquistão, a resolução dos objetivos de 1949, efetivamente fizeram do Islã uma 
parte permanente da Constituição e um elemento fundamental da identidade nacional do Paquistão” 
(MAHMOOD, 2016, tradução nossa). 
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segurança, possuindo focos de guerra irregular e tensões constantes de guerra 

convencional. 

 

 Figura 4 – Complexo de Segurança Sul-asiático 

 

Fonte: BUZAN; WÆVER, 2003, p. 99 

 

Nesse CRS, destaca-se a Índia, potência regional e membro do acrônimo IBAS, 

caracterizada por sua dinâmica economia e por ter participação crescente na 

geopolítica mundial (MARRANGUELLO, 2009, p. 10).  

Os países limítrofes com a Índia são Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão, 

Mianmar, China, Maldivas e Sri Lanka, sendo que há questões de segurança com 

quase todos, além da já conhecida rivalidade com o Paquistão (SILVA; TEIXEIRA 

JÚNIOR, 2016, p. 151). Essa situação aumenta a conflitividade na região, fomentando 

o estudo de Políticas de Defesa apropriadas. 

Somente o conflito indo-paquistanês gerou graves crises nos anos de 1984, 

1987, 1990, 1990 e 2002, além de incidentes terroristas causados pela “guerra por 

procuração”34 paquistanesa como o ataque de Mumbai de 2008 (BUZAN; WÆVER, 

2003; NEVES, JÚNIOR, 2009). O apoio que acredita-se que seja dado por órgãos do 

Estado paquistanês para grupos terroristas é um dos “principais obstáculos para a 

                                                
34 Conflito cujo “Estado patrocinador fornece apoio na medida em que acreditar que um grupo 
‘substituto’ ou ‘intermediário’ é um meio eficaz para um fim estratégico” (BOWERS, 2014, p. 23). 
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estabilização das relações entre Índia e Paquistão” (CEPIK; PITT, 2011, p. 38). 

Aberlardo Arantes Junior também aponta que o conflito no Afeganistão, a 

disputa indo-paquistanesa, associado a capacidade nuclear existente em ambos os 

países tornam a importância dessa região latente para o Ocidente e o Supercomplexo 

Asiático. Tal fato é reforçado, uma vez que os EUA, superpotência global, depende 

do apoio do Paquistão e do Afeganistão para atuar na região e limitar o acesso dos 

movimentos da jihad à tecnologia nuclear (ARANTES JÚNIOR, 2003).  

 

“O Paquistão, com quem a Índia já lutou três guerras, representa um desafio 
complexo e certamente preocupa autoridades militares indianos. As 
províncias de Jammu e Caxemira são as principais áreas de contenção e as 
autoridades indianas acreditam que o Paquistão apoia revoltas em ambas as 
regiões, bem como suspeita de apoio em atos terroristas[...] No Nordeste, as 
autoridades indianas visualizam uma rápida modernização militar da China, 
embora as relações entre os dois países sejam relativamente cordiais. 
Ademais, a Índia continua preocupada com a instabilidade de seus países 
vizinhos, tais como Nepal, Butão, Bangladesh, Afeganistão e Sri Lanka” 
(JOHNSON et al., 2010, p. 180–181, tradução nossa). 

 

Com relação ao entorno marítimo, “a Índia está situada no meio das rotas 

comerciais mais movimentadas e mais comprimidas do mundo, incluindo o Estreito de 

Ormuz para o Oeste e do Estreito de Malaca para o Leste” (JOHNSON et al., 2010, p. 

180, tradução nossa).  

O relatório East Asian Strategic 2015 elucida que, atualmente, o governo 

liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi adota uma postura conhecida como 

“Look East”, que se caracteriza por uma maior atenção aos seus países lindeiros por 

meio do conceito de conectividade, que se destaca por três ideias principais. 

 
“(a) estabelecer contato com a Região Leste do Norte da Índia, que não tem 
litoral e é geograficamente isolada do resto do país, (b) a construção de uma 
relação mutuamente benéfica com os países vizinhos, superando questões 
controversas como a distribuição dos recursos hídricos e de trânsito, por meio 
da cooperação na construção de infraestruturas e de redes de transporte e 
(c) acompanhar e equilibrar a influência crescente da China” (JAPÃO, 2015, 
p. 171, tradução nossa). 
 

Dessa forma, a Índia tende a valorizar sua parceria econômica com a China, 

potência que aumenta sua área de influência a cada ano, além de amadurecer suas 

relações com os EUA (JAPÃO, 2015, p. 171). 

Atualmente, a relação entre Paquistão e Índia permanece delicada. Em 18 de 

setembro de 2016, ocorreu um ataque do grupo terrorista paquistanês Jaish-e-

Mohammed a uma base do Exército indiano provocando 18 vítimas fatais. Esse 

evento acarretou chamamentos para a guerra por parte de jornalistas indianos e de 
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militares de ambos os países. Como o Paquistão não adota a Doutrina No First Use35, 

a Índia evita a todo custo uma ofensiva convencional. Logo, ainda persiste a 

improbabilidade da guerra, porém o emprego da estratégia indireta deve continuar por 

um longo período (KUGELMAN, 2016) 

Por tudo que foi argumentado até esse ponto, essa região fica caracterizada 

por ter uma paz negativa, ou seja, pela ausência de guerra momentânea, mas longe 

de se tornar uma comunidade integrada e harmônica (PUREZA, 2001). Outro dado 

que reforça essa ideia é que as duas de três variáveis da paz negativa da Índia 

apresentam níveis acima da média, a saber: existência de conflitos internos e externos 

(11º no mundo), nível de segurança social (70º no mundo) e militarização (19º no 

mundo) (GLOBAL PEACE INDEX, 2015). 

*** 

No que se refere ao poder dissuasório objetivado pela políticas de defesa 

indianas, verifica-se que o primeiro teste nuclear indiano ocorreu em 1974, 

denominado de Pokhran I, foi uma tentativa de readequar o equilíbrio de forças no seu 

CRS, uma vez que a China já havia se tornado uma potência nuclear num momento 

anterior (SCHOLZ, 2015, p. 95). Porém esse teste ocorreu sem o uso de vetores. 

Segundo a Política da Resposta Flexível, estabelecida pelo secretário de Defesa 

dos EUA Robert McNamara, um país deve possuir capacidade nuclear suficiente para 

execução de um ataque retaliatório quando necessário, conforme abordado no 

trabalho de Rudzit e Casarões (2015, p. 41). 

Logo, a nuclearização dos países, durante a Guerra Fria, funcionou como um 

reequilíbrio de poder recorrente, a fim de diminuir assimetrias. Assim, a Rússia não 

poderia aceitar uma assimetria com os EUA, o mesmo para China em relação à Rússia 

ou a Índia, consequentemente, em relação a China (CHOPRA, 1993, p. 760; 

STUENKEL, 2010). 

Por conseguinte, a região no globo com maior concentração nuclear passou a 

ser a Ásia, “com três potências nucleares e fronteiras contíguas com outras duas [no 

caso da Índia]” (MOHAN, 2004 apud STUENKEL, 2010). 

Os EUA assinaram inicialmente o Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), em 

1996, porém o parlamento, que era expressivamente Republicano, se recusou a 

ratificá-lo; o que motivou a Índia a recusar sua assinatura (ALSINA JUNIOR, 2003b; 

STUENKEL, 2010; TOMÉ, 2010). 

                                                
35 “A doutrina ou política do ‘No First Use’ se refere ao comprometimento [...] de não utilizar armas 
nucleares [...] a não ser se atacadas primeiramente por um adversário que utilize esses armamentos 
[...]” (GOLDONI; NETO, 2014, p. 365). 
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*** 

Internamente, o terrorismo é considerado umas das principais ameaças para a 

segurança da Índia. Levando-se em conta mais uma vez a teoria das quatro ondas de 

David Rapoport, nesse país poderia se dizer que encontram-se grupos que fazem 

parte da segunda onda (nacionalista), da terceira onda (com elementos da esquerda 

maoísta) e da quarta onda (extremistas religiosos). 

As divisões de classes, de etnias e de castas presentes na Índia fomentaram a 

emergência do terrorismo e de crises sociais e políticas, sendo consideradas também 

parte do legado da colonização britânica (PIAZZA, 2010, p. 100–101).  A população 

indiana é formada ainda por diversas religiões como os sikhs, os hindus, os católicos, 

os parsis, os jainistas, os budistas, dentre outros, sendo que a divisão por castas não 

é somente exclusividade dos hindus (PEREIRA, 2010) 

Assim, a Índia apresentou 763 incidentes terroristas entre 2000 e 2014, sendo 

um dos países mais afetados no mundo (IEP, 2015), conforme mostra a figura 5. 
 

Figura 5 – Incidentes terroristas de 2002-2011 

  

Fonte: IEP, 2012 

 

Em meados da primeira década do século XX, iniciou-se o terrorismo na Índia 

por meio do movimento extremista hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), que 

tinha uma abordagem sectária nacionalista, cujos alvos eram tanto os ingleses quanto 

os muçulmanos (CHALIAND; BLIN, 2007, p. 188). Atualmente, a Índia reconhece 34 

organizações terroristas, sendo que, no ano de 2015, alcançou uma pontuação no 

índice de terrorismo global de 7747 pontos (sexto colocado no mundo) (FREEDMAN, 

2011, p. 350; IEP, 2015).  
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Três regiões principais são as afetadas diretamente por ações terroristas, a 

saber: o Nordeste do país, particularmente Assam (com 11% dos incidentes) e 

Manipur (com 3% dos incidentes), os estados de Jammu e Caxemira, que perfazem 

61% dos incidentes, e o interior do país, principalmente o estado de Andhra Pradesh 

(com 10 % dos incidentes) (BOROOAH, 2009, p. 472; KALYANARAMAN, 2010, p. 

112). 

Além da questão de identidade, verifica-se também uma constante intervenção 

do Estado no processo político regional tensionado pelo receio da influência 

paquistanesa e de um governo local de viés muçulmano. Nesse ponto, grupos 

jihadistas patrocinados pelo Paquistão, numa guerra por procuração, atuam tanto 

nessas regiões, quanto no interior do país [distribuída conforme figura 6] (INDIA, 2004, 

p. 7; KALYANARAMAN, 2010, p. 112). 

No que se refere a Jammu e Caxemira, embora a situação permaneça de certa 

forma estável, a região permanece sendo um Teatro de Operações para a guerra de 

procuração executada pelo Paquistão, por meio de grupos terroristas (INDIA, 2014, p. 

20). 

Figura 6 Populações hindu e muçulmana na Índia 

  

Fonte: LINEBACK, 2002 
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1.3 FÓRUM IBAS  

 

O Chanceler Celso Amorim, em 1994, ao viajar para África do Sul verificou que 

o estabelecimento de relações especiais entre o Brasil e esse país eram decorrentes 

das similitudes e complementaridades entre os mesmos e que a Índia seria uma 

possibilidade de parceria triangular. Em 2003, a ministra das Relações Exteriores da 

África do Sul, Dlamini-Zuma fez gestões junto à Índia sobre uma ampliação da 

cooperação entre os três países, que por sua vez, reagiu de forma positiva, 

concretizando a primeira relação trilateral entre Índia, Brasil e África do Sul, ou seja, o 

Fórum IBAS, por meio da assinatura da Declaração de Brasília (AMORIM, 2013, p. 

113–114; OLIVEIRA, 2005, p. 7). 

Esse Fórum foi estabelecido, a fim de coordenar políticas comuns (tanto na 

questão econômica, quanto securitária) junto ao sistema internacional entre Brasil, 

Índia e África do Sul. Dentro da Cooperação Sul-Sul, essa reunião trilateral apresenta 

forte potencialidade, além de empregar um forte discurso democrático (CLOSS, 2013; 

VISENTINI, 2010, p. 17). Essa cooperação demanda em diversos setores, como 

econômicos, sociais, segurança, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ordem 

internacional (cadeira permanente no CSNU) e outros (PEREIRA; CLOSS, 2014). 

Um dos principais pleitos do Fórum é a reforma da ONU, demandando novos 

membros permanentes no Conselho de Segurança  (OLIVEIRA, 2005, p. 7). Os três 

principais eixos são a cooperação setorial, a coordenação política e o Fundo IBAS 

(financia projetos de combate à fome e à pobreza) (LIMA, 2015). 

 Anualmente, os países do grupo doam aproximadamente um milhão de 

dólares para financiar projetos de combate à fome e à pobreza. A partir do Fundo 

IBAS, o Brasil ampliou sua presença como provedor de cooperação técnica à África. 

Assim, o Fórum IBAS se constitui em um dos mais importantes esforços 

cooperativos do Sul no mundo pós-Guerra Fria. Esse grupo representa uma 

concertação político-diplomática sobre os mais diferentes temas, uma vez que há 

significativas sinergias entre os três países (VISENTINI, 2010, p. 67). 

 

1.4 OBSERVAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Este capítulo teve por objetivo apresentar um panorama histórico e as 

características dos Complexo Regionais de Segurança do Brasil e da Índia e as 

percepções de ameaças internas referente ao Brasil e à Índia.  
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Percebe-se que no âmbito da formação histórica existem muitas semelhanças 

entre os dois países, seja pelo passado colonial comum, seja pela busca por maior 

autossuficiência. 

O fato do CRS sul-asiático possuir paz negativa, antagonismo nuclear e 

ameaças terroristas o diferencia sobremaneira do CRS sul-americano, região de baixa 

probabilidade de conflitos externos e ataques terroristas. Sendo assim, a percepção 

de ameaça no Brasil também é bem distinta do que na Índia exigindo capacidades 

distintas para as respectivas Forças Armadas. 

Finalizando, percebe-se que na América do Sul as questões de ordem interna 

como a segurança pública são securitizadas enquanto no Sul da Ásia a securitização 

são os inimigos externos convencionais e o terrorismo. 

  



50 
CAPÍTULO 2 SOBRE POLÍTICAS DE DEFESA 

 

O intuito deste capítulo é aprofundar a discussão sobre o que seria Política de 

Defesa num aspecto mais amplo, ressaltando em que medida há discrepâncias ou se 

articula com a Política Externa. Parte-se para uma apresentação de como questões 

de segurança e Defesa são entendidas e como são tratadas no âmbito do Fórum 

IBAS.  

 

2.1 SOBRE POLÍTICAS DE DEFESA E EXTERNA 

 

É importante tratar com atenção aqui dos conceitos de segurança, Defesa e 

securitização, a fim de adentrar nos debates sobre Políticas de Defesa. Logo, essa 

seção visa introduzir alguns conceitos fundamentais para o entendimento do 

problema. 

 

2.1.1 Segurança e Defesa  

 

Ao longo dos séculos XX e XXI o conceito de segurança sofreu severas 

alterações, “alargando” e “aprofundando”, como as abordagens construtivista, de 

Segurança Humana, além das Escolas de Aberystwyth, de Copenhague e de Paris, 

porém seu ponto central se manteve com poucas mudanças (DIAS; CARREIRA, 2011; 

PARIS, 2001, grifo nosso).  

Paris, ibid, nos apresenta uma divisão das ameaças à segurança existentes 

[vide quadro 1], em que, a célula um  destaca as ameaças militares convencionais, a 

célula dois caracteriza as ameaças militares e não militares ao Estado (como ameaças 

ambientais), a célula três inclui ameaças militarizadas não convencionais e não 

estatais contra grupos ou indivíduos e, por último, a célula quatro foca nas ameaças 

militares e não militares que afetam a sociedade e os indivíduos em geral como a 

pobreza e a fome (segurança humana). 
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Quadro 1 – Matriz de Estudos de Segurança 

  Fonte da ameaça a segurança 

  
Militar 

Militar, Não militar 
ou ambos 

Segurança 
para quem? 

Estado 
Célula 1 

Segurança Nacional 
(Convencional) 

Célula 2 
Segurança redefinida 
(meio ambiente, etc) 

Sociedade, 
grupos e 

indivíduos 

Célula 3 
Segurança intraestatal 

(Guerra civil, etc) 

Célula 4 
Segurança Humana 

(pobreza, etc) 
 

Fonte: PARIS, 2001  

 

Ainda, conforme estabelece Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde, no que 

tange à securitização, qualquer assunto público pode ser posicionado numa vertente 

“não-politizada”, passando por “politizada” até a “securitizada”, conforme a cultura de 

cada país (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 23–24). Assim, um tema “torna-se de 

segurança não necessariamente por causa da existência de uma ameaça real, mas 

porque ele é apresentado como uma ameaça” (RUDZIT; NOGAMI, 2010). Dessa 

forma, uma simples ideologia ou a necessidade de algum recurso estratégico, se for 

entendida como ameaça, pode se tornar relevante para a segurança nacional, 

conforme visto na matriz anterior.  

Por conseguinte, verifica-se a necessidade de melhor conceituar os termos 

“segurança e Defesa”. Héctor Luis Saint-Pierre ajuda nessa questão. 

 

 “[...] el término "seguridad" indica un estado o sensación que pro duce 
la percepción de ausencia de amenazas que coloque en riesgo la 
existen cia, la propiedad, los intereses, los valores o el particular modo 
de ser de quien percibe. En efecto, nos sentimos seguros cuando no 
percibimos amenazas a nuestra tranquilidad, es decir, cuando nada que 
nos sea caro está en riesgo”36 (SAINT-PIERRE, 2008, p. 59). 

 

Já Gunther Rudzit e Otto Nogami comentam que o conceito de segurança não 

possui consonância seja na corrente tradicional como na nova, embora a visão de que 

segurança é sinônimo da proteção contra ameaças externas aos interesses e aos 

valores de um Estado seja a mais aceita no ocidente [nesse caso, inseridos na célula 

um do quadro 1] (RUDZIT; NOGAMI, 2010). 

                                                
36 “o termo ‘Segurança’ indica um estado ou sensação que produz a percepção de ausência de 
ameaças que coloquem em risco a existência, a propriedade, os interesses, os valores e ou a particular 
forma de ser de quem percebe. De fato, nos sentimos seguros quando não percebemos ameaças a 
nossa tranquilidade, isto é, quando nada que nos é caro para nós está em risco” [Tradução nossa]. 
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Mohammed Ayoob, nos apresenta também a seguinte ideia: 

 

“The colonial inheritance thus fundamentally determined the internal 
cohesiveness of most Third World states during their initial and crucial stages 
of state building and, therefore, the intensity of internal challenges to their 
boundaries and institutions”37 (AYOOB, 1991, p. 271). 

 

Logo, como cada Estado está numa fase diferente do State Building, o foco da 

análise de segurança deve vir com base na fase de desenvolvimento de cada país 

(AYOOB, 1991; RUDZIT; NOGAMI, 2010). Portanto, a segurança varia de Estado para 

Estado e depende do grau de desenvolvimento que o mesmo se encontra. Nesse 

caso, em países em desenvolvimento, por vezes as ameaças internas são maiores do 

que as externas. Nesses países, a inexistência de ameaças do tipo um reforçam a 

securitização de ameaças do tipo dois, três e quatro. 

Ainda, segundo Rudzit e Nogami (RUDZIT; NOGAMI, 2010), “os baixos níveis 

de coesão social, legitimidade tanto do Estado quanto do seu regime, são as principais 

causas da insegurança interna dos países menos desenvolvidos” [ameaças distintas 

dos países desenvolvidos]. Além disso, “o conceito de segurança deve ser aplicado à 

segurança do Estado” (composto pelo território, pelas instituições e por aqueles que 

o representam), “identificando às vulnerabilidades” (internas e externas) que podem 

degradar essas estruturas.  

Nesse ponto, a dissertação buscou o foco na segurança militar, ou seja, 

ameaças constantes nas células um e três, porém sem abster-se das seguranças 

peculiares de cada nação estudada. 

Por fim, adota-se a definição abrangente constante na Política Nacional de 

Defesa (PND) brasileira, que já se mostra útil aqui: 

 

 “segurança é a condição que permite ao país a preservação da soberania 
e da integridade territorial, a realização dos seus interesses nacionais, 
livre de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos 
cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais” (brasil, 
2013a, p. 12). 

 

Finalizada a discussão sobre o conceito de segurança, em seguida inicia-se a 

análise sobre o conceito “Defesa”. Nesse sentido, Saint-Pierre (2008, p. 59) afirma 

que Defesa é  a atividade que nos garante segurança, ou seja, a ausência de 

ameaças. 

                                                
37 A herança colonial, portanto, determinou fundamentalmente a coesão interna da maioria dos estados 
do Terceiro Mundo durante seus estágios iniciais e cruciais de State Building e, assim, a intensidade 
dos desafios internos para com suas fronteiras e instituições (tradução nossa). 
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Assim, a Defesa “é a estrutura administrativa, organizacional e operativa que 

os Estados projetam para manter-se com segurança [...] por meio do emprego da 

violência legítima organizada, estabelecido pelas Forças Armadas” (SAINT-PIERRE, 

2008, p. 61, tradução nossa). 

Ainda, cabe verificar o conceito definido de Defesa nacional na PND: 

 

 “É o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo 
militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses 
nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais 
ou manifestas” (BRASIL, 2013a, p. 12, grifo nosso). 

 

A grosso modo, a articulação entre os dois termos ocorrer da seguinte forma: 

“a Segurança é a condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos não se 

sentem expostos a riscos ou ameaças [militarizadas ou não], enquanto que Defesa é 

ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança desejado” (SILVA, 2010, p. 

161). 

A diferença nos referidos níveis da Defesa, bem como na complexidade 

semântica do tema podem ser visualizados na figura 7, sendo que a totalidade da 

figura representa a Política de Segurança Nacional.b 
 

Figura 7 – Modelo teia-de-aranha da Complexidade Semântica do tema de segurança 

 

Fonte: RUDZIT; NOGAMI, 2010. 
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2.1.2 Políticas de Defesa e Externa 

 

Inicialmente, cabe destacar duas definições de “política” em inglês. A palavra 

Policy (política pública) representa um processo realizado pelos Estados, ao passo 

que a Politics (política como atividade) seria um processo realizado incessantemente 

por todos, mas de forma específica por políticos (BASSFORD, 2007, p. 83). 

Ambas as definições estão preocupadas com o poder, seja material (como 

econômico), físico (como armas e tropas) ou psicológico (como religião e prestígio). 

Além disso, Politics (Política como atividade) é um processo altamente variável pelo 

qual o poder é distribuído em qualquer sociedade: família, ordem religiosa, tribo, 

Estado, etc. Já a Policy é “unilateral e racional”, sendo um esforço consciente para 

realização de determinado objetivo. A distinção fundamental entre a Politics e a Policy 

reside na “interatividade”, ou seja, Politics é um “fenômeno multilateral”, enquanto a 

Policy é o fenômeno “unilateral” de Politics. (BASSFORD, 2007, p. 84–85). 

Destarte, cabe frisar que esse trabalho se refere a Policy, ou seja, a política 

pública relativa a Defesa que são promovidas pelo Estados para obtenção de um 

objetivo, no caso, a segurança. 

O modelo demonstra que as Políticas de Defesa emergem do jogo de 

interesses “e perspectivas das diferentes forças políticas relevantes”. Assim, a Política 

de Defesa “é, como qualquer política, provisória, temporária, e seus objetivos tenderão 

a oscilar conforme o grau de diferença entre os grupos e suas respectivas posições 

de força no cenário político” (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998, p. 37). Portanto, essas 

políticas podem variar no tempo e no espaço.  

“A primeira característica de uma Política de Defesa é exatamente sua natureza 

política” (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998). Celina Souza (apud ALMEIDA, 2010, p. 

221) afirma, por sua vez, que “o entendimento da Política de Defesa passa pela 

definição de políticas públicas” e, ao mesmo tempo, aponta que ocorreu “crescimento 

na área de políticas públicas na pesquisa acadêmica”. Logo, a inserção do tema 

Defesa nos estudos acadêmicos e o aumento da sua permeabilidade no meio civil 

depende da prioridade com que o Estado apresenta esse tema na sociedade. 

Nesse viés, a Política de Defesa como “política pública seria destinada a prover 

à sociedade de bens e serviços não rivais e não-exclusivos”, desinteressando o setor 

privado desse ramo (ALMEIDA, 2010). Portanto, tal política não sofre concorrência de 

outras áreas e não permite que algum cidadão não seja contemplado por esse bem, 

uma vez que as Forças Armadas não podem escolher para quem devem fornecer sua 
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capacidade de Defesa, não existindo outra instituição privada ou estatal nesse ramo. 

Mankiw (apud DE ALMEIDA, 2003, p. 224) apresenta a seguinte ideia: 

 

“A noção do consumidor oportunista (do inglês free-ride), adjacente ao 
conceito do bem público, é aplicável ao tema da defesa, ou seja, é possível 
que um cidadão que “não pague” pela defesa (sonegador de impostos, por 
exemplo) e dela usufrua na mesma intensidade que aquele que ‘pague’ 
normalmente por ela (contribuinte em situação regular)”. 

 

Nesse caso, não há o que se falar sobre a privatização da “Defesa”, já que a 

mesma é um dever do Estado, o que não excluiu o emprego dessa prática em outros 

setores da Defesa que não o bélico. 

Em resumo, a Política de Defesa tem como seu ponto nevrálgico “a busca 

sistemática e competente da possibilidade de se alcançar um eventual conflito armado 

em termos favoráveis”, ficando no foco desta busca as Forças Armadas (PROENÇA 

JÚNIOR; DINIZ, 1998, p. 63). Destarte, essa política visa a implementação de 

soluções para problemas específicos, que são intransferíveis à iniciativa privada 

(ALMEIDA, 2010). Verifica-se, então, que as Políticas de Defesa envolvem todas as 

ações do Estado para promover a manutenção da segurança. 

Assim, a Política de Defesa é baseada na securitização de assuntos “que 

devam ser solucionados por meio do uso da força militar”, estabelecendo “parâmetros 

imprescindíveis para a área militar” e definindo uma estratégia (1º nível) a ser seguida 

pelos órgãos integrantes da Defesa e da formulação do planejamento de Defesa (2º 

nível) (RUDZIT; NOGAMI, 2010).  

Já a estratégia38 “fixa vários pontos importantes para a estruturação das forças 

armadas de um país, como prioridades, missões, emprego, atualizações, oferecendo 

ao público em geral a racionalidade dessa decisão” e o “planejamento de Defesa, no 

qual devem ser definidas a Política de Emprego, a Política de Aquisição, a Política 

de Distribuição e a Política Declaratória, sendo que por último, ficam a Estratégia 

Operacional39 e a Tática40, ligados diretamente ao emprego da força” (RUDZIT; 

NOGAMI, 2010, p. 21, grifo nosso). 

                                                
38 Estratégia como a ciência é a arte de empregar todos os recursos de uma nação (inclusive o 
engajamento)  ou coalizão de nações, a fim de atingir um objetivo específico da guerra (CLAUSEWITZ, 
1984; RUDZIT; NOGAMI, 2010). 
39 A maneira pela qual as guerras devem ser combatidas (ZAGORSKI,1992 apud RUDZIT; NOGAMI, 
2010). 
40 Tática é relativo aos planos e ações que têm como fim a vitória de uma específica batalha ou 
campanha e ensina o emprego das forças armadas no engajamento (ZAGORSKI,1992 apud RUDZIT; 
NOGAMI, 2010). 
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Neuman (apud RUDZIT; NOGAMI, 2010, p. 14), por sua vez, caracteriza a 

divisão do planejamento de Defesa com as seguintes definições: 

 

 “Política de Emprego (Employment Policy): como um país planeja o uso 
do seu efetivo humano e material, a fim de evitar ou de viabilizar uma 
guerra. Inclui as estratégias e táticas com a intenção de lidar com as 
ameaças percebidas; 
Política de Aquisição (Acquisition Policy): os tipos de equipamentos 
militares que um país precisa comprar e os recursos para tanto; 
Política de Distribuição (Deployment Policy): onde um país aloca suas 
tropas e material tanto em tempos de paz como em guerra; 
Política Declaratória (Declaratory Policy): o que um governo afirma 
publicamente sobre seus planos e política de defesa”. 

 

Proença Jr e Diniz  (1998, p. 94) relatam que a política declaratória é parte 

fundamental da Política de Defesa, que segundo estes trata da “enunciação dos 

objetivos, compromissos e limites no relacionamento com outros Estados e de sua 

postura no ambiente internacional, o que vincula a Política de Defesa a Política 

Exterior”. Deste modo, verifica-se que a Política de Defesa é extremamente ampla, 

perpassando tanto o nível político, quanto o nível estratégico, além de produzir 

reflexos na política externa. 

No que tange a Política Externa, um bom exemplo de definição pode ser 

encontrada na obra La Politique Étrangère: Théories, méthodes et références, escrita 

pelo professor da Universidade de Laval, no Canadá, Jean-Frédéric Morin, que 

estabelece que a Política Externa são ações ou regras que regem as decisões de uma 

autoridade política dentro de um ambiente internacional (MORIN, 2013, tradução 

nossa).  

A Política de Defesa associada a Política Externa se complementam “e 

constituem dimensões fundamentais na vida do Estado”, constituindo num binômio 

que enfatiza a consecução dos interesses da nação  (COSTA, 1999a, p. 143). 

Costa, ibid, esclarece que ambas “diplomacia e força”, atuam com 

preponderância intercaladas e circunstancial, protegendo os interesses e a 

integridade do Estado. Portanto, a Política Externa articulada com a Política de Defesa 

se configuram como duas ferramentas de grande valia para consecução dos objetivos 

nacionais do Estado. 

 

2.1.3 Operações de paz e a Responsabilidade de proteger 

 

O modo como os países lidam com as operações de paz e o conceito de 

responsabilidade de proteger é um bom parâmetro para analisar sua política concreta 
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no campo da Defesa, tendo em vista que demonstra sua disposição para contribuir 

com a segurança internacional de forma efetiva. 

Assim, dentro das operações de paz, temos as de manutenção da paz 

peacekeeping e as de imposição da paz peaceenforcement. As operações de 

manutenção da paz necessitam que os oponentes de um conflito adotem uma posição 

positiva no sentido de cooperar com a paz. Nas operações de imposição da paz é 

necessário o emprego do poder militar para coercitivamente estabelecer um ambiente 

pacífico entre os beligerantes (CAVALCANTI, 2007). As operações de manutenção 

da paz estão previstas no capítulo VI da Carta da ONU, enquanto a última pertence 

ao capítulo VII, sendo que ambas são comumente empregadas no mundo. 

Já o conceito da “responsabilidade de proteger” (R2P), responsibility to protect, 

emergiu em 1999, por intermédio de Kofi Annan, durante a Assembleia Geral da ONU. 

Essa doutrina visava garantir a legalidade e a legitimidade, uma vez que a ONU é uma 

mantenedora da paz, além de possuir representação universal (JUBILUT, 2008). 

Ban Ki Moon, Secretário Geral da ONU, estabeleceu três pilares em 2008, no 

que se refere a dicotomia entre intervenção e soberania. O primeiro se refere ao dever 

do Estado de proteger sua população de crimes contra a humanidade, crimes de 

guerra, genocídio e limpeza étnica. O segundo estabelece a responsabilidade da 

comunidade internacional de apoiar o Estado nessa proteção por meio de medidas 

distintas do uso da força. Por último, se refere à responsabilidade da comunidade 

internacional de empregar a força para concluir esse objetivo de proteção 

(ALEXANDRE, 2014). 

Dessa forma, a sobrevivência dos Estados com menor capacidade de projeção 

de poder passou a ser ameaçada pela “relativização do princípio da soberania”, que 

foi maximizada pela emergência da globalização e a consequente interdependência 

entre os países (ALEXANDRE, 2014). 

 

2.2 SEGURANÇA E DEFESA NO FÓRUM IBAS 

 

O Fórum IBAS possui maior potencial estratégico latente do que efetivo, o que 

demonstra a potencialidade do referido Fórum no estabelecimento de uma 

multipolaridade já tão debatida no meio acadêmico (PEREIRA; CLOSS, 2014). 

Para o referido fórum, a não proliferação de armas é uma agenda já em vigor, 

pregando a utilização de agências internacionais como a Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) para fiscalizar essa atividade. Uma ideia pregada por esse 
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fórum é que “o IBAS argumenta ainda que a energia nuclear é benéfica para combater 

mudanças climáticas”, fortalecendo o multilateralismo e o uso pacífico da energia 

nuclear (MARRANGUELLO, 2009, p. 47). 

Além de interagir para formar novos paradigmas de governança global 

(multilateral), um novo equilíbrio de poder (multipolar) e de buscar construir um 

entorno regional seguro e estável no sul de cada continente (América, África e Ásia), 

o IBAS se apresenta como um grupo capaz de forjar instrumentos para articular as 

relações entre seus espaços regionais. A importância dos oceanos Atlântico Sul e 

Índico despontam para uma necessária articulação naval entre os países do Fórum 

IBAS (VISENTINI, 2010, p. 71–72). 

Nesse sentido, ocorreu em 2008 a primeira operação IBSAMAR, que contou 

com meios navais da África do Sul em águas sul-africanas e dentro do contexto do 

IBAS (ABDENUR; SOUZA NETO, 2013b, p. 5; REIS, 2010, p. 115). Cabe salientar a 

importância crescente do Cabo da Boa Esperança para economia mundial, já que 30% 

do petróleo oriundo do Golfo Pérsico passa por essa rota, tendo em vista as limitações 

estruturais do Canal de Suez41 (VISENTINI, 2010). 

A cooperação naval entre o Fórum IBAS é fundamental devido a posição 

geoestratégica do Atlântico Sul42 e o fomento do comércio trilateral entre seus 

membros (VISENTINI, 2010). 

Além disso, Abdenur e Souza Neto (2013b, p. 11) comentam que parcerias 

estratégicas foram estabelecidas, como o desenvolvimento do míssil ar-ar A-Darter, 

além de estudos sobre um possível sistema de vigilância para o Atlântico Sul. 

Na agenda de segurança atual, as melhores perspectivas de cooperação em 

Defesa que influencie significativamente os assuntos relativos à segurança global 

estão relacionadas às estratégias de cooperação institucional, em particular dentro do 

sistema das Nações Unidas e no exercício da coalisão do poder intermediário (soft-

balancing)43. Do ponto de vista das dimensões regionais há uma clara divisão entre a 

forte tendência do Brasil e da África do Sul para atuar como estabilizadores regionais, 

por um lado, e perspectiva hobbesiana da Índia que mantém-se comprometida com a 

hegemonia sub-regional e a dissuasão regional, o que torna muito difícil para os 

                                                
41 Região com atuação de piratas somalis (VISENTINI, 2010). 
42 Oceano receptor das água das Bacias do Congo, do Níger, do Prata e do Amazonas e com contato 
com a floresta Amazônica e do Congo (VISENTINI, 2010). 
43 Nos seus contornos fundamentais o soft balancing ocorre quando os Estados mais fracos 
compreendem que o domínio e a influência de um Estado mais poderoso é intolerável, mas que o 
poderio militar desse Estado mais forte é tão grande que o balanceamento tradicional constitui em uma 
alternativa inviável ou mesmo impraticável frente a essa vantagem esmagadora possuída pelo ator 
hegemônico (WALT apud GOMES, [s.d.], p. 25). 
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estados do IBAS para derivar uma perspectiva comum a partir de suas experiências 

regionais (FLEMES; VAZ, 2014, p. 23–24). 

Apesar disso, existem algumas oportunidades para a cooperação de segurança 

associados aos seus respectivos contextos regionais, nomeadamente os associados 

a operações de paz e a segurança marítima (FLEMES; VAZ, 2014, p. 23–24).  

 

2.3 OBSERVAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Este capítulo teve por finalidade apresentar aspectos referentes as definições 

de Segurança, Defesa e Políticas de Defesa, analisando o papel da Política Externa 

junto ao tema, bem como o estudo do Fórum IBAS no que tange à Segurança e à 

Defesa. 

Sendo assim, a primeira asserção a ser feita é sobre a amplitude do conceito 

de segurança, bem como das ameaças existentes que podem se tonar um empecilho 

para a mesma. Ademais, o papel da Defesa para manter essa Segurança por meio 

dos diversos componentes das Políticas de Defesa. 

Finalizando, percebe-se a incipiente cooperação no campo militar existente no 

Fórum IBAS, que tem focado em poucas agendas, como no projeto do míssil A-Darter 

e as operações navais do IBSAMAR. 
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CAPÍTULO 3 POLÍTICA DE DEFESA DO BRASIL 

 

Este capítulo pretende estudar a Política de Defesa do Brasil por meio da 

análise de cada componente da mesma previamente estabelecida, ou seja, 

organização institucional e Forças Armadas, política declaratória e prática concreta, 

finalizando com a economia Defesa (Base Industrial de Defesa e Orçamento). 

No Brasil, a Defesa nacional sofreu grandes transformações nos últimos vinte 

anos com a criação de novos órgãos de controle e da expedição de uma política 

declaratória de Defesa.  

Em setembro de 1996, a recém-criada Câmara de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional (CREN) divulgou “o primeiro documento a informar publicamente a 

Política de Defesa brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988”, o 

Documento de Política de Defesa Nacional (DPDN) (ARTURI, 2014; WINAND; SAINT-

PIERRE, 2010). 

Esse documento teve por finalidade instituir um consenso sobre o planejamento 

da Defesa, bem como sobre a “centralização da administração da Defesa do Brasil 

sob o controle civil” e definia “a América do Sul e o Atlântico Sul como o escopo das 

formulações estratégicas brasileiras” (ARTURI, 2014; WINAND; SAINT-PIERRE, 

2010). 

Nesses documentos ocorrem a seguinte definição: 

 

“postura estratégica dissuasória [...] que prima por uma política ativa de 
diplomacia voltada para paz e o desenvolvimento, para a manutenção da 
relação de amizade e cooperação com os países vizinhos e com a 
comunidade internacional, baseada na confiança e no respeito mútuos” 
(BRASIL, 2013a). 

 

Em algumas de suas diretrizes, a Estratégia Nacional de Defesa busca 

dissuadir a concentração de forças hostis nas proximidades do País, organizar as 

Forças Armadas com base no trinômio monitoramento/controle, mobilidade 

(principalmente a estratégica44) e presença, aprofundar o vínculo entre os aspectos 

tecnológicos e os operacionais da mobilidade, fortalecer o setor espacial, cibernético 

e nuclear, reposicionar os efetivos das três Forças e capacitar a Base Industrial de 

Defesa (BID) para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à Defesa 

(BRASIL, 2012b). 

                                                
44 A mobilidade estratégica – entendida como a aptidão para se chegar rapidamente à região em 
conflito(BRASIL, 2012b). 
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No que tange a Política Externa, é fundamental entender que essa política e a 

“Defesa são complementares e indissociáveis”. O Ministérios da Defesa (MD) e das 

Relações Exteriores (MRE) devem agir em conjunto para beneficiar “a manutenção 

da estabilidade regional e a construção de um ambiente internacional mais 

cooperativo” (BRASIL, 2013a). 

Porém, nem sempre a Política Externa do Brasil esteve alinhada com suas 

Políticas de Defesa, conforme ressalta Alsina Jr, um dos principais estudiosos da 

questão no Brasil segue na citação abaixo: 

 

 “Mesmo diante de uma gama tão estreita de pontos de convergência, é 
possível afirmar que a principal discrepância entre a visão das Forças 
Armadas e a do Itamaraty reside na avaliação da importância do 
instrumento militar como ferramenta política. Se as primeiras, por 
motivos óbvios, consideram o poder das armas como essencial para a 
consecução dos interesses nacionais, o segundo encara-o com grande 
ceticismo no caso do Brasil” (ALSINA JR., 2003, p. 70, grifo nosso). 

 

No entanto, a necessidade de Forças Armadas compatíveis com a estatura 

internacional estrategicamente desejada pelo Brasil, com a finalidade de fomentar o 

multilateralismo, reforçaram a discussão da agenda de Defesa no País, gerando 

reflexos nos diversos campos do poder. 

Durante os governos Lula e Dilma, ocorreu uma maior integração entre a 

política externa e de Defesa ao se buscar o recrudescimento da integração regional, 

por intermédio do Conselho Sul-Americano de Defesa (CDS), cujo um dos principais 

defensores foi Nelson Jobim, ainda ministro da Defesa  (OLIVEIRA; BRITES; 

MUNHOZ, 2012, p. 63). 

Os debates iniciados nos anos de 1990 foram aprofundados na década 

seguinte e geraram os documentos que norteiam a Política de Defesa brasileira, mais 

especificamente a política declaratória, sendo eles: a Política Nacional de Defesa 

(PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de Defesa Nacional 

(LBDN), ratificando o caráter pacífico do Brasil. 

A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento que planeja a Defesa de 

determinado país. Destarte, ela estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e 

emprego da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil. “A 

Estratégia Nacional de Defesa define como fazer o que se determinou na PND” 

(NASCIMENTO, 2014).  
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Já o chamado Livro Branco de Defesa Nacional faz análise do contexto 

estratégico atual para” fornecer perspectivas de médio e longo prazo” (NASCIMENTO, 

2014). 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFESA E FORÇAS ARMADAS 

 

3.1.1 Organização institucional da Defesa 

 

O Brasil estabeleceu tardiamente o seu controle civil por meio do Ministério da 

Defesa. Esse fato, segundo Medeiros Filho (2010), teria sido motivado pela 

quantidade de ameaças internas na América do Sul em detrimento de “ameaças 

externas”, o que se revelou um empecilho para o controle civil na América do Sul, 

explicando o estabelecimento tardio desse controle no Brasil. 

Durante o governo Castelo Branco (1964-1967), a criação do Ministério da 

Defesa (MD) já havia sido cogitada com o objetivo de criar uma estrutura conjunta, 

embora sem conseguir vencer o conservadorismo militar da época. Somente no 

governo Fernando Henrique ocorreu a conclusão desse processo, diminuindo a 

participação do ator militar no processo político (FUCCILLE, 2006). 

Com a criação do MD em 1999, o quadro das Políticas de Defesa sofreu 

grandes mudanças ao estabelecer o poder civil sob as Forças Armadas. O Brasil foi o 

último país do continente, a criar um controle unificado por meio de um Ministério da 

Defesa (RIZZO, 2005, p. 115–143). Tal fato evidencia que os assuntos de Defesa 

estão em amadurecimento, uma vez que mudanças drásticas ocorreram a poucos 

anos. 

A existência de um Ministério da Defesa forte é fundamental para a definição 

das Políticas de Defesa do país, além de um estabelecimento de uma comunidade 

regional integrada e uma BID desenvolvida (OLIVEIRA; BRITES; MUNHOZ, 2012). 

Nesse ponto, Cepik (2014, p. 2) comenta que “a institucionalidade 

governamental de segurança e Defesa no Brasil pode ser dividida em três camadas”: 

1) Primeira camada, composta pelas instituições desenhadas pela Constituição 

para como base decisória da Segurança Nacional (Presidente da República, o 

Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional e a Câmara de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional – CREDEN, além das comissões do Congresso 

Nacional, dentre elas a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência 
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(CCAI)45, tendo a missão de subordinar aos poderes da República e integrar as 

Políticas de Defesa, relações exteriores, segurança pública e inteligência. 

2) Segunda camada, com a missão de organizar dos componentes das políticas 

de segurança nacional nos ministérios, tais como Defesa, relações exteriores, justiça 

e outros. 

3) Terceira camada, composta pelas forças armadas, pelas polícias e pela 

inteligência. 

Importante destacar que no âmbito dessa pesquisa foca-se na segunda e 

terceira camadas, por serem os principais responsáveis pela organização e pelas 

Políticas de Defesa. 

O Livro Branco de Defesa (BRASIL, 2013a) [vide figura 8 também] apresenta a 

estrutura organizacional do Ministério da Defesa, a saber: 

 

“-Conselho Militar de Defesa46 (CMiD) — órgão consultivo de Defesa; 
-Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA); 
-Secretaria-Geral (SG);  
-Gabinete do Ministro da Defesa;  
-Assessoria de Planejamento Institucional (ASPLAN); 
-Escola Superior de Guerra (ESG);  
-Consultoria Jurídica (CONJUR);  
-Secretaria de Controle Interno (CISET);  
-Secretaria de Organização Institucional (SEORI); 
-Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD); 
-Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD); e 
-Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 
(CENSIPAM)” 

  

                                                
45 A CCAI tem por principal objetivo, entre outros definidos nesta Resolução, a fiscalização e o controle 
externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de outras a elas relacionadas, 
desenvolvidas no Brasil ou no exterior por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta 
ou indireta, especialmente pelos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN)  (BRASIL, 
2013b) 
46 O CMiD é composto pelos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, assim como pelo 
chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e é presidido pelo Ministro da Defesa, sendo 
parte complementar da Estrutura Militar de Defesa. 
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Figura 8 – Organograma do Ministério da Defesa 

 

Fonte: Autor, baseado em (BRASIL, 2013a) 
 

 

Assim, notadamente o MD abarca as seguintes estruturas: de assistência direta 

(Gabinete, Assessoria Especial), de assessoramento (EMCFA), de direção 

(Secretaria-Geral), singulares (Secretaria de Produtos de Defesa, CENSIPAM), de 

estudo (CMID, ESG) e as Forças Armadas. Além disso, a Secretaria de Produtos de 

Defesa se subdividiu em setores especializados em catalogação, produtos de Defesa 

e ciência e tecnologia (CEPIK, 2014). 

Por fim, Alsina Junior (2009b, p. 80–84) ressalta que um dos motivos da baixa 

articulação entre a Política de Defesa e a Política Externa é a ausência de 

mecanismos operacionais estruturados para tal, ou seja, não há órgão efetivo para 

realizar essa tarefa. Embora haja algumas interlocuções formais e informais entre os 

adidos militares e diplomatas. 

 

3.1.2 Forças Armadas 

 

“O instrumento militar com que o Brasil conta para sua Defesa é constituído 

pelas Forças Armadas”. Estas compreendem a Marinha do Brasil (aproximadamente 

59.000), o Exército Brasileiro (com um efetivo aproximado de 190.000 homens) e a 

Força Aérea Brasileira (cerca de 69.500 homens) (BRASIL, 2013a; IISS, 2014). 

 

“Essas instituições devem ter capacidade de assegurar a integridade do 
território e a defesa dos interesses nacionais, das pessoas, dos bens e dos 
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recursos brasileiros, bem como de garantir a soberania do País. As três 
instituições são parte integrante da estrutura do Ministério da Defesa (MD), 
que orienta, supervisiona e coordena todas as ações afetas às Forças 
Armada” (BRASIL, 2013a; IISS, 2014). 
 

A modernização e a estruturação do poder militar brasileiro, bem como seu 

preparo e emprego são orientados pela PND e pela END, nos moldes da estatura 

político-estratégica do Brasil. “Em conformidade com as diretrizes legais, as Forças 

Armadas brasileiras se estruturam em torno de capacidades e não em função de 

inimigos” (BRASIL, 2013a; CORREA, 2014). 

Cabe destacar que os setores elencados como estratégicos para a Defesa 

Nacional são: “o nuclear, o cibernético e o espacial” (BRASIL, 2013a). Além disso, 

verifica-se a necessidade de que a Política Externa Brasileira entenda o papel das 

Forças Armadas como um elemento de respaldo, bem como da efetividade de uma 

coordenação diplomático-militar (CORREA, 2014, p. 36). 

 

“Quanto e como as Forças Armadas estão e são capazes de ofertar a 
capacidade de defesa territorial, participação em ações internacionais, 
garantia da lei e da ordem são os critérios pelos quais se formula, conduz e 
avalia uma política de defesa” (PROENÇA JÚNIOR, 2011, p. 347). 

 

O Livro Branco (BRASIL, 2013a) determina as capacidades para a Marinha, o 

Exército e a Força Aérea, sendo que algumas se repetem, tais como 

interoperabilidade (com as demais Forças Singulares) e complementaridade (com 

outros órgãos e agências), importância dos sistemas de informação, capacidade de 

dissuasão e mobilidade. 

Eliezer Rizzo destaca o papel da mobilidade para as Forças Armadas: 

 

 “As unidades combatentes terão a capacidade de deslocar-se para os 
locais de conflito armado (efetivo ou potencial) com rapidez e eficiência, 
potenciadas pela aplicação da tecnologia (mobilidade estratégica), e 
operando na mesma condição no interior do teatro de operações 
(mobilidade tática)” (RIZZO, 2009, p. 76). 

 

Com relação ao desdobramento das Forças Armadas, a Estratégia Nacional de 

Defesa propõe agrupar suas reservas regionais nas regiões Amazônica e de fronteira 

a Oeste (prioridades da Defesa Nacional), colocando a concentração de unidades 

militares no Sudeste (mesmo sendo as maiores concentrações demográficas e os 

maiores centros industriais do país) numa segunda prioridade, devendo, se possível, 

haver uma coincidência entre as referências territoriais (distritos navais, zonas aéreas 

e regiões militares) em cada área (BRASIL, 2012b; RIZZO, 2009). 

Sendo assim, verifica-se a necessidade de maior equilíbrio entre as prioridades 
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de Defesa da Amazônia e do Centro-oeste com o centro econômico e tecnológico do 

país, ou seja, a região Sudeste. 

No que tange as operações de paz, a maior iniciativa do Brasil situa-se com 

seu maior efetivo no continente americano (MINUSTAH), embora existam 

observadores no continente africano (SCHOEMAN, 2012, p. 96). O quadro 2 

demonstra a participação brasileira em operações de paz sob a égide da ONU, o que 

caracteriza uma participação razoável, sendo o 23º país em contribuição de tropas. 

 

Quadro 2 – Contribuição brasileira para missões de paz 

MISSÕES   BRASIL 

MINURSCO (Saara Ocidental)  10 

MINUSTAH (Haiti) 988 

UNFICYP (Chipre) 1 

UNIFIL (Líbano) 200 

UNIMIL (Libéria) 4 

UNMISS (Sudão do Sul) 12 

UNOCI (Costa do Marfim) 7 

MINUSCA (República Centro Africana) 4 

UNISFA (Sudão) 2 

Total 1228 
 

 

Fonte: Compilado com base em informações de Manutenção da Paz das Nações Unidas: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml 

 

A baixa conflitividade interestatal, o crescimento da crime organizado e a 

existência de black spots nas metrópoles brasileiras associado a paz positiva ou 

híbrida no CRS da América do Sul faz com que as Forças Armadas não se foquem 

somente nas ameaças presentes na célula 1 [vide quadro 1], mas também participem 

em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e em atividades subsidiárias, 

como proteção da faixa de fronteira e apoio amplo de engenharia (LIMA, 2015, p. 64; 

SOUZA, 2012). 

Com isso, o papel do poder militar no Brasil acaba por ser abrangente, flexível 

e de grande adaptabilidade, ou seja, multipropósito, contendo ameaças presentes nas 

células 2 (deslizamentos e enchentes), 3 (GLO em comunidades cariocas e segurança 

das eleições) e 4 (falta de água) do quadro de Paris. 
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Com relação a participação de mulheres nas Forças Armadas, vemos o 

seguinte: 

 

“O processo de feminização das FFAAs brasileiras começou na Marinha, em 
1980, com a criação do CAFRM - Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da 
Marinha. Mas, a real integração das militares brasileiras ocorreu somente a 
partir da segunda metade dos anos 1990, com a extinção do CAFRM e a 
incorporação das militares na estrutura oficial de Corpos e Quadros da 
Marinha, em1997, com o ingresso da primeira turma feminina na Academia 
da Força Aérea, em 1996, e no Instituto Militar de Engenharia do Exército, em 
1997” (LOMBARDI; BRUSCHINI; MERCADO, 2009, p. 9). 
 

 

 Esse processo de inserção de mulheres no Brasil é ainda recente ao se 

comparar com países como a França (LOMBARDI; BRUSCHINI; MERCADO, 2009, 

p. 9). 

 

3.2 POLÍTICA DECLARATÓRIA E PRÁTICA CONCRETA 

 

No que se refere a Política de Estado em relação aos outros atores para gerar 

segurança, depreende-se que a política declaratória é fundamental para esse objetivo, 

atrelando a Política Externa a Política de Defesa (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998). 

Entretanto, a coordenação entre a Política Externa e a Política de Defesa não 

é bem formulada no Brasil onde as questões de Defesa ficam renegadas somente a 

assuntos internos “como o controle civil sobre as Forças Armadas, a reintegração dos 

militares ao processo democrático e sua saída do ‘ostracismo’” (OLIVEIRA; BRITES; 

MUNHOZ, 2012, p. 62) 

Já a política declaratória sempre foi uma lacuna importante no país até ocorrer 

seu primeiro esboço ainda na década de 1990. “Quase uma década após o fim dos 

governos militares, o Brasil ainda não possuía uma Política de Defesa integrada” e 

que de fato representasse os anseios da Nação. Os esforços iniciais para produzir 

uma Política de Defesa Nacional iniciaram em 1995, envolvendo especialistas civis e 

militares. “O resultado foi um documento vago e abrangente em termos de objetivos e 

orientação estratégica”, vindo a ser aprovado em 1996 (Política de Defesa Nacional) 

(LAZZARI, 2009, p. 32).  

Cepik (2014, p. 4) aborda que na última década, dentro de um processo 

evolutivo, foram elaborados os três principais documentos da doutrina de Defesa do 

Brasil: 
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“[...] a Política Nacional de Defesa (PND, de 2005), a Estratégia Nacional de 
Defesa (END, de 2008) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN, de 
2012), que correspondem, respectivamente, à definição de diretrizes, a suas 
metas estratégicas e à apresentação da política declaratória da defesa [...]” 

 

A Política Nacional de Defesa “se caracteriza por ampliar o conceito de 

segurança nacional, reconhecendo a existência de ameaças não-tradicionais e 

priorizando a proteção da Amazônia e do Atlântico Sul” (CEPIK, 2014, p. 4).  

Dessa forma, esse documento contribui para a manutenção da paz e da 

segurança internacionais; intensifica a projeção do Brasil, mantendo Forças Armadas 

modernas, integradas, adestradas e balanceadas, e com crescente 

profissionalização, conscientizando a sociedade brasileira da importância dos 

assuntos de Defesa do País; desenvolve a indústria nacional de Defesa, entre 

outros47. 

A Estratégia Nacional de Defesa, por sua vez, estabelece diretrizes que tratam 

da reorganização das Forças Armadas (modernização e transformação), da 

reestruturação da indústria brasileira de material de Defesa e da redefinição da política 

de composição dos efetivos das Forças Armadas. (RIZZO, 2009).  

Já o Livro Branco de Defesa Nacional comenta a evolução do “diálogo entre 

civis e militares em torno da Defesa nacional”, apresentando a política declaratória 

brasileira para a comunidade internacional. Assim, a importância da característica 

dissuasória do poder militar, bem como o que entendemos como ameaça a nossa 

soberania  (CEPIK, 2014, p. 5). 

*** 

Com relação a prática concreta, mais especificamente ao R2P, em seu discurso 

na ONU, a então presidente Dilma Rousseff reconheceu o conceito de 

“responsabilidade de proteger”, “segundo o qual é legítimo intervir em outro país que 

não consegue ou se recusa a preservar as vidas de seus cidadãos”, porém sob a 

condição do emprego de um novo conceito, chamado de “responsabilidade ao 

proteger” (RWP), que se refere a inserção de critérios para limitar os danos colaterais 

advindos de intervenções internacionais (BRASIL, 2013a; STUENKEL, 2013). 

Esses critérios mitigariam a relativização da soberania, além de fornecer maior 

legitimidade as ações perpetradas na maioria das vezes por países do Norte contra, 

na maior parte das vezes, países do Sul (ALEXANDRE, 2014). Com isso, a clivagem 

                                                
47 Aqui foram elencados alguns dos Objetivos Nacionais de Defesa contidos na Política Nacional de 
Defesa. 
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Norte-Sul seria diminuída ao estabelecer um “freio” efetivo para intervenções 

humanitárias. 

Benner (2013, p. 36, grifo nosso) estabelece que a RWP complementa a R2P 

com algumas sugestões como: 

 

“Os três pilares48 da R2P ‘devem seguir uma linha estrita de subordinação 
política e sequenciamento cronológico’ (§ 6); 
Todos os meios pacíficos devem ser esgotados; ‘uma análise ampla e 
judiciosa das consequências da ação militar’ (§ 7) deve preceder o exame da 
possibilidade de uso da força. 
Apenas o Conselho de Segurança pode autorizar o uso da força[...]”  

 

Portanto, o Brasil se mostra contrário a intervenções coercitivas internacionais 

numa postura soberanista de resistência e, somado a isso, objetiva “reformar a ordem 

e pleiteia maior participação e voz junto a parceiros emergentes, como na demanda 

pelo assento permanente no Conselho de Segurança” (ALEXANDRE, 2014). 

Porém, a falta de uma argumentação brasileira ativa em Defesa do RWP gerou 

desconfiança internacional sobre a validade do conceito (REIS, 2015). 

*** 

No que tange o controle de armas,  a intenção brasileira de não produzir armas 

nucleares, evita constrangimentos internacionais, possibilitando o domínio da 

tecnologia nuclear para outros fins como o uso medicinal, energético e para a 

agricultura (CUNHA; AMARANTE, 2011, p. 46). Para Lima (2015, p. 138), essa atitude 

possibilitou ao Brasil “constituir-se no interlocutor dos países desejosos de utilizar 

recursos nucleares pacificamente”. 

Cabe salientar que o Brasil não abdicou completamente da nuclearização, 

registrando em documentos como a Estratégia Nacional de Defesa, que a tecnologia 

nuclear é estratégica, principalmente ao estabelecer o desenvolvimento do submarino 

nuclear pela Marinha (WINAND; SAINT-PIERRE, 2010, p. 19). 

Marcos Valle Machado da Silva ressalta que a Política Externa brasileira, “nos 

governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, apresenta nítidos 

pontos de convergência, ou seja, de continuidade” em temas relacionados à 

segurança e Defesa, principalmente no que diz respeito ao TNP e as operações de 

paz (SILVA, 2010, p. 172–175). 

                                                
48 “O primeiro pilar ressalta que os Estados têm como principal responsabilidade proteger as 
populações dentro dos limites de suas fronteiras. O segundo pilar se refere ao dever da comunidade 
internacional de prestar assistência aos Estados que tentam construir capacidade de proteger suas 
populações. O terceiro pilar diz respeito a responsabilidade da comunidade internacional de ‘em tempo 
hábil, tomar medidas firmes’ para evitar e pôr fim ao genocídio, aos crimes de guerra, à limpeza 
étnica e aos crimes contra a humanidade” (BENNER, 2013, p. 36, grifo nosso) 
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Esse fato reflete uma posição contínua do Brasil e de sua Política de Estado 

relativos à segurança internacional. 

 

3.3 ECONOMIA DE DEFESA  

 

3.3.1 Base Industrial de Defesa 

 

Com relação a Base Industrial de Defesa (BID), os conceitos do Vice-Almirante 

Marcílio Boavista da Cunha e do General-de-Divisão José Carlos Albano do 

Amarante, ambos militares com sólida formação acadêmica em renomadas 

instituições norte-americanas, mostram-se de fundamental relevância. 

Cunha e Amarante (2011, p. 15–16) empregam a figura da “pirâmide de 

Defesa” [figura 9] para tornar mais fácil a visualização das instituições de Defesa, bem 

como o seu estudo. O primeiro nível da pirâmide (mais alto) compreende a consciência 

sobre a necessidade de Defesa do Estado, ou seja, pelas instituições responsáveis 

pela doutrina de Defesa (tais como a PND e a END), “onde são abrigados os estudos 

sobre as aspirações, as potencialidades e as vulnerabilidades do País [aqui, o foco é 

a análise do ambiente, do problema e do estado final desejado] e avaliadas as 

probabilidades de surgimento de ameaças, crises e guerras”. 

O segundo nível é composto pelas Forças Armadas, o poder militar, sendo que 

a “política e estratégia militares, as hipóteses de emprego e o trato dos assuntos 

relacionados às operações e à logística das operações militares estão aqui 

representados [ou seja, saímos do nível político e estratégico e chegamos no nível 

operacional]”. O terceiro nível “apresenta a ‘base científica, tecnológica, industrial e 

logística, nacional, de Defesa (BID)’, suporte das forças combatentes em termos de 

conhecimentos, sistemas, equipamentos, materiais, serviços e tecnologia”. Já o último 

nível é ocupado pela “base nacional”, sustento industrial, tecnológico e de recursos 

humanos para  todo o setor de Defesa (CUNHA; AMARANTE, 2011, p. 15–16). 
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Figura 9 – Pirâmide de Defesa 

 

Fonte: CUNHA; AMARANTE, 2011, p. 16 

 

Historicamente, a BID nacional iniciou sua construção de forma incipiente após 

a chegada da família real portuguesa no Brasil, com a criação das primeiras indústrias 

bélicas do país, entre elas a fábrica de pólvora negra da Lagoa Rodrigo de Freitas 

(transferida para Serra de Petrópolis e denominando-se Fábrica da Estrela) e diversos 

arsenais espalhados pelo Brasil (SILVA, 2004, p. 13). 

Em seguida, o Estado Brasileiro implantou diversas empresas ao longo da 

história como o Arsenal de Marinha do Rio49 (durante a Guerra da Tríplice Aliança), a 

Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) (1926), o Parque Aeronáutico de São Paulo 

(1930), a Fábrica de Oficinas Gerais de Aviação Naval do Galeão (1938) e a Fábrica 

de Material de Comunicações do Rio de Janeiro (1939). Porém, o desenvolvimento 

de uma indústria autóctone de Defesa foi estagnado pela celebração do Acordo de 

Assistência Militar Brasil-EUA de 1952 (SILVA, 2004, p. 14–15). 

Nas décadas de 1960 e 1970, a BID nacional retomou seu projeto com a 

emergência de novas empresas de Defesa, entre elas a Engenheiros Especializados 

S/A (Engesa); Imbel, Avibras Indústria Aeroespacial e a nossa maior empresa 

atualmente, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). Nessa fase que foram 

produzidos as Viaturas  Blindadas de Reconhecimento (VBR) CASCAVEL e URUTU 

e o Sistema de foguetes Astros II, voltado para saturação de área (LANGE, 2007; 

SILVA, 2004, p. 16). 

                                                
49 Caracterizando o Brasil como segundo país a produtar navios de guerra blindados (SILVA, 2004). 
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Nos anos de 1980, o conglomerado de Defesa do Brasil permaneceu formado 

por três das suprarreferidas empresas: Embraer, Engesa e Avibras, sendo 

responsáveis por 95% das exportações nacionais. Importante ressaltar que as duas 

últimas ainda são grandes empresas do complexo industrial militar nacional nos dias 

de hoje (PIM, 2007). 

Atualmente, o governo tem buscado, por meio de incentivos, revitalizar a BID 

nacional, principalmente no que tange a inovação, assim como a celebração de 

parcerias com outros países (na modalidade offset50), como a compra dos caças 

Gripen (Brasil-Suécia). Além do mais, a inserção de grandes grupos empresariais, por 

meio de holdings,  no ramo de Defesa, “como a Odebrecht e sua subsidiária Odebrecht 

Defesa e tecnologia” apontam para consolidação do crescimento deste setor 

(ANDRADE, 2016, p. 27). 

Nessa seara, uma das finalidades para que o Ministério da Defesa criasse em 

2005 a Política Nacional da Indústria de Defesa, era fomentar a estruturação da BID 

nacional. Outro incentivo foi o estabelecimento das Normas do Sistema de Empresas 

de Interesse da Defesa Nacional (SISEIDN), em 2011, “com o objetivo de organizar o 

cadastramento e a categorização das indústrias do setor que seriam alvo das políticas 

públicas de incentivo” (CEPIK, 2014, p. 10).  

 

“O marco regulatório da indústria de defesa também já conta com dispositivos 
legais sobre compras, contratações e o desenvolvimento de produtos e 
sistemas de defesa no país. De imediato, a regulamentação traz a 
possibilidade de credenciar Empresas Estratégicas de Defesa (EED), 
homologar Produtos Estratégicos de Defesa (PED) e mapear as cadeias 
produtivas do setor, estimulando as Compensações Tecnológicas, Industriais 
e Comerciais e fomentar o conteúdo nacional da Base Industrial de Defesa, 
bem como incrementar a pauta de exportações de produtos de defesa” 
(CEPIK, 2014, p. 10). 

 

Outrossim, o Livro Branco de Defesa (BRASIL, 2013a) relata a necessidade de 

políticas de incentivo à indústria nacional, sendo que a BID é constituída por cerca de 

500 empresas. Nesse viés, Cepik (2014, p. 10) comenta a aprovação do Regime 

Especial Tributário para a Indústria de Defesa, por meio do Decreto n.º 7970/2013 e 

sobre a possibilidade de uma Trading de Defesa, debate estabelecido pelo Ministério 

da Defesa e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

                                                
50 Situação em que um país ou empresa  oferece uma compensação de natureza industrial, tecnológica 
ou comercial pela venda dos equipamentos (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL, 2010) 
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No que se refere a inovação, verifica-se que o Brasil está num nível 

intermediário sendo o 50º colocado no número de patentes, provavelmente 

impulsionado pelos gastos das empresas em P&D [vide tabela 1]. 

 

Tabela 1 – Ranking da Inovação 

Inovação Valor51 Posição no Mundo 

Capacidade de Inovação 4.1 44 

Qualidade das instituições de pesquisa 4.0 50 

Gastos das empresas em P&D 3.5 43 

Colaboração das Universidades-Indústrias 
em P&D 3.8 54 

Aquisição de produtos tecnológicos pelo 
governo 3.4 77 

Disponibilidade de cientistas e engenheiros 3.3 114 

Patentes52 3.2 50 
         Fonte: SCHWAB, 2013, p. 343. 

Cabe analisar que, mesmo com esses índices de inovação medianos, 

atualmente a posição da indústria de Defesa do Brasil é precária. No ano de 2013 

apenas uma empresa (Embraer), apresentou um volume de negócios nos padrões 

mundiais de competitividade (1210 milhões de dólares), conforme mostra a tabela 

abaixo. 

Importante ressaltar que, em 2014, mesmo diante de certos incentivos, 

conforme  tabela 2, o Brasil permaneceu somente com uma empresa (EMBRAER) 

entre as 100 maiores produtoras de armas no mundo (PERLO-FREEMAN; 

FLEAURANT, 2014, p. 3–4). Regionalmente, o país permanece com destaque, tendo 

em vista a baixa participação da América do Sul no mercado de Defesa. 

  

Tabela 2 – Venda de produtos bélicos 
Ranking Empresa Vendas (milhões dólares) 

62 Embraer 1210 

  Fonte: SIPRI Arms Industry Database apud PERLO-FREEMAN; FLEAURANT, 2014. 

 

 

                                                
51Grade de pontuação estabelecido pelo Word Economic Forum. 
52 É o parâmetro menos importante para o setor de defesa, tendo em vista que tecnologias militares 
normalmente possuem classificação sigilosa. 
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3.3.2 Orçamento de Defesa 

 

A reformulação da Defesa brasileira iniciada no final século do XX alinhou 

esforços para “otimizar o sistema de Defesa nacional, formalizar uma política de 

Defesa sustentável e integrar as três Forças, racionalizando as suas atividades” 

(ZAREVUCHA, 2015 apud WINAND; SAINT-PIERRE, 2010, p. 4). Uma maior relação 

civil-militar e da diplomacia com a Defesa associado com a ampliação da 

transparência foram algumas das propostas dessa reformulação (WINAND; SAINT-

PIERRE, 2010).  

Nesse contexto, “Orçamento Geral da União é o produto de um processo por meio 

do qual o Estado brasileiro elabora, executa e avalia a produção de bens e serviços para 

a cidadania”, sendo um processo cíclico e constitucionalmente transparente (ALMEIDA, 

2005, p. 58). Para isso, Almeida (2005, p. 59) aponta que a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

visa a fixação do valor das despesas a serem executadas, além de estimar as receitas a 

serem realizadas pela União no exercício financeiro, incluindo todos os gastos dos três 

poderes.  

Já a Política Nacional de Defesa (PND), por meio do orçamento da Defesa, busca 

implementar, organizar e sustentar as Forças Armadas. A importância dada pelo Estado 

à sua Defesa, pode ser medida por intermédio, seja em tempos de guerra, de crise ou de 

paz, das percentagens do Produto Interno Bruto (PIB) dado ao setor de Defesa (MORAES, 

2010, p. 3). 

Aqui, cabe destacar que a política de Defesa possui um trade-off (grandes 

necessidades e recursos limitados), que está em constante mutação e visa garantir a 

resposta, pela via militar a agressões externas (ALMEIDA, 2010). A otimização, a 

racionalização e o aumento da transparência no setor de Defesa, buscam lidar com 

essa limitação de recursos orçamentários. 

Os inputs de Defesa são os custos que abarcam a administração de Defesa 

como recursos humanos e financeiros (soldos, instrução, equipamento outros 

custeios), incluindo os custos referentes a P&D. Enquanto o output é o produto final 

da Defesa, que não é facilmente perceptível (DE ALMEIDA, 2005, p. 136, grifo nosso). 

Sendo assim, Almeida (2005, p. 136), ibid, aborda que o grande obstáculo para a 

análise de eficácia e de eficiência dos gastos em Defesa reside na dificuldade de 

estabelecer um insumo que possa ser medido, uma vez que o produto ofertado pela 

Defesa é de complicada medição. 
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Com isso, é importante destacar que a boa alocação das verbas possibilita a 

melhoria da capacidade de Defesa, principalmente em países onde esse setor não é 

prioridade, a fim de gerar outputs típicos do setor de Defesa, ou seja, a capacidade 

de Defesa e a percepção de segurança. 

Ademais, o nível de crescimento econômico de um país está diretamente 

relacionado com os gasto de Defesa do mesmo, logo a eficiências dos gastos militares 

é fundamental em economias e países menos aquinhoados (NAVARRO-GALERA; 

MATURANA, 2011, p. 421). 

Nessa seara, é possível verificar a ligação existente entre os gastos com a 

Defesa com a segurança nacional. 

 

 “A segurança nacional, do ponto de vista de um economista, seria dependente 
de três assuntos: (1) a quantidade de recursos disponibilizados, hoje e no 
futuro; (2) a proporção de recursos alocados para os propósitos de segurança 
nacional e (3) a eficiência com que os recursos alocados são utilizados” 
(HITCH; MCKEAN, 1960, p. 4, grifo nosso). 

 

Vinay Kaushal afirma que “o tamanho do orçamento de Defesa é, em princípio, a 

medida dos recursos previstos para Defesa de um país pelo seu executivo político”. Essa 

proporção também possibilita o nível de prioridade dos assuntos de Defesa 

comparativamente em relação a outras áreas (KAUSHAL, 2015a, p. 176, tradução nossa). 

Além disso, a PND tece orientações sobre os recursos de Defesa , afirmando que “é 

prioritário assegurar continuidade e previsibilidade na alocação de recursos para permitir 

o preparo e o equipamento adequado das Forças Armadas” (BRASIL, 2012a). Destaca-

se que no caso brasileiro, segundo World Bank (2015), a percentagem do Produto Interno 

Bruto (PIB) em relação ao setor de Defesa foi de 1,3% em 2014, o que o deixa abaixo da 

média mundial. Ademais, a série histórica do investimento em Defesa é abaixo da média 

mundial [conforme gráfico 1]. 
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Gráfico 1 - Porcentagem dos Gastos Militares do Brasil em relação ao PIB 

 

Fonte: THE WORLD BANK, 2015 

  

Outra consideração de interesse é a comparação dos BRICS, já que o Brasil possui 

média inferior de despesas militares em relação a Rússia, Índia e China, dentro do período 

compreendido entre 1988 e 201453, apresentando um índice superior somente em relação 

a África do Sul (BRUSTOLIN, 2013, p. 41). Ou seja, os gastos militares brasileiros não 

estão compatíveis com os seus três principais componentes dos BRICS [vide gráfico 2]. 

 

Gráfico 2 - Despesas Militares dos BRICS 

 

Fonte: SIPRI, 2015 

 

                                                
53 Os dados foram atualizados por esse autor com base no SIPRI. 
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Dessa maneira, verifica-se que o Brasil, embora deseje se tornar um novo global 

player com voz no cenário internacional, não apresenta fatos que respaldem tal ambição, 

uma vez que possui poder militar moderado. 

Para que haja um eficiente sistema de Defesa Nacional são necessários 

investimentos de grande vulto e de longo prazo (como os aplicados em submarinos). 

Esses equipamentos têm um determinado tempo de vida útil, tendo em vista as 

degradações naturais e avanços tecnológicos (time to market54), necessitando, portanto, 

de renovação periódica (BRASIL, 2013a). 

Nesse sentido, a dotação de recursos ao setor de Defesa deve observar três 

princípios: estabilidade (sem oscilações bruscas); regularidade (ocorrer de forma 

sistemática) e  previsibilidade (confere segurança ao planejamento de longo prazo) 

(BRASIL, 2012, p. 221). 

Por fim, a análise de orçamento de Defesa permanece imprecisa, já que a guerra 

não é uma ciência exata,  possíveis conflitos não são facilmente previsíveis, bem como o 

fato de que a despesa envolvida em inventar uma nova tecnologia não pode ser 

visualizada com precisão (O’HANLON, 2009, p. 243). 

Nesse viés, cresce de importância o estudo dos principais óbices do orçamento de 

Defesa nacional. No cômputo do orçamento da Defesa do Brasil estão incluídos os 

seguintes tipos de despesas: pessoal (ativo e inativo) e encargos sociais (incluindo o 

previdenciário); custeio (despesas correntes como manutenção, alimentação, fardamento, 

combustíveis, etc); investimento (a aquisição e modernização de material e equipamentos) 

e pagamento de dívidas (BRASIL, 2013a).  

A gestão de recursos humanos merece maior atenção no âmbito do setor de Defesa 

brasileiro, uma vez que os gastos com pessoal constitui-se na maior parcela aplicada dos 

recursos destinados ao setor, chegando a algo em torno de 78% do orçamento de Defesa 

[vide gráfico 3], o que propicia “aos gastos com Defesa o perigoso caráter da 

inflexibilidade55” (ALMEIDA, 2005, p. 64, grifo nosso). A tendência é de agravamento 

desse quadro com o aumento da média de vida dos brasileiros, sobrecarregando a 

previdência. 

 

  

                                                
54 Time to market é o intervalo de tempo entre a concepção de um novo produto e o momento em que 
é colocado no mercado. Tradicionalmente, este período inclui qualquer análise de mercado (no caso 
militar, seria sua utilidade tática), planejamento e design do novo produto, a construção de um protótipo, 
estudos de mercado e, finalmente, a produção em série (GALLETTI; BALBONI, 2014). 
55 Gastos com pessoal não podem ser modificados tão facilmente quanto gastos com reaparelhamento, 
uma vez que o planejamento de pessoal (previdência e plano de carreira) possuem normalmente efeitos 
de médio e longo prazo. 
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Gráfico 3 - Divisão do Orçamento de Defesa 

 

Fonte: BRASIL, 2013a 

 

Analisando o gráfico 4, percebe-se novamente a priorização de gasto com pessoal, 

sobretudo com os inativos, que é superior ao realizado com pessoal ativo. “Nesse cenário, 

há duas abordagens [ambas difíceis] para suprir a demanda de recursos gerados pelos 

atuais programas de reaparelhamento das Forças Armadas”: ampliação do orçamento de 

Defesa ou redução de despesas com inativos (que gera custo político e jurídico) (CEPIK, 

2014, p. 8). Nesse caso, a otimização dos recursos existentes parece ser uma solução 

palatável. 
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Gráfico 4 - Perfil dos Gastos em Defesa (2009-2011)56 

 

Fonte: IISS, 2012, p. 368 

 

Cabe salientar que, atualmente, o Brasil passa pelo bônus demográfico, fenômeno 

iniciado em 1995 e com previsão de término em 2055, totalizando 60 anos. Entre 2020 e 

2025, o percentual de diferença entre a População em Idade Ativa (PIA) e a Razão de 

Dependência57 (RD) seria de 18,2% (momento do ápice da chamada janela de 

oportunidade brasileira). “Ou seja, a janela de oportunidade começará a se fechar a partir 

de 2025 até perder todas as vantagens a partir de 2055” (ALVES, 2008, p. 7). 

Em resumo, a pressão sobre a previdência do pessoal inativo das FFAA tende a 

piorar nas próximas décadas. 

 

“Não bastasse o enorme peso dos gastos com pessoal no conjunto das 
despesas do setor de defesa, a composição dos quadros de pessoal militar 
não privilegia a capacitação técnico-profissional, ao buscar manter forças de 
grande dimensão, dentro da concepção de responder às lógicas da nação em 
armas (nation in arms) e da guerra total58, ou manter forças pequenas, com 
mais elevado nível de profissionalização, adequadamente capacitadas para 
atender à crescente complexidade do combate moderno e à previsão de 
conflitos localizados, de alta intensidade e solução em prazo 
comparativamente mais curto” (ALMEIDA, 2005, p. 67). 

 

                                                
56 No capítulo 5, esse gráfico foi convertido em porcentagem para melhor comparação. 
57 A razão de dependência demográfica é definida como a soma da população de 
crianças/adolescentes (que estão nas creches e escolas) e idosos (geralmente aposentados) dividida 
pela população adulta (predominantemente no mercado de trabalho) (ALVES, 2008, p. 6). 
58 Concepção clausewitziana, extraída da obra “Sobre a Guerra”. 
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Porém, a Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece o princípio da 

elasticidade, o que justificaria o serviço militar obrigatório (a reserva mobilizável), ficando 

inviável a completa profissionalização das forças, de modo específico o Exército Brasileiro 

(EB) (BRASIL, 2012b). 

Para Cepik (2014, p. 4) enuncia as vantagens da END ter estabelecido metas de 

curto, médio e longo prazo para o planejamento das forças singulares. Por outro lado, essa 

divisão “conserva uma tendência difícil de romper na Política de Defesa brasileira, qual 

seja, a pouca articulação (jointness) entre as três forças nos níveis estratégico, operacional 

e tático”.  

A heterogeneidade entre as FFAA provoca despadronização de armamentos, 

fardamentos e equipamentos, que embora tenha motivos plausíveis em determinadas 

searas, como belonaves específicas da Marinha do Brasil (MB) e aeronaves de combate 

da Força Aérea Brasileira (FAB), não se justifica em outras áreas (fuzis para tropa 

convencional, blindados da MB e do EB). 

Na verdade, estatisticamente, o décimo maior orçamento de Defesa do mundo é o 

brasileiro (IISS, 2014, p. 23). Nesse contexto, Cepik sugere duas desproporções: a 

primeira emerge do pressuposto de que quanto maior a economia de um país, maior seus 

recursos em Defesa; e a segunda, que o gasto em Defesa possibilite diretamente no 

crescimento do poder militar (fato que só ocorre quando há quantia significativa para 

investimento, capacitação técnica e P&D) (CEPIK, 2014, p. 8). 

 

3.4 OBSERVAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Este capítulo buscou estudar a Política de Defesa brasileira dentro dos 

componentes elencados. Assim, verifica-se que o Ministério da Defesa foi criado 

tardiamente no Brasil, abarcando órgãos de assistência direta, de assessoramento, 

de direção, singulares, de estudo e as Forças Armadas propriamente ditas.  

Essas forças se voltam para as áreas consideradas estratégicas pelos 

documentos de Defesa como a fronteira Oeste e a Amazônia. Tendo uma atuação 

ampla, considera-se um emprego multipropósito pelas forças militares como 

operações de paz, de GLO e em missões subsidiárias (como apoio de engenharia). 

Já a política declaratória brasileira é transparente e sedimentada em três 

documentos: a PND, a END e o Livro Branco. Na prática, o Brasil é contrário a 

intervenções militares sem o esgotamento de todos os meios pacíficos possíveis de 

serem empregados baseando-se no conceito RWP, além de ser signatário do TNP.  
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A BID brasileira de um passado de empresas estatais como a Imbel, passou a 

priorizar as empresas privadas como a Embraer, a Avibras e a Odebrecht Defesa e 

Segurança. Porém, necessita ampliar sua autonomia em outras tecnologias e buscar 

uma melhor participação no mercado mundial. 

Finalizando, o orçamento de Defesa é exageradamente focado no pagamento 

de pessoal e nas pensões, sobrando poucos recursos para operações, 

reaparelhamento e P&D, o que reflete na operacionalidade e capacidade dissuasória 

das Forças Armadas. 
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CAPÍTULO 4 POLÍTICA DE DEFESA DA ÍNDIA 

 

Este capítulo pretende estudar a Política de Defesa da Índia por meio da análise 

de cada componente como feito no capítulo anterior em relação ao Brasil, ou seja, 

organização institucional e Forças Armadas, política declaratória e prática concreta, 

finalizando com a economia de Defesa (Base Industrial de Defesa e Orçamento). 

João Fábio Bertonha afirma que a Índia possui entorno estratégico de grande 

instabilidade, com a presença de guerrilhas e atos terroristas, o que reforça a 

necessidade de uma Política de Defesa forte e voltada para o aumento do poder 

dissuasório regional  (BERTONHA, 2013, p. 113;116). 

Com relação ao cenário externo, sua relação com o Paquistão é conturbada 

desde a independência em 1947. As disputas pela Caxemira e Jammu levaram a 

guerra índia-paquistanesa, que foi mediada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e por um termo de cessar fogo (DASGUPTA; COHEN, 2011, p. 164). 

A Índia, na verdade, apesar do seu envolvimento em várias guerras e conflitos, 

restringe o uso da força para perseguir seus interesses nacionais. Segundo Dasgupta 

e Cohen  (2011, p. 163), as elites indianas tenderiam a não identificar a força militar 

como instrumento da Política Externa. Essa é uma herança dos pais fundadores da 

Índia (Nehru e Gandhi), os quais teriam insistido para o não alinhamento indiano na 

“Guerra Fria” e em baixos gastos militares. 

 

4.1 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFESA E FORÇAS ARMADAS 

 

4.1.1 Organização institucional da Defesa 

 

Com relação a estrutura, Alexander Atarodi, Eva Dalberg, Jerker Hellström, 

Lars Höstbeck e John Rydqvist, em relatório da Swedish Defence Research Agency, 

detalham que “o setor de Defesa e segurança na Índia inclui ministérios e funções do 

governo central, várias agências de inteligência, as Forças Armadas da Índia e 

formações paramilitares”. Interessante que dois ramos da burocracia são importantes 

na  organização de Defesa, “o Indian Administrative Service59 (IAS), que domina os 

mais altos escalões do setor da Defesa e segurança” e o Indian Foreign Service60 

(IFS), que “ocupa postos e lida com questões relacionadas com a política externa 

                                                
59 Serviço Administrativo Indiano. 
60 Serviço de Relações Exteriores da Índia.  
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indiana”, sendo que há um certo grau de concorrência entre os dois serviços (IAS e 

IFS) (ATARODI et al., 2010, p. 31, tradução nossa). 

O Comandante Supremo das Forças Armadas indianas é o presidente, mas é 

o Conselho de Ministros tendo o primeiro-ministro como seu chefe, que é responsável 

pela Defesa nacional. “O Cabinet Committee on Security61 (CCS) é o principal órgão 

de formulação de políticas na Índia na área de Defesa”, sendo composto pelos 

“ministros da Fazenda, da Defesa e das Relações Exteriores”. Os chefes de serviço 

podem, no entanto - como outros especialistas – serem convidados a participar das 

reuniões do CCS. O CCS recebe contribuições das Forças Armadas por meio do 

Ministério da Defesa, não havendo representação militar no órgão (ATARODI et al., 

2010, p. 31–32, tradução nossa). 

Com relação a sinergia com outros ministérios, “o Ministério da Defesa é o 

principal órgão para assuntos de Defesa, mas o Ministério da Fazenda também tem 

uma influência substancial sobre assuntos de Defesa [interessante verificar essa 

sinergia entre os ministérios, inexistente no Brasil]” (ATARODI et al., 2010, p. 32, 

tradução nossa). Essa integração entre os Ministérios possibilita maior coordenação 

no aporte de recursos.  

Já em termos de organização, os assuntos referentes a segurança e Defesa 

são orientados pela estrutura existente no Ministério da Defesa, constituída por quatro 

departamentos: Department of Defence62 (DOD), Department of Defence Production63 

(DDP), Department of Defence Research & Development64 (DDR & D) e do 

Department of Ex-Servicemen Welfare65, bem como uma Divisão de Finanças 

(ATARODI et al., 2010, p. 32; INDIA, 2014, p. 12–13). 

Segundo o Annual Report 2013-1466 (2014, p. 12–13), os departamentos 

possuem as seguintes finalidades: 

- Department of Defence (DOD): responsável pelo orçamento, pela Política de 

Defesa, pela cooperação em Defesa com países estrangeiros entres outras 

atividades; 

- Department of Defence Production (DDP): trata de assuntos relacionados com 

a produção de Defesa, a indigenização67 de produtos importados, o planejamento e o 

                                                
61 Comitê do Gabinete de Segurança. 
62 Departamento de Defesa. 
63 Departamento de Produção de Defesa. 
64 Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento de Defesa. 
65 Departamento de bem-estar de pensionistas. 
66 As informações contidas no Annual Report 2013-14 foram resumidas e traduzidas por este 
pesquisador. 
67  
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controle das unidades de produção; 

- Department of Defence Research & Development (DDR & D): assessora o 

governo sobre aspectos científicos do equipamento e da logística militar e para a 

formulação de pesquisas e desenvolvimento de projetos de produtos de Defesa; e  

- Department of Ex-Servicemen Welfare: trata de todos os assuntos de 

reassentamento e bem-estar dos pensionistas de ex-militares. 

A figura 10 abaixo, demonstra essa organização, que se mostra mais simétrica 

na distribuição administrativa e funcional. 

 

Figura 10 – Organograma do Ministério da Defesa 

 

Fonte: INDIA, 2014 

 

No que se refere à autonomia financeira, “o Ministério da Defesa desfruta de 

poderes financeiros delegados para facilitar rápidas tomadas de decisão”, sendo que 

esses poderes são exercidos com a “concordância da Divisão de Finanças” (INDIA, 

2013, p. 16, tradução nossa). 

Outra característica marcante das Forças Armadas é seu “baixo grau de 

participação dos militares na maior parte da tomada de decisão político-militar, seja 

em tempos de paz ou de guerra”, bem como um “baixo grau de integração entre as 

três forças [semelhantemente ao Brasil], sendo que somente no emprego de armas 

nucleares e na Defesa das ilhas Andamão existem comandos conjuntos” (ATARODI 

et al., 2010, p. 31). Em qualquer país do mundo, o baixo nível de interoperabilidade é 
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uma deficiência grave. 

 

4.1.2 Forças Armadas 

 

As Forças Armadas indianas possuem um grande efetivo, sendo composta 

somente por voluntários (1.325.000 da ativa, 1.155.000 da reserva e 1.403.700 como 

forças paramilitares). “A força ativa é a terceira maior do mundo [atrás somente da 

China e dos EUA], sendo que somado as reservas e as forças paramilitares atingem 

um efetivo superior a três milhões de homens e mulheres” (ATARODI et al., 2010, p. 

31; IISS, 2014, p. 241, tradução nossa). 

Especificamente, o Exército tem como suas missões principais a preservação 

dos interesses nacionais, bem como sua sobrevivência territorial face as ameaças 

externas e assistir as agências governamentais contra as ameaças internas 

(basicamente o terrorismo) (INDIA, 2004). Ou seja, ameaças focadas nas células 1 e 

3 do quadro de Paris. 

A partir do governo de Rajiv Gandhi (1984-1989) as Forças Armadas sofreram 

um crescimento quantitativo e qualitativo, com a aquisição de artilharia de campanha, 

carros de combate, um submarino nuclear, um porta-avião, entre outros 

equipamentos. Tal fato foi motivado pelo recrudescimento das relações com o 

Paquistão e o fomento da guerra por procuração (PRAKASH, 2005 apud 

GUIMARÃES, 2010). 

Atualmente, Balaj Chandramohan relata que as Forças Armadas indianas tem 

buscado aumentar sua capacidade tecnológica, por meio da aquisição de porta-aviões 

e o estabelecimento de Corpos de Infantaria de Montanha na fronteira com o 

Paquistão e a China (CHANDRAMOHAN, 2013). 

“A Índia está entre os maiores fornecedores de efetivos para operações de 

manutenção da paz das Nações Unidas” (IISS, 2014, p. 241). Até 2014 “a Índia tinha 

contribuído com aproximadamente 191.000 homens em várias missões de paz. 

Atualmente, existem 6.886 profissionais atuando em seis missões da ONU” (INDIA, 

2013, p. 27, tradução nossa). 

O Annual Report 2013-1468 (2013, p. 27–28, tradução nossa) destaca quatro 

destas missões:  

- A MONUSCO: missão no Congo (desde de 1999), em que a Índia tem 

                                                
68 As informações contidas no Annual Report 2013-14 foram resumidas e traduzidas por este 
pesquisador. 
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contribuído com sua aviação do Exército (desde de 2009), uma Brigada com quatro 

Batalhões de Infantaria e um Hospital de Campanha, nível III (atuando desde de 

2004), sendo que um foi implantado em Kivu do Norte, região assolada por conflitos; 

- A UNIFIL: missão no Líbano (desde de 1998), por meio da qual a Índia 

contribui com um Batalhão de Infantaria e com recursos humanos de um Hospital nível 

I. “O contingente organiza regularmente grande número de atividades humanitárias 

que incluem apoio médico, odontológico e veterinário, de modo a prover auxílio e 

consolo para a população local”; 

- A UNMISS: missão no Sudão do Sul (desde de 2011), Estado independente 

formado num ambiente regional complexo. Os contingentes do Exército indiano são 

alicerçados em dois batalhões de infantaria, uma companhia de comunicações e um 

hospital; e 

- A UNDOF: missão nas montanhas de Golan, em Israel (desde de 2006), a 

Índia opera um contingente logístico como parte da UNDOF.  

Em suma, a Índia é o 3º maior contribuinte, perfazendo uma participação de 

militares, conforme verificado no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Contribuição de tropas indianas para missões de paz 

MISSÕES ÍNDIA 

MONUSCO (Congo) 3350 

UNDOF (Golan) 190 

UNIFIL (Líbano) 897 

UNMISS (Sudão do Sul) 2280 

UNISFA (Sudão) 1 

Total 6718 
 

Fonte: Compilado com base em informações de Manutenção da Paz das Nações Unidas: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml 
 

No que se refere ao seu entorno, o Annual Report 2013-14 emite a seguinte 

afirmação:  

“As mudanças geopolíticas mundiais apresentam vários desafios de 
segurança para as FFAA indianas. Enquanto constantemente revendo sua 
prontidão operacional e capacidades para enfrentar os possíveis desafios de 
segurança, o Exército Indiano está comprometida com a Defesa do país 
contra ameaças externas e internas em todo o espectro da guerra. Além 
disso, em tempos de desastres e catástrofes naturais, o Exército indiano está 
na vanguarda, oferecendo ajuda e socorro às pessoas afetadas” (INDIA, 
2013, p. 20, tradução nossa, grifo nosso). 
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No campo interno, existem diferentes níveis de conflitos violentos e com 

presença de terrorismo. “Além de problemas em curso em Jammu e Caxemira, 

insurgência perturba os estados de Assam, Nagaland, Manipur e Tripura, [...]”. Além 

disso, temos grupos terroristas com ampla atuação territorial, como o Movimento 

Naxal, de orientação comunista (maoísta). Por último, “o subcontinente indiano é 

frequentemente epicentro de alguns dos piores desastres naturais do mundo [o que 

gera a necessidade de outras capacidades de atuação para as Forças Armadas 

indianas]” (JOHNSON et al., 2010, p. 180, tradução nossa). 

A Índia também entende a importância estratégica do Afeganistão e busca 

acelerar o processo de estabilização do mesmo e como parceiro no processo de 

construção da nação, por meio de ajuda militar, educacional, comunicações, industrial, 

governamental, entre outros (D’SOUZA, 2012, p. 226–228). 

Em relação ao terrorismo, as Forças Armadas indianas possuem capacidades 

para enfrentar as chamadas ameaças de amplo espectro, uma vez que as aspirações 

tribais, étnicas e ideológicas de esquerda se apresentam como alimento para grupos 

terroristas localizados no interior do país. Além disso, a possibilidade de armas 

nucleares caírem nas mãos de tais grupos terroristas é uma ameaça real e que deve 

ser combatida a todo momento  (INDIA, 2004, p. 7). 

Embora os separatistas busquem constantemente a desestabilização da 

Cachemira e Jammur, o Exército indiano tem realizado operações de combate ao 

terrorismo, que propiciaram a neutralização de ameaças terroristas nos anos de 2013 

e 2014, bem como o aumento da segurança na região (INDIA, 2004, p. 10). 

Para se adestrar o Exército Indiano tem realizado exercícios combinados com 

outros países, como o Hand–in–Hand 2013, que ocorreu em Chengdu, com a 

presença das Forças Terrestre da Índia e da China (ELP), além de participar como 

observador no Exercício de Contraterrorismo, Counter Terrorism Exercise (CTX), na 

Indonésia no ano de 2013. Ao mesmo tempo, operações civis-militares e psicológicas 

são realizadas nas regiões afetadas pelo terror, tais como apoio à educação, à saúde, 

ao desenvolvimento e à mulher, bem como fornecimento de água, eletricidade e 

animais (INDIA, 2014, p. 22; 160). Com isso, o Exército busca a conquista de 

“corações e mentes”, a fim de minimizar as ações terroristas no país.  

Outrossim, no médio prazo, a Índia pretende aumentar as capacidades de suas 

forças policiais e da inteligência, bem como aprimorar a integração e a coordenação 

entre as diversas agências. Já no curto prazo, operações policiais integradas com a 
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inteligência serão realizadas para neutralizar os terroristas internos 

(KALYANARAMAN, 2010, p. 114).  

No que tange a participação das mulheres, as mesmas estão na produção de 

Defesa (DDP), na P&D (DRDO) e nas Forças Armadas. A primeira inserção de 

mulheres foi no ano de 1927, por meio do Serviço de Enfermeiras Militares, que após 

esse período passou a ser inserida em todos os setores da Defesa. Atualmente, as 

mulheres ocupam cargos não combatentes nas três forças, na DDP e na DRDO como 

cientistas, médicas e logística (INDIA, 2014). 

 

4.2 POLÍTICA DECLARATÓRIA E PRÁTICA CONCRETA 

 

Atarodi et al. (2010, p. 24, tradução nossa) afirmam que “a Índia não possui um 

livro branco de Defesa ou uma estratégia de segurança nacional no nível político”, 

diferentemente da China, dos EUA e de diversos outros países. 

“No entanto, várias doutrinas militares foram emitidas, algumas das quais estão 

disponíveis na esfera pública. Há também uma abundância de discursos de líderes 

indianos, pensadores de estratégia [...] no que se refere a segurança e Defesa” 

(ATARODI et al., 2010, p. 24; DAHIYA, 2012, p. 73). O Draft Nuclear Doctrine, doutrina 

para o emprego do poder nuclear indiano, é um exemplo deste caso. 

Assim sendo, embora não haja uma política declaratória indiana, podemos usar 

o pensamento estratégico indiano disseminado para entender qual a orientação de 

sua Política de Defesa. 

 

“De acordo com o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Deepak 
Kapoor, a estratégia de segurança e de defesa indiana se assenta em dois 
princípios fundamentais. Primeiramente, no princípio de que a Índia não tem 
nenhuma ambição extraterritorial. Em segundo lugar, no princípio de que a 
Índia não tem interesse de propagar sua ideologia para outras regiões [...]” 
(Kappor, 2009 apud ATARODI et al., 2010, p. 24–25, tradução nossa). 

 

Há também o “reconhecimento de que o poder nacional hoje não é o mesmo 

que durante a Guerra Fria. O poder econômico é visto como tendo uma influência 

muito maior nos dias de hoje” (ATARODI et al., 2010, p. 24–25, tradução nossa). Essa 

situação torna o ambiente de segurança muito mais complexo e amplo. 

Arun Sahgal, militar da reserva e comentarista sobre assuntos estratégicos 

indianos, “observa que os indianos ‘ao longo dos anos não conseguiram desenvolver 

uma estratégia de segurança nacional coerente com suas aspirações’” (SAHGAL, 

2005 apud JOHNSON et al., 2010, p. 180, tradução nossa). Essa assertiva é ratificada 
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por outros observadores como George Tanham, antigo membro da RAND Corporation 

(research and development)69, que “observa que a Índia é um grande Estado 

caracterizado pela ausência de uma estratégia nacional” (Cohen, 2001 apud 

JOHNSON et al., 2010, p. 180, tradução nossa). 

A ausência de uma estratégia clara evidencia a falta de foco por parte da Índia 

e se revela um óbice para consecução de seus objetivos nacionais. Dessa maneira, a 

Índia fica exposta a maiores influências na agenda de segurança pelos países 

lindeiros. 

*** 

Com relação a prática concreta, a Índia tem apoiado costumeiramente as 

operações de paz realizadas sob à égide da ONU, posicionando-se entre os maiores 

contribuintes por anos seguidos, mas por uma questão de contribuir com a paz e 

segurança internacional conforme prescreve sua Constituição (Artigo 51) do que por 

questões humanitárias. Somado a isso, o governo sediado em Nova Déli não exclui a 

possibilidade de atuar aos moldes do R2P, porém sob a ideia de que essa decisão 

deve envolver um conselho de segurança reconfigurado70 e com o esgotamento de 

outros meios (BAJPAI, 2012; BANERJEE, 2012). 

Na verdade, o que limita a participação indiana na execução do R2P não é 

sempre de natureza política, mas por vezes estratégicas e históricas. Nesse ponto, 

cabe análise da Política Externa indiana e suas respectivas intervenções em 

Bangladesh (1971), em resposta ao grande fluxo de refugiados em direção ao seu 

país, devido as atrocidades ocorridas contra três milhões de pessoas, e em Sri Lanka 

(1987 a 1990), país onde a força militar preventiva não obteve êxito em evitar uma 

guerra civil, o que desacreditou intervenções humanitárias como solução de crises 

(BAJPAI, 2012). 

*** 

A projeção de poder indiano no seu CRS é ambivalente, uma vez que a 

intervenção militar é criticada constantemente pela elite intelectual e política da Índia. 

Porém, as Forças Armadas têm se caracterizado por um papel relevante na busca de 

dissuasão e projeção de poder, buscando ser um provedor regional de segurança por 

meio da aquisição de plataformas cada vez mais complexas (JOSHI, 2015, p. 139). 

A política de não intervenção da Índia pode ser entendida pelas palavras de 

Sahni: 

                                                
69 É uma think tank sem fins lucrativos, que atua no desenvolvimento de pesquisas e análises para o 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (MINISTRY OF DEFENCE, 2012). 
70 CSNU seria antiquado, e refletiria a geopolítica da II Guerra Mundial, para a Índia. 
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“As circunstâncias geopolíticas da Índia a tornam extremamente cautelosa 
em qualquer tentativa de alterar o status quo territorial em razão de afinidades 
culturais e étnica. Dois dos vizinhos da Índia, China e Paquistão, ocupam e 
reivindicam territórios que a Índia considera detentora. Além disso, estes dois 
vizinhos possuem argumentos históricos e etno-culturais para contestar a 
soberania indiana sobre estes territórios. Ao todo, a Índia já lutou quatro 
guerras ligadas a estas questões. Portanto, não é surpreendente que o país 
não se manifeste em grande polémicas territoriais como a do caso da 
Crimeia” (SAHNI, 2014 apud STUENKEL, 2015, p. 151, tradução nossa). 

 

Logo, a Índia tem objetivado criar uma coalizão ao estabelecer critérios básicos 

para garantir que as intervenções gerem o mínimo de dano colateral possível, num 

ponto intermediário entre a intervenção internacional e na soberania (BANERJEE, 

2012, p. 92). 

*** 

O controle de armas  é prática recente na política da Índia, que realiza testes 

nucleares desde a década de 1970, não signatária do TNP, assim como seu país 

lindeiro rival, o Paquistão, potência nuclear desde 1998 (TOMÉ, 2010, p. 245). 

O chamado efeito “tricke down” gera um efeito no crescimento quantitativo e 

qualitativo das forças indianas, uma vez que “a presença norte-americana na Ásia 

força a China a ampliar e modernizar suas forças, o que, por sua vez, leva a Índia a 

ampliar e modernizar suas forças”, acarretando os mesmos efeitos para o Paquistão 

(SCHOLZ, 2015). 

Carpes (2013, p. 1123–1124, tradução nossa) também comenta que o ponto de 

inflexão na política nuclear indiana em relação a comunidade internacional foi em 

2005, por ocasião da celebração da cooperação civil nuclear entre EUA e Índia. A 

partir desse momento a Índia passou a ser uma terceira categoria de ator no âmbito 

do controle nuclear, ou seja, um país que possui armamento nuclear, não signatário 

do TNP, mas que “recebe benefícios compartilhados somente por membros do TNP”. 

Ainda, conforme comentado no capítulo 3, a Índia apoia a política de não 

proliferação de armas ao coadunar com a posição dos EUA e da Europa no caso da 

violação do Irã ao TNP, lançando um apoio a “campanha internacional para limitar as 

ambições nucleares iranianas”. Além disso, Nova Déli demonstrou o interesse de não 

perseguir uma corrida armamentista com a China e o Paquistão mantendo uma 

"dissuasão mínima" (CARTER, 2012). 

Além disso, a Índia tem sido um elemento fundamental nos esforços para a 

segurança nuclear, quando em acordo com a resolução 1540 do Conselho de 

Segurança da ONU (que estabelecia uma legislação nacional para transferência de 



91 
materiais nucleares), promulgou a lei de armas de destruição em massa (WMD) e 

seus respectivos sistemas de controle (SISODIA, 2012). Há também um esforço 

indiano junto à comunidade internacional para que armas de destruição em massa 

não pare nas mãos de atores não estatais (INDIA, 2004, 2014). 

Cabe destacar que o Draft Nuclear Doctrine e a Indian Army Doctrine declaram 

que a Índia empregará a Política do No First Use, além de se comprometer a não usar 

amas nucleares contra Estados não nucleares (COHEN; DASGUPTA, 2010; INDIA, 

2004). 

Destarte, conclui-se que os entornos estratégicos da Índia, bem como as 

ameaças internas, repercutem em grande medida na sua doutrina de Defesa, gerando 

modificações de acordo com a evolução de ambos os ambientes. 

 

4.3 ECONOMIA DE DEFESA71 

 

Historicamente, o início do desenvolvimento da infraestrutura de Defesa na 

Índia é ligado ao período colonial. Durante a dominação britânica, cerca de 200 anos 

atrás, iniciou-se a fabricação de armamentos e munições no país, embora a área 

científica e de engenharia fosse desencorajada pelos ingleses (NAYAN, 2012, p. 68). 

Em 1958, o Ministério da Defesa da Índia72 constituiu a Organização de 

Desenvolvimento e Pesquisa de Defesa, Defence Research and Development 

Organisation (DRDO), uma empresa indiana com o “objetivo de fornecer soluções de 

tecnologia de Defesa para as Forças Armadas Indianas” (INDIA, 2013, p. 82, tradução 

nossa). 

Importante salientar que o Primeiro-Ministro Nehru “percebia a necessidade do 

estabelecimento de uma forte BID”, possibilitando autonomia no setor por meio da 

“primeira política industrial do país e gerando parâmetros para o desenvolvimento de 

uma indústria de Defesa”. Como a Índia era um país pouco desenvolvido, ocorreram 

diversos óbices para o estabelecimento de uma BID autóctone, sendo que a DRDO 

atuou no sentido de ajudar essas indústrias de Defesa a superar tais problemas 

(NAYAN, 2012, p. 68, tradução nossa). 

Em 1962, foi criado o Departamento de Produção de Defesa, Departamento of 

Defence Production (DDP) “com o objetivo de desenvolver infraestrutura voltada para 

a produção de armas, sistemas, plataformas e equipamentos de Defesa”. O DDP 

                                                
71 Parte desta seção foi base de um artigo que está em análise para publicação. 
72 Criado originalmente como Departamento de Defesa em 1776 pela Companhia das Índias Ocidentais 
e tornando-se Ministério no ano da independência indiana, em 1947. 
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desenvolve seus equipamentos de Defesa “por intermédio das Fábricas de Material 

Bélico, Ordnance Factories (OF) e as Empresas Públicas do Setor de Defesa, Defence 

Public Sector Undertakings (DPSUs)”  (INDIA, 2014, p. 60, tradução nossa). 

No presente, a BID indiana possui OF distribuídas “em 24 locais diferentes, oito 

DPSUs e um crescente aumento de micro, pequenas, médias e grandes empresas do 

setor privado” (NAYAN, 2012, p. 68, tradução nossa). 

Behera (2013, p. 9–10) aponta que a organização das OF tomou grande 

impulso no período posterior a Guerra da Indochina “associado ao desejo de 

autossuficiência, que proporcionou a criação de 16 novas OFs73, diferentemente das 

5 OFs emergidas entre 1949 e 1962”. Essas OFs são divididas em cinco divisões 

operacionais: 

a. Munições e explosivos - dez fábricas; 

b. Armas, veículos e equipamentos - dez fábricas; 

c. Materiais e componentes - nove fábricas; 

d. Veículos blindados - cinco fábricas; e 

e. Grupo de fábricas de equipamento bélico - cinco fábricas. 

Com isso, infere-se parcialmente que a participação do Estado Indiano para a 

criação, o desenvolvimento e a manutenção da indústria de Defesa foi positiva, 

contribuindo para o estabelecimento de base inicial no setor bélico do país. 

 

4.3.1 Base Industrial de Defesa 

 

A emergente potência asiática possui anseios junto à comunidade 

internacional, entre eles o de possuir um assento permanente junto ao CSNU, que 

devem ser respaldados por uma robusta indústria de Defesa, cuja autossuficiência é 

sempre uma capacidade desejável. 

Nesse sentido, Richard A. Bitzinger, membro sênior da Rajaratnam School of 

International Studies (RSIS) localizada em Cingapura, destaca que a Índia possui 

ampla indústria bélica, que proporciona certo grau de participação autóctone na 

produção de Defesa nacional. Além disso, o setor de P&D indiano, “possui longa 

expertise na elaboração de projetos e desenvolvimento de produtos de Defesa” 

(BITZINGER, 2014, p. 1, tradução nossa).  

                                                
73 A Indian Ordnance Factories ficou em 54º lugar entre as maiores vendedoras de armas no mundo 
(FLEURANT, PERLO-FREEMAN, 2014). 
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A partir da década de 1980 iniciou-se o desenvolvimento e produção de 

armamentos nativos, como o ambicioso projeto da aeronave leve de combate e o 

programa de desenvolvimento de mísseis guiados. Esses projetos buscavam reduzir 

ao máximo o conteúdo tecnológico não nacional, a fim de alcançar a “verdadeira 

autossuficiência”, “reduzindo a dependência tecnológica ao longo da cadeia produtiva” 

e por consequência diminuir a importação de armamentos (BITZINGER, 2013 apud 

BITZINGER, 2014, p. 2, tradução nossa).  

“Embora possua modesta dotação orçamentária para a pesquisa e 

desenvolvimento, a DRDO tem sido relativamente bem-sucedida no desenvolvimento 

de uma gama de tecnologias e produtos [...]”. A produção da DRDO girava uma receita 

em torno de 1,40,000 crores74, em março de 2012,  (aproximadamente 20 bilhões de 

dólares) (BEHERA, 2013, p. 29, tradução nossa). 

No contexto internacional, Disnshaw Mistrym explica que a Política de Defesa 

indiana tem priorizado a parceria com os Estados Unidos da América (EUA), que 

identifica a Índia como sua mais promissora aliada entre os países emergentes. Para 

Washington, a Índia é parceira fundamental na resolução de vários problemas 

comuns, assim como para manter o equilíbrio de poder na Ásia. Essa aproximação, 

mutuamente benéfica, tem proporcionado parcerias estratégicas como o Acordo Civil 

Nuclear EUA-Índia (MISTRY, 2011, p. 89 e 90). 

Siddharth Srivastava relata que os ataques terroristas ocorridos na Índia 

fomentaram ainda mais a importância da Política de Aquisição de Defesa, que passou 

a promover e facilitar a ampla participação da indústria de Defesa indiana associado 

a transparência e probidade na aquisição de armas. Com isso, a Índia tem se 

esforçado imensamente na construção autóctone de caças, navios, submarino e 

porta-aviões sofreram crescimento, propiciando reflexos positivos para o poder militar 

da Índia (SRIVASTAVA, 2011, p. 73). 

Percebe-se que no início do século XXI, a Índia começa a apresentar no seu 

setor secundário uma mescla da chamada Big Science (Defesa, nuclear e 

aeroespacial) com outros setores como o pós-fordista e os tradicionais 

(automobilístico) (GONZALO; CASSIOLATO, 2016). 

O Annual Report 2013-2014 descreve que a Índia reservou, nesse mesmo 

período, um montante de 5% do seu orçamento para P&D75 e de 1% para produção 

                                                
74 1 crore equivale a 107 de rúpias, ou 156.550.87 dólares. Crore é uma unidade da numeração indiana 
igual a 10.000.000 (107) de rúpias. Além disso, o estilo de separar os grupos numéricos na Índia é 
adotado de forma distinta (1,00,00,000). 
75 Comparativamente, enquanto a China investiu em 2011 cerca de 6 bilhões de dólares em P&D, a 
Índia havia investido 1 bilhão de dólares (BITZINGER, 2014, p. 5). 
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(INDIA, 2014, p. 16), conforme demonstra o gráfico 5. Mesmo sendo considerados 

modestos por analistas indianos, comparativamente, a proporção orçamentária 

direcionadas a esses segmentos são bem superiores em relação a países da América 

do Sul, incluindo o Brasil. 

 

Gráfico 5 – Porcentagem de alocação de verba da Defesa Indiana 

 Fonte: Elaborado pelo autor, com base na (INDIA, 2014, p. 16) 

 

Porém, a indústria de Defesa indiana apresenta participação 

preponderantemente do governo. As organizações estatais que compõem a BID da 

Índia carregam a massa do setor de Defesa indiano, monopolizando o fornecimento 

dos produtos de Defesa (BITZINGER, 2014, p. 3). Esse passado estatizante de Nehru 

impediu por muito tempo o estabelecimento de um setor de Defesa dinâmico e 

orientado para o livre-mercado. Essa situação fez com que o complexo industrial 

produzisse equipamentos militares de tecnologia inferior, pouco competitivos e com 

alto custo. Outro problema é a falta de inovação, que fica restrita devido a burocracia, 

a corrupção e ao nepotismo (BITZINGER, 2014, p. 1). 

O general Nirbhay Sharm, um dos mais condecorados comandantes do 

Exército Indiano, aponta que o monopólio estatal gerou “vícios comuns a outras 

atividades econômicas, tais como ineficiência, falta de responsabilidade corporativa, 

baixa inovação, emprego de tecnologias de baixo conteúdo tecnológico e alto custo” 

(SHARMA, 2013, p. 7, tradução nossa). Assim, esse Complexo Industrial Militar, sob 

o pretexto da autonomia tecnológica, tem apresentado incapacidade de atingir 

qualidade e a eficácia operacional no setor, fazendo que com 50 anos de esforço a 

49,07%

16,46%

28,46%

1,00% 5,02%

2013-14

Exército Marinha Força Aérea Produção de defesa Pesquisa e Desenvolvimento
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história da Indústria de Defesa da Índia esteja repleta de equívocos (BITZINGER, 

2014). 

Nesse caso, a DRDO é uma das prováveis culpadas, tendo em vista a 

execução de um “fraco planejamento, os prazos excessivos e a falta de coordenação” 

(COHEN, DASGUPTA, 2010 apud BITZINGER, 2014, p. 6, tradução nossa). 

Conforme demonstra o quadro 4, ocorreram atrasos em muitos projetos 

emblemáticos, que são explicados pela complexidade em desenvolver tecnologias no 

“estado da arte”, tendo em vista a indisponibilidade de componentes críticos, a 

negação de tecnologia de ponta, o aumento dos custos e outros óbices (BEHERA, 

2013, p. 29). 

 

Quadro 4 – Tempo e custo de projetos do Cabinet Commitee on Secutity 

Projetos 

Provável data e 
conclusão 

Custos 

 (Valores em Crore) 

Original Revisado Original Revisado 

Light Combate 
Aircraft (LCA) Dez/08 Dez/12 3301,75 5777,53 

Naval Light 
Combat Aircraft 

(LCA, Navy) 
Mar/10 Dez/14 948,90 1714,98 

Aero-engine 
Kaveri Dez/96 Dez/09 383,81 2839,00 

Airbone Early 
Warning & Control 
(AEW&C) System 

Out/11 Mar/14 1800,00 2157,00 

Long Range 
Surface-to-Air 

Missile (LR-SAM) 
Maio/11 Dez/15 2606,02 Não 

revisionado 

 

Fonte: Behera (2013, p. 30). 

 

O setor de Defesa tem tido outros problemas como a incapacidade de formar 

suficientemente técnicos, engenheiros e cientistas para as necessidades da indústria, 

dificuldade em coordenar o setor de projetos com as Forças Armadas, além do baixo 

incentivo para restruturação e reforma do referido setor (BITZINGER, 2014, p. 1). 

Com relação a empresas privadas, pode-se afirmar que a iniciativa de inserção 

do setor privado no segmento bélico é recente na Índia. Somente em 2001, o governo 

autorizou a abertura de sua indústria de Defesa estatal e monopolista (ATARODI et 

al., 2010, p. 9). 
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Nessa circunstância, o crescimento da participação do setor privado na 

produção de Defesa tornou-se objetivo da Política de Defesa Indiana. Pranab 

Mukherjee76, como Ministro da Defesa, passou a incentivar a presença da iniciativa 

privada nesse setor, “permitindo 100% de participação da mesma e 26% de 

investimento direto estrangeiro”. Em meados do ano de 2012, mais de 180 licenças 

industriais haviam sido dadas para iniciativa privada (NAYAN, 2012, p. 69, tradução 

nossa). 

No que tange ao perfil das empresas, “a característica essencial da BID indiana 

privada reside no fato de que seus atores principais são grupos com múltiplas 

atividades cuja inserção no mercado de Defesa ocorreu recentemente” (MEMHELD, 

2015, tradução nossa). 

Este é o caso do “Grupo Tata, que está ativo no setor da Defesa desde a 

independência da Índia, sendo especialista na fabricação de veículos [...] e mais 

recentemente tem investido em eletrônica de Defesa com a Honeywell e em aviação 

militar com a Airbus”, ou seja, os grupos privados ligados a Defesa têm somente parte 

de sua produção investida nesse setor (MEMHELD, 2015, tradução nossa). 

Outro fato que acelerou a participação privada foi a abertura do mercado 

indiano para as joint ventures entre empresas indianas e estrangeiras, podendo ter as 

empresas não nacionais até 49% da estrutura comum (MEMHELD, 2015). Esse fato 

possibilitou economia de recursos ao evitar a participação estatal em toda produção 

de defesa. 

Com isso, o incentivo governamental para inserção de empresas privadas na 

Defesa tem possibilitado ampliar a velocidade de obtenção de tecnologias e, por 

conseguinte, de sistemas de armas com maior conteúdo tecnológico nacional. 

Com isso, apesar do Estado ser controlador de grande parte das indústrias, o 

processo de privatização limitada, a inserção de grandes multinacionais, 

microempresas e empreendedores tem acarretado maior diversidade e dinamismo no 

setor industrial indiano (GONZALO; CASSIOLATO, 2016). 

Em 2010, o Primeiro-Ministro indiano AK Antony colocou sua visão sobre a BID 

indiana, objetivando o aumento de conteúdo nacional: 

 

 “Our aim is to have a strong defence industrial base in India, because a 
country like India cannot indefinitely depend on foreign suppliers for 

                                                
76 Presidente da Índia desde 2012. Já ocupou diversas pastas ministeriais entre elas a de Ministro da 
Defesa entre 2004 e 2006. 



97 
majority of our equipments. At the moment 65-70 percent of equipment 
is imported; we have to reverse this trend”77 (ALISSON, 2012, p. 1). 
 

Além disso, no início desta década, a Política de Produção de Defesa, Defence 

Production Policy (DPP), a indústria de Defesa ganhou forte incentivo, por meio de um 

documento político, de 2012, que abarcava a inclusão de grande autonomia em 

projetos, no desenvolvimento e na produção de equipamentos para Defesa no curto 

prazo, bem como da criação de condições favoráveis para iniciativa privada e o 

aumento da participação de pequenas e médias empresas na “nacionalização” 

(BEHERA, 2013, p. 100; 101). 

No que tange a implementação de offsets, Behera (2015, p. 9) afirma que os 

contratos offsets podem ser diretos ou indiretos. Enquanto os diretos estão 

relacionados com a coprodução, subcontratação ou produção licenciada, o offset 

indireto não é relacionado especificamente aos itens importados, mas ao processo de 

produção do mesmo, como a transferência de tecnologia.  

O desafio para indústria de Defesa indiana com o uso de offsets é atingir a 

capacidade de fabricar peças nacionalmente. Portanto, não é só transferir tecnologia 

e know-how, mas também maximizar a exportação, a criação de empregos e melhorar 

a qualificação do trabalhador. Exemplo desse fato é o setor aeronáutico que precisará 

de um milhão de trabalhadores nos próximos 10 anos (MEMHELD, 2015). 

Por outro lado, a Índia assinou 25 contratos de offsets avaliados em 4,8 bilhões 

de dólares até o ano de 2014, o que não gerou benefícios concretos para indústria 

nacional. Segundo a Auditoria Geral da Índia, Auditor General of India (CAG), 

ocorreram diversas deficiências nos contratos, como adição nula de transferência de 

equipamentos, fraca monitoração de contratos e seleção equivocada de parceiros de 

offsets, que possuíam restrições de exportações ou necessidade de honrar direito de 

propriedade intelectual, obstando a obtenção de conhecimentos de tecnologias 

essenciais (BEHERA, 2015, p. 47; 63). 

Cabe ressaltar também que, em 2015, a Índia previa um gasto de U$ 80 bilhões 

associado ao encorajamento das exportações e o uso de tecnologia spin-off78 por meio 

de offsets, com o objetivo de impulsionar a BID, não excluindo o financiamento estatal 

nas DPSU e OF (NAYAN, 2012, p. 69). 

                                                
77 Nosso objetivo é ter uma forte base industrial de defesa na Índia, porque um país como o nosso não 
pode indefinidamente depender de fornecedores estrangeiros para a maioria dos nossos 
equipamentos. Neste momento entre 65 e 70 % dos equipamentos é importada; temos que inverter 
esta tendência (tradução nossa). 
78 Spin-off é a aplicação de tecnologias de base militar para emprego na área civil. 
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No que se refere a inovação79 (tabela 3), verifica-se que a Índia está num nível 

intermediário sendo o 48º colocado na capacidade de inovação entre 144 países, o 

que demonstra um nível intermediário, principalmente na qualidade das instituições 

de pesquisa, tendo em vista que já está em boa monta os gastos das empresas em 

P&D e a quantidade de cientistas no país. 

Com relação a colaboração da universidades e indústrias em P&D a Índia se 

encontra na 50º posição, ou seja, se apresenta também num nível intermediário, 

associado a bons gastos nas empresas de P&D que a colocam na 30º posição de 144 

países [também na tabela 3]. 

 

Tabela 3 – Ranking da Inovação 

Inovação Valor80 Posição no Mundo 
Capacidade de Inovação 4.0 48 

Qualidade das instituições de pesquisa 4.0 52 
Gastos das empresas em P&D 3.8 30 

Colaboração das Universidades-Indústrias 
em P&D 3.9 50 

Aquisição de produtos tecnológicos pelo 
governo 3.5 61 

Disponibilidade de cientistas e engenheiros 4.4 45 
Patentes81 1.5 61 

         Fonte: SCHWAB, 2013, p. 213. 

Importante destacar que, mesmo com esses índices modestos de inovação 

(causados a priori pelo monopólio estatal), atualmente a BID indiana possui três 

empresas entre as 100 maiores do mundo (com receitas maiores que 4 bilhões de 

dólares), focando na produção de aeronaves, helicópteros, eletrônicos, dentre outros, 

conforme verificado na tabela 4.  

Nesse ponto, Gonzalo e Cassiolato (2016, p. 22) argumentam que os setores 

estruturantes do Sistema Nacional de Inovação (SNI) indiano são a tríade composta 

pelos “setores de Defesa, aeroespacial e nuclear” e que os gargalos como “a ainda 

baixa articulação entre as instituições que compõem o SNI, o brain drain82, a questão 

ambiental e o baixo investimento em P&D por parte do setor privado” necessitam de 

melhoria. 

  

                                                
79 Nesse ponto, vale a análise da inovação da indústria em geral transborda diretamente para o setor 
de defesa, 
80Grade de pontuação estabelecido pelo Word Economic Forum. 
81 É o parâmetro menos importante para o setor de defesa, tendo em vista que tecnologias militares 
normalmente possuem classificação sigilosa. 
82 Fuga de cérebros. 
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Tabela 4 – Venda de produtos bélicos 

Ranking Empresa Vendas (milhões dólares) 

42 Hindustan Aeronautics 2390 

54 Indian Ordnance Factories 1210 

82 Bharat Electronics 900 

  Fonte: SIPRI Arms Industry Database apud PERLO-FREEMAN; FLEAURANT, 2014. 

 

Por fim, a Índia tem estabelecido uma posição de empregar ativamente 

empresas privadas, incluindo aquelas com joint ventures estrangeiras, à medida que 

progride em direção à autossuficiência da produção de Defesa (JAPÃO, 2015, p. 171). 

Importante destacar que, a partir da década de 1980, a Índia prima não mais pela 

autossuficiência total, mas sim pela autossuficiência seletiva (GONZALO; 

CASSIOLATO, 2016). 

 

4.3.2 Orçamento de Defesa 

 

O Orçamento de Defesa indiano é composto pelas dotações orçamentárias do 

Ministério da Defesa contidas em demandas orçamentárias voltadas para o Exército, a 

Marinha, Força Aérea, Fábricas de Material Bélico (OF), DRDO. Cabe destacar que “as 

despesas civis do Ministério da Defesa [...] e as despesas com pensões não estão 

incluídas no orçamento da Defesa” (KAUSHAL, 2015a, p. 175, tradução nossa).  

Antônio Henrique Lucena Silva afirma que após anos de conflitos internacionais e 

intervenções, a Índia modificou sua postura em relação à segurança, focando no 

desenvolvimento de um complexo industrial militar, com o objetivo de mitigar sua 

dependência externa e possuir uma indústria de Defesa confiável (SILVA, 2012, p. 58 e 

59). Nesse viés, o investimento em Defesa em relação ao PIB indiano permaneceu nas 

últimas duas décadas acima da média global, como pode ser verificado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Orçamento de Defesa indiano em relação ao PIB 

 

Fonte: THE WORLD BANK, 2015 

 

Em 1995, cerca de um terço do orçamento de Defesa indiano era gasto no 

pagamento de salários e vencimentos para as Forças Armadas e trabalhadores nas 

Fábricas de Material Bélico - Ordnance Factories – além do setor público de Defesa. “Uma 

parte significativa desse valor era destinada para o pagamento de salários e subsídios 

para o [...] exército, o quarto maior do mundo na época” (KAUSHAL, 1995, p. 8, tradução 

nossa).  

Além disso, “a política de recrutamento, adotava o tempo máximo de dezessete anos 

de trabalho para um soldado, embora ele recebesse uma pensão para uma média de pelo 

menos trinta anos,[...] os oficiais a vida útil de serviço era de vinte e sete anos” (KAUSHAL, 

1995, p. 8).  

Do exposto, Kaushal (1995, p. 8, tradução nossa) assinala que para reduzir a conta 

das pensões, o Tenente-General ML Chibber83 sugeriu um “serviço militar obrigatório de 

cinco a quinze anos para oficiais em várias organizações sob o controle do governo, como 

bancos, [...]”, além do aumento para “três anos de serviço militar obrigatório dos 

engenheiros e dos médicos que deveriam servir como pagamento pela educação 

subsidiada pelo Estado”. Dessa forma, tais problemas foram abrandados pela grande 

participação de temporários nas Forças indianas, que desoneram o déficit previdenciário.  

                                                
83 Militar indiano, nascido em agosto de 1927. Possui mais de 40 anos de experiência no exército e foi 
comandante-em-chefe do Comando do Norte da Índia. 
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Porém, conforme se verifica no gráfico 7, os gastos com pessoal entre 2009 e 2011 

na Índia apresentam uma proporção ainda moderada, havendo um volume razoável para 

pesquisa e desenvolvimento em relação aos inputs com recursos humanos. 

 

Gráfico 7 – Perfil dos gastos militares da Índia (2009-2011)84 

 

Fonte: IISS, 2012, p. 218 

 

Na década de 1990 com o objetivo de racionalizar os gastos militares, vários 

especialistas já recomendavam algumas medidas para melhoria da eficiência operacional, 

a saber: a reforma e a reorganização das FFAA; a reforma global do complexo de 

produção de Defesa “excessivamente esbanjador”; a entrada do setor privado na 

produção de Defesa; e o abandono de projetos considerados “elefantes brancos”, como o 

Main Battle Tank (MBT), carro de combate que consumiu 20 anos de recursos sem 

resultados práticos (KAUSHAL, 1995, p. 10, tradução nossa). 

Notadamente, a Índia buscou atender essas medidas, como por exemplo na 

inserção do setor privado na BID e na racionalização no desenvolvimento de projetos 

estratégicos, estabelecendo uma autossuficiência seletiva. 

Atualmente, o orçamento de Defesa indiano possui uma abordagem mais 

incremental, ou seja, baseada em pequenas mudanças de resultados orçados do período 

                                                
84 Embora normalmente os gastos de defesa não englobem as pensões, por meio dos dados fornecidos 
pelo the International Institute for Studies Strategics (IISS) foi possível a obtenção destes dados. No 
capítulo 5, esse gráfico foi convertido em porcentagem para melhor comparação. 
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anterior ou resultados reais. Essa é uma abordagem comum em organizações onde a 

gestão não pretende gastar uma grande quantidade de tempo para formulação de 

orçamentos. Uma abordagem incremental é viável, embora sempre abaixo do ideal, em 

períodos de despesa estável e crescimento de receita (KAUSHAL, 2015a, p. 175). 

As vantagens da orçamentação incremental são a simplicidade, a estabilidade 

financeira e a estabilidade operacional (KAUSHAL, 2015, p. 174). 

Porém, Kaushal85 (2015b, p. 174, tradução nossa) alerta que essa abordagem gera 

inúmeras desvantagens, tais como:  

(a) natureza incremental (realiza pequenas alterações em relação ao período 

anterior, quando na verdade pode haver grandes mudanças estruturais); 

(b) gastos excessivos (promove uma atitude de “usa ou perde” nas despesas 

orçadas, uma vez que a queda nos gastos de um período será refletida em períodos 

futuros); 

(c) folgas orçamentais (tendência a ser conservador no crescimento da receita e nos 

gastos excessivos nos orçamentos incrementais, de modo que eles sempre terão 

variações favoráveis);  

(d) revisão do orçamento (o orçamento tende a ter pouco incentivo para realização 

de ampla revisão, de modo que as ineficiências e folgas orçamentais são 

automaticamente incluídas nos próximos); 

(e) variação em relação a realidade (quando o orçamento incremental é baseado em 

um orçamento prévio, tende a haver uma crescente desconexão entre o orçamento e as 

necessidades reais); 

(f) perpetuação de alocações de recursos (se certa quantidade de fundo foi atribuída 

a uma área específica em um orçamento anterior, então o orçamento incremental garante 

que o financiamento será alocado no futuro, mesmo que a referida área não precise de 

financiamento, ou mesmo que em outras áreas necessitem); e 

(g) assumir riscos (alocação da maioria dos fundos para os mesmos usos todo ano, 

assim, é difícil obter uma grande alocação de fundos para dirigir em uma nova atividade. 

Dessa forma, o orçamento incremental tende a promover uma manutenção conservadora 

do status quo). 

Ante os fatos, em 2015,  Nambiar86 (2015, p. 242–244, tradução nossa) relata várias 

recomendações para a racionalização de Defesa, sendo algumas delas as seguintes: 

                                                
85 As informações emitidas por Vinay Kaushal foram traduzidas e resumidas. Para maiores informações 
ler o livro Core Concerns in Indian Defence and the Imperatives for reforms. 
86 As informações emitidas por Satish Nambiar foram traduzidas e resumidas. Para maiores 
informações ler o livro Core Concerns in Indian Defence and the Imperatives for reforms. 
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- Os compromissos de segurança e o emergente cenário regional e global não 

permitem espaço para um debate "guns versus butter"87; em suma, para garantir “butter” 

para sua grande população, a Índia requer também “guns”; 

- Apesar de todos os avanços tecnológicos em armas e equipamentos, a vitória na 

guerra continuará a depender do “indivíduo”; daí a importância dos profissionais de 

Defesa; 

- A necessidade imperiosa de garantir a realocação lateral do pessoal das FA para 

os serviços públicos centrais e estaduais, forças paramilitares, policiais centrais e 

estaduais, e empresas do setor público deve ser implementada sem mais procrastinação; 

- Inserção de mecanismos institucionais para assegurar que todas as entradas no 

serviço público federal e estadual fiquem dependente do cumprimento de dois a três anos 

de serviço militar obrigatório nas FFAA por meio do chamado “serviço militar obrigatório 

seletivo”. Tal medida resolve a escassez de oficiais subalternos em unidades das Forças 

Armadas, além de proporcionar conhecimentos específicos em assuntos militares para 

órgãos da administração e policiais; e 

- O esforço conjunto e a terceirização em algumas áreas da formação e no campo 

da logística, precisam ser aplicadas com prioridade, independentemente da resistência de 

interesses. 

 

4.4 OBSERVAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Este capítulo buscou estudar a Política de Defesa indiana dentro dos 

componentes elencados. Portanto, verificou-se que o Ministério da Defesa criado logo 

na independência da Índia, abarca quatro grandes departamentos com funções bem 

distintas, a saber: produção e Defesa, Defesa, P&D e bem-estar.  

As Forças Armadas possuem grande participação em operações de paz, com 

tropas de infantaria, comunicações, logística e principalmente com serviço de 

medicina operativa e assistencial, por meio de hospitais de campanha. Em virtude da 

existência de inúmeros grupos terroristas, o Exército indiano realiza operações contra 

terror, inclusive com exercícios combinados. 

Já a política declaratória indiana não apresenta documentos ostensivos e 

transparentes, conservando tão-somente em sua doutrina a concepção de emprego 

do poder militar, que serve de forma paliativa como política declaratória. Dentre alguns 

dos princípios de emprego está a Política do No First Use e a dissuasão mínima. 

                                                
87 Termo empregado para a eterna dicotomia do orçamento de defesa e gastos sociais, ou seja, “armas 
ou manteigas”. 
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Na prática concreta a Índia adota uma política de não intervenção, porém 

favorável ao R2P para fins de proteção dos direitos humanos, mediante esgotamento 

de outros recursos. Além disso, a Índia, embora não signatária do TNP, tem 

colaborado com esforço para controle de WMD com o concorde de leis e ações que 

reforcem a segurança nuclear. 

A BID indiana apresenta grande dinamismo ao mesclar indústrias estatais, 

empresas civis e joint ventures, além de implementar cada vez mais contratos de 

offsets. 

Por fim, o orçamento de Defesa indiano permanece com a série histórica acima 

da média mundial, incentivado por seu complexo entorno estratégico, além de possuir 

boa distribuição de gastos para P&D, embora haja necessidade de racionalização por 

meio de medidas como terceirização, serviço militar obrigatório seletivo e realocação 

lateral. 
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CAPÍTULO 5 - SIMILARIDADES E DIFERENÇAS NAS POLÍTICAS DE 

DEFESA 

 

Neste capítulo, os pontos de afastamento e aproximação foram analisados com 

base nas principais variantes e invariantes, por meio do terceiro tipo de comparação 

apresentado por Charles Tilly, verificando ainda possibilidades de ampliação da 

agenda de cooperação em Defesa entre o Brasil e a Índia no médio e longo prazo.  

 

5.1 PROCESSO HISTÓRICO E CO MPLEXO REGIONAL DE SEGURANÇA 

No que tange ao processo histórico e ao CRS de cada país, foram elencados 

os aspectos mais importantes de cada ponto de comparação, a fim de identificar 

similitudes e dissimilitudes sobre os fatores comparados. 

 

5.1.1 Formação histórica 

 

5.1.1.1 Premissa 

Inicialmente, percebe-se que não há variante com relação ao fato que ambos 

os países, Índia e Brasil, foram colônias, por determinado período de tempo, da 

Inglaterra e de Portugal, o que acarretou na assimilação de um pensamento exógeno 

a cultura nativa, como a adoção do inglês por parte da elite indiana ou do 

patrimonialismo por parte do Brasil. Esse passado colonial é um ponto de conexão 

entre os dois países que buscam se tornarem players globais. 

A necessidade de autossuficiência como forma de afirmação na comunidade 

internacional se estabelece como objetivo de ambos as nações na segunda metade 

do século XX, embora ambos tenham tido dificuldade em manter essa autonomia. 

Esse fato se mostra evidente sobretudo no setor industrial de Defesa indiano, que 

instituiu grandes estatais para produzir ampla diversidade de produtos de Defesa. 

Embora os dois países sejam multiétnicos e multiculturais, a Índia possui um 

grau de diversidade maior, inclusive no quesito religioso (com seguidores de sete 

religiões) [vide quadro 5]. Esse ponto gera maior heterogeneidade entre a população, 

fator que apresenta correlação com o agravamento da possibilidade de conflitos 

internos, como se verifica pelo número de incidentes terroristas nesse país. Já no 

processo histórico brasileiro ocorreu ampla miscigenação étnica e cultural da 

população, evitando problemas de segurança relacionados a heterogeneidade da 

mesma. 
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Quadro 5 – Comparação do processo histórico da Índia e do Brasil 

PONTOS DE COMPARAÇÃO BRASIL ÍNDIA 

Formação histórica Colonização Portuguesa Domínio Inglês 

Etnia Multiétnico Multiétnico 

Cultura Multicultural Multicultural 

Religioso Predominantemente 
cristão 

Multireligioso              
(7 religiões) 

 

Fonte: Autor 

 

5.1.2 CRS e Ameaças internas 

 

5.1.2.1 Pontos de Semelhança 

Ambos os CRS são do tipo padrão, ou seja, são complexos caracterizados pela 

inexistência de potências mundiais88, sendo marcados tão-somente por potências 

regionais e secundárias (Brasil e Argentina ou Índia e Paquistão), que variam suas 

políticas de segurança mediante o relacionamento das mesmas.  

O fato de ambos os países serem potências regionais e que buscam maior 

protagonismo no cenário internacional por meio do Fórum IBAS, possibilita um 

relacionamento de mesmo nível entre as duas nações, facilitando a interação entre as 

mesmas. 

 

5.1.2.2 Pontos de dessemelhança 

Conforme abordado no capítulo 3 e no parágrafo anterior, o relacionamento 

entre as potências regionais dita a condução das políticas de Defesa no interior do 

CRS. Assim, o fato da Índia e o Paquistão serem antagonistas nuclearmente armados 

e pertencentes a uma zona de paz negativa influi diretamente nas suas instituições de 

Defesa, nas Forças Armadas, na política declaratória, no orçamento de Defesa, dentre 

outros elementos componentes das Políticas de Defesa.  

Diferentemente, no CRS da América do Sul, zona de paz híbrida, o bom 

relacionamento do Brasil com a Argentina e a ausência de armas nucleares geram 

falta de percepção de ameaças externas e maior preocupação com as ameaças 

intraestatais, influindo também nas Políticas de Defesa brasileira. 

                                                
88 Embora no Supercomplexo da Ásia exista forte presença de potências mundiais. 
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Além disso, as ameaças internas presentes na Índia e no Brasil são distintas, o 

primeiro país apresenta altas taxas de incidentes terroristas com mais de 30 grupos 

atuantes, enquanto no Brasil a preocupação se volta as “novas ameaças” como o 

crime organizado e os Black Spots. 

 

Quadro 6 – Comparação dos CRS e das ameaças 

PONTOS DE COMPARAÇÃO BRASIL ÍNDIA 

Tipo de CRS Padrão Padrão 

Percepção de ameaça 

Baixa probabilidade de 
ameaça externas. 

Presença das “novas 
ameaças” e Black Spots 

Antagonismo com 
Paquistão  

 Ameaça Terrorista 

Tipos de Ameaça89 
Prioritariamente 

ameaças das células 2, 
3 e 4 

Prioritariamente as 
ameaças das células 1 
(Externa) e 3 (internas) 

Tipo de paz Paz híbrida Paz negativa 

Cenário Prospectivo 
Intensificação da 

atuação da Defesa junto 
as “novas ameaças” 

Risco nuclear 

Manutenção do efeito 
“tricke down” 

Ameaça terrorista 
Inexistente 

Baixa probabilidade 

Existente 

Alta Probabilidade 

Presença de Armas de 
destruição em massa 

Não Sim 

 

Fonte: Autor 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFESA E FORÇAS ARMADAS 

 

5.2.1 Organização Institucional da Defesa 

 

5.2.1.1 Pontos de semelhança 

Em relação a organização institucional da Defesa, verifica-se que ambos os 

países possuem o poder militar sob controle civil, embora o Ministério da Defesa no 

Brasil seja muito mais recente do que o indiano.  

Essa similitude atual entre os dois países possibilita a chamada “militarização 

dos militares”, maximizando a profissionalização militar e a probabilidade de 

                                                
89 Verificar quadro de ameaças de Paris no capítulo 2. 
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cooperação nas diversas matizes do setor de Defesa, já que a politização dos militares 

não é um problema. 

 

5.2.1.2 Pontos de dessemelhança 

No que se refere aos aspectos distintos entre as organizações institucionais de 

Defesa, uma diferença verificada é com relação a divisão do poder administrativo 

entre essas instituições. Enquanto a Índia possui uma divisão simétrica, repartindo 

sua estrutura em quatro departamentos: DOD, DDP, DDR&D e Department of Ex-

Servicemen Welfare, enfatizando graus de importância semelhantes para o 

operacional, a produção de Defesa, a P&D, bem como o bem-estar dos recursos 

humanos [figura 11]. 

Já o Brasil [vide figura 11], com uma estrutura mais compacta, verifica-se que 

o mote principal do ministério são as Forças Armadas e sua coordenação e 

gerenciamento, sendo que o órgão responsável pela formulação das políticas de 

produção, tecnologia e inovação de Defesa é tão somente uma secretária (SEPROD) 

pertencente a Secretária-Geral que articula a BID nacional. 

 

Figura 11 – Comparação das organizações institucionais do Brasil e da Índia 
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Fonte: Autor 

 

Destarte, uma boa opção de cooperação é o intercâmbio entre os dois 

ministérios, a fim de que ambos conheçam as vantagens e desvantagens de cada 

estrutura. Sendo que a priori, o ministério brasileiro pode analisar profundamente a 

existência de departamentos robustos relacionados a produção e a P&D de produtos 

de Defesa das três forças, conforme é procedido no Estado indiano [vide quadro 7]. 

 

Quadro 7 – Comparação da Organização Institucional da Defesa 

PONTOS DE COMPARAÇÃO BRASIL ÍNDIA 

Divisão de poder 
Divisão Assimétrica de 
órgão administrativo do 

MD 

Divisão Simétrica de 
Poder Administrativo   
(Por Departamentos) 

Órgãos 
CmiD, EMCFA, SG, 
dentre outros órgãos 

Departamento de Defesa, 
de Produtos de Defesa, 

de Pesquisa e 
Desenvolvimento e de 

Bem estar 
 

Fonte: Autor 

 

No que tange a articulação entre a Política Externa e a Política de Defesa, a 

existência do Cabinet Committee on Security na Índia, órgão formulador das Políticas 

de Defesa, formado por membros dos Ministérios da Defesa, da Fazenda e das 

Relações Exteriores aparenta ser uma boa prática adotada, ao integrar três 

elementos-chave para o sucesso das políticas públicas do setor de Defesa.  

No Brasil, a inexistência de um órgão similar para articulação dessas duas 

políticas contribui para baixa integração entre as mesmas. Assim, o Brasil pode 
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analisar tal estrutura por meio de visitas de estudos, a fim de verificar a possibilidade 

de criar órgão semelhante. 

 

5.2.2 Forças Armadas 

 

5.2.2.1 Pontos de semelhança 

Com relação as operações de paz, tanto as Forças Armadas indianas, quanto 

as brasileiras operam nessas missões, com ênfase para a primeira que é o 3º maior 

contribuinte de militares para esse tipo de operação [vide quadro 8]. De tal modo, 

percebe-se que o adestramento combinado em operações de paz, seria uma boa 

oportunidade de cooperação para fins de melhora da efetividade da tropa. 

 

Quadro 8 – Contribuição brasileira para missões de paz 

MISSÕES BRASIL ÍNDIA 

Total 1228 6718 
 

Fonte: Compilado com base em informações de Manutenção da Paz das Nações Unidas: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml 

 

Vale destacar que a participação nas operações de paz pelo Brasil e pela Índia 

demonstra uma atitude responsiva por parte dos dois países em relação a 

comunidade internacional. 

Outrossim, ambas as Forças Armadas possuem quadros femininos, porém sem 

a representação no ramo combatente (com exceção da FAB, que possui pilotos de 

caças do sexo feminino). Tal agenda se mostra possível de estabelecer maiores 

contatos, a fim de trocar informações e experiências sobre a ampliação do gênero 

feminino em ramos combatentes de ambas as forças. 

 

5.2.2.2 Pontos de dessemelhança 

Um ponto interessante que distingue as duas Forças Armadas é a percepção 

de ameaças comentadas na subseção anterior. No caso indiano, a paz negativa com 

o Paquistão, a influência chinesa, o efeito tricke down e as ameaças terroristas no 

interior do país fazem com que o poder militar priorize capacidades relacionadas à 

dissuasão, a guerra convencional e a “guerra contra o terror”, com ênfase em 

quantidade e qualidade das forças militares. 

Enquanto no Brasil, devido à baixa percepção de ameaças externas, as Forças 

Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, possuem um papel “multipropósito” 
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apoiando a sociedade na escassez de água no Nordeste, nas operações de GLO nas 

comunidades do Rio de Janeiro, nas greves das PM, na Defesa civil, embora ainda 

ocorra o adestramento de operações convencionais.  

 

Quadro 9 – Comparação das Forças Armadas 

PONTOS DE COMPARAÇÃO BRASIL ÍNDIA 

Forças Armadas 
Marinha, Exército e 

Aeronáutica 

Marinha, Exército, 
Aeronáutica e Guarda 

Costeira 

Papel das Forças Armadas Multipropósito 
Prioritariamente 
convencional e 

contraterror 
 

Fonte: Autor 

 

Essa diferença gera uma oportunidade de adestramento combinado entre as 

duas Forças Armadas, sobretudo no que diz respeito às técnicas, táticas e 

procedimentos adotados pela Índia no combate ao terror e em ramos específicos da 

guerra regular. 

Outro ponto, é que embora as duas nações busquem contribuir com a paz 

mundial, conforme visto anteriormente, a diferença da participação da Índia em 

relação ao Brasil é notadamente perceptível, uma vez que o primeiro emprega cerca 

de cinco vezes mais soldados do que o segundo, inclusive com a presença de 

elementos de apoio ao combate e apoio logístico, como os Hospitais de Campanha 

presentes no Congo e no Sudão do Sul. 

Logo, compreende-se que as Forças Armadas brasileiras podem colher boas 

experiências de emprego logístico em operações de paz, principalmente no que se 

refere ao apoio de saúde operativo, possibilitando melhores condições para o Brasil 

projetar um Hospital de Campanha sob à égide da ONU. 

 

5.3 POLÍTICA DECLARATÓRIA E PRÁTICA CONCRETA 

 

5.3.1 Pontos de semelhança 

A inexistência de ambição extraterritorial e da busca por uma hegemonia 

regional é percebida nas políticas de Defesa de ambos os países, o que possibilita um 

relacionamento facilitado entre as nações democráticas. 

Mesmo não possuindo documentos abertos sobre sua política de Defesa, o 

Ministério da Defesa indiano publica a cada dois anos um relatório sobre o referido 
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tema (Annual Report), enfatizando já no primeiro capítulo o ambiente de segurança 

em que se insere e seu desejo de manter boas relações com seus vizinhos. Tal fato 

se assemelha com a política declaratória apresentada pelo Brasil.  

Vale salientar que a Índia, diferentemente do Paquistão, adota a Doutrina No 

First Use, segundo o Draft Nuclear Doctrine e a Indian Army Doctrine, declarando que 

esse armamento não será primeiramente usado contra países nucleares, além de se 

comprometer a não empregar tais armas contra Estados não nucleares, 

demonstrando o mesmo viés pacífico do Brasil.  

Nova Deli expõe que mediante determinadas condições (como prévia 

autorização do Conselho de Segurança) é possível o uso da força nos termos do R2P. 

De forma parcialmente semelhante, o Brasil tem adotado o termo “responsabilidade 

ao proteger” (RWP), por meio do estabelecimento de critérios mais rígidos para 

diminuir os danos das intervenções militares. 

Notadamente, a política concreta estabelecida por ambos os países coaduna 

nos mesmo princípios, seja na não intervenção, numa atitude pacífica ou no R2P, 

mediante certo critérios, de maneira que é possível uma melhor coordenação e 

esforços para amplificar as vozes dos referidos países nos temas correlatos. 

 

 5.3.2 Pontos de dessemelhança 

Uma dessemelhança desse fator de comparação é que a presença de uma 

política declaratória por parte do Brasil, inclusive com uma Estratégia Nacional de 

Defesa, difere completamente da Índia que não dispõe do mesmo nível de 

transparência, provavelmente porque se encontra num CRS de paz negativa e de alta 

conflitividade. A falta de uma estratégia nacional indiana é criticada por alguns 

especialistas, tendo em vista que um país grande não poderia se omitir de ter tal 

documento.  

Outro distanciamento entre os dois países é que o Brasil é signatário do TNP, 

abdicando de possuir armas de nucleares, enquanto a Índia não é signatária deste 

tratado, porém se comprometendo a manter somente uma “dissuasão mínima” sem 

entrar em uma corrida armamentista e adepta da Política do No First Use.   

Essas distinções podem ser verificadas no quadro 10. 

  



113 
 

Quadro 10 – Comparação das políticas declaratórias e da prática concreta 

PONTOS DE 
COMPARAÇÃO 

BRASIL ÍNDIA 

Política declarada PND, END e livro branco de 
Defesa 

Documentos doutrinários e 
relatórios anuais do MD 

Agenda de R2P/RWP 
Reticente ao R2P 

Favorável ao RWP  

Favorável R2P  

Apoia o RWP 

Uso da força Contrário 
Favorável, mediante 

Determinados critérios 

Controle de armas Signatário do TNP 
Não-signatário do TNP 

Dissuasão mínima/No First Use 
 

Fonte: Autor  

 

5.4 ECONOMIA DE DEFESA 

 

5.4.1 Base Industrial de Defesa 

No que se refere a BID foram estabelecidos alguns pontos de comparação que 

se mostraram mais relevante durante a pesquisa. 

 

5.4.1.1 Pontos de semelhanças 

Inicialmente, a BID da Índia e do Brasil foram implementadas pelo Estado, o 

que possibilitou um surto industrial inicial e certo grau de autossuficiência em alguns 

produtos de Defesa (autossuficiência seletiva). 

Atualmente, ambas as BID têm buscado a inserção de empresas privadas 

(grandes conglomerados), holdings ou joint ventures, a fim de diminuir os custos do 

Estado ou aumentar o índice de inovação das empresas estatais.  

Ainda, a experiência e o interesse de ambos os países nos contratos offsets e 

no ramo da Big Science apresentam boas condições para parcerias em setores 

estratégicos como o nuclear e o espacial, além de troca de informações sobre as 

melhores práticas adotadas para absorção de tecnologia.  

 

5.4.1.2 Pontos de dessemelhanças 

Um ponto de distanciamento, conforme demonstra o quadro 11, é que o Brasil 

possui participação reduzida (somente a Embraer) entre as 100 maiores empresas de 

Defesa do mundo diferentemente da Índia que possui a participação de três empresas 



114 
(Hindustan Aeronautics, Indian Ordnance Fatories e Bharat Electronics), todas 

pertencentes a DPP (Departamento gerenciador das empresas estatais).  

 

Quadro 11 – Comparação das empresas do setor de Defesa no mercado mundial 

PONTOS DE COMPARAÇÃO BRASIL ÍNDIA 

Empresas entre as 100 
maiores do mundo 

Embraer 

Hindustan Aeronautics 

Indian Ordnance Fatories 

Bharat Electronics 

Ranking mundial 62º 

42º 

54º 

82º 

Vendas (milhões de dólares) 1210 

2390 

1210 

900 

  
Fonte: Autor, com base no SIPRI Arms Industry Database apud PERLO-FREEMAN; 
FLEAURANT, 2014. 

 

Essa situação possibilita que o Brasil busque melhores práticas adotadas pela 

BID indiana, a fim de melhorar sua competitividade no mercado mundial. 

Com relação a inovação [verificar tabela 5], percebe-se que, mesmo com 

elevado aporte de recursos das empresas indianas em P&D e com uma 

disponibilidade de cientistas e engenheiros bem acima da brasileira, a capacidade de 

inovação dos países não se distancia em elevado grau.  
 

Tabela 5 – Comparação da inovação entre Brasil e Índia 

INOVAÇÃO 
ÍNDIA 

POSIÇÃO NO MUNDO 
BRASIL 

POSIÇÃO NO MUNDO 

Capacidade de Inovação 48 44 

Qualidade das instituições de pesquisa 52 50 

Gastos das empresas em P&D 30 43 

Colaboração das Universidades-Indústrias 
em P&D 50 54 

Aquisição de produtos tecnológicos pelo 
governo 61 77 

Disponibilidade de cientistas e engenheiros 45 114 

Patentes90 61 50 
         Fonte: SCHWAB, 2015, p. 213; 343. 
 

                                                
90 É o parâmetro menos importante para o setor de defesa, tendo em vista que tecnologias militares 
normalmente possuem classificação sigilosa. 
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Aqui, verificou-se a possibilidade de intercâmbio de cientistas entre os dois 

países, a fim de buscar benefícios mútuos no que tange a inovação. 

 

5.4.2 Orçamento de Defesa 

 

5.4.2.1 Pontos de semelhança 

Entre os orçamentos de Defesa, compreende-se que ambos são voltados para 

projetos estratégicos, que por vezes se mostram onerosos demais e com custos de 

manutenção maiores ainda. A troca de informações sobre o gerenciamento de 

projetos deste porte é uma boa oportunidade de intercâmbio. 

Os gastos em recursos humanos e a questão previdenciária foi um óbice para 

Índia, assim como se apresenta como um problema atual para o Brasil. As medidas 

tomadas pela Estado indiano, bem como seus estudos para racionalizar tais gastos 

podem contribuir para uma solução brasileira. 

 

5.4.2.2 Pontos de dessemelhança 

A diferença existente entre os recursos alocados para Defesa está 

representada no gráfico 8 e demonstra a maior prioridade para a Defesa que a Índia 

disponibiliza em relação ao Brasil. Nos últimos 25 anos, a Índia tem mantido a 

porcentagem do orçamento de Defesa em relação ao PIB acima de 2,5%, enquanto o 

Brasil gira sempre em torno de 1,5% (com queda nos últimos 10 anos).  

Tal ideia é fundamentada pela maior percepção de ameaça existente no CRS 

do Sul da Ásia em comparação com a existente no CRS sul-americano. 
 

Gráfico 8 – Comparação entre o orçamento de Defesa brasileiro e indiano em relação ao PIB 

Fonte: THE WORLD BANK, 2015 
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Com relação ao perfil dos gastos de Defesa [vide o gráfico 9], o principal ponto 

de afastamento entre os dois países se encontra nos gastos com Pesquisa & 

Desenvolvimento, a Índia investe algo em torno de 6% dos gastos em defesa, 

enquanto o Brasil apresenta um investimento de cerca de 1% dos mesmos gastos. 

Além disso, quase 80% do orçamento brasileiro está voltado para os recursos 

humanos (pensões e gastos com pessoal), enquanto na Índia essa proporção é um 

pouco abaixo de 50%.  

 

Gráfico 9 – Perfis de gastos de Defesa da Índia e do Brasil 

 

 

Fonte: Autor, com base nos dados do IISS 

 

Essa divisão permite um melhor fôlego para a BID indiana em relação a 

brasileira, possibilitando a sustentação do desenvolvimento de produtos de Defesa de 

diversas áreas. Como observou Cepik (2014) a alocação de recursos em 
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investimento, P&D e qualificação de pessoal é o que gera melhoria de capacidade 

militar real. 

Logo, a troca de informações sobre as medidas tomadas pela Índia para manter 

seu grau de P&D em bons níveis associado a soluções empregadas para limitar os 

gastos com pensões e recursos humanos se caracteriza como importante vetor de 

cooperação entre os dois países. 

 

5.5 OBSERVAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Finalmente, este capítulo teve o objetivo de comparar as semelhanças e 

dessemelhanças das Políticas de Defesa da Índia e do Brasil, apresentadas em 

detalhes nos capítulos anteriores. Nesse sentido, verificou-se que há semelhanças 

importantes entre as Políticas de Defesa dos países em análise, como a existência do 

controle civil sob o poder militar, a participação em operações de paz, a exclusão de 

ideal expansionista, a busca por maior autossuficiência tecnológica, entre outros.  

Porém, foi notado também muitas diferenças, como a estrutura do Ministério da 

Defesa, o papel das Forças Armadas, as políticas declaratórias distintas, a grande 

participação estatal na BID, o aporte de recursos do orçamento, entre outros.  

Nesse diapasão, é possível perceber possibilidades de estabelecimento de 

cooperação em diversos fatores estudados, tais como qualificação e adestramento de 

tropas, parcerias na indústria e esforço conjunto na prática concreta em assuntos 

relativos à Defesa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho em questão buscou se inserir nos estudos ainda incipientes sobre 

Defesa feitos a partir do Brasil, ao se dedicar a uma pesquisa comparada das políticas 

de Defesa de dois integrantes do chamado Fórum IBAS, Brasil e Índia. Interessa na 

primeira parte dessas considerações finais então ressaltar que como se verificou no 

capítulo 1, ao se analisar o histórico de ambos os países, verifica-se que ambos os 

países foram colônias e que sofreram fortes influências culturais de seus 

colonizadores, configurando uma premissa interessante para o início da comparação.  

Ademais, os CRS dos dois países são distintos em muitos aspectos, seja na 

questão nuclear, na ameaça terrorista, no tipo de paz existente ou na existência das 

“novas ameaças”. 

Já no capítulo 2, ao se debruçar sobre os debates em torno do que é Política 

de Defesa e o que é Política Externa, chegou-se à conclusão que a articulação entre 

as duas são fundamentais para manutenção dos interesses e da integridade do 

Estado, bem como que o alargamento e o aprofundamento do conceito de segurança 

têm ampliado o leque de atribuições do poder militar, de acordo com a securitização 

ou não de determinados elementos presentes em cada país. 

No capítulo 3 foram analisadas as Políticas de Defesa do Brasil por intermédio 

de três componentes: organização institucional e Forças Armadas, política 

declaratória e prática concreta e economia de Defesa (orçamento e BID).  

De forma semelhante, no capítulo 4 foram analisadas as Políticas de Defesa 

do Índia por meio do estudo dos mesmos componentes supracitados. 

Por fim, no capítulo 5, que trata das semelhanças e dessemelhanças nas 

Políticas de Defesa do Brasil e da Índia, verificou-se que as invariantes entre os países 

são pontos de oportunidades para ampliar a agenda de cooperação em Defesa, 

enquanto as variantes elencadas possibilitam o estabelecimento de intercâmbios, a 

fim de estabelecer eventuais trocas de experiências ou lições apreendidas entre 

ambos os países. 

*** 

Tendo por base essa comparação, a fim de identificar uma possível ampliação 

da agenda de cooperação em Defesa entre a Índia e o Brasil, no médio e longo prazo, 

verificou-se que o processo histórico dos dois países, multiétnicos e multiculturais 

(embora em graus diferentes), apresentam dominação colonial semelhante com a 

inserção de um pensamento exógeno e que apresentam um forte busca por 
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autonomia. Isso possibilita que essas similitudes sejam uma boa narrativa em busca 

de um maior diálogo em torno da autonomia no campo do pensamento de Defesa e 

da autossuficiência seletiva da indústria de Defesa dos dois países. 

No médio prazo, a possibilidade de conexão entre Índia e Brasil pode ser 

percebida, sobretudo, no fato de tratar-se de potências regionais, desejosas de maior 

protagonismo mundial, terem políticas declaratórias positivas (sem ambições 

territoriais) e práticas concretas similares. Tais práticas podem ser exemplificadas 

principalmente no Responsibility to Protect (R2P) - com manifestação de apoio indiana 

ao Responsibility While Protecting (RWP) elaborado pelo Brasil - além do fato de que 

ambas as nações compõem o Fórum IBAS, junto com à África do Sul. Nesse ponto, 

as políticas concretas de Defesa dos dois países podem ser convergidas e ampliadas 

dentro de uma agenda comum de pensamento junto à comunidade internacional. 

Em outro aspecto, a diplomacia militar é facilitada pelo controle civil existente 

em ambos os Ministérios da Defesa, incrementando o profissionalismo e mitigando a 

politização das Forças. Desse modo, o intercâmbio entre esses ministérios poderia se 

mostrar uma importante oportunidade de cooperação, uma vez que a organização 

institucional de Defesa do Brasil possui uma estrutura mais racionalizada e compacta, 

enquanto o da Índia está dividida em quatro departamentos fortemente especializados 

(Defesa, Produção de Defesa, P&D e bem-estar). 

Além disso, a existência de um gabinete multidisciplinar – composto por 

representantes da Ffazenda, da Defesa e das Relações Exteriores – chamado Cabinet 

Committe on Security (CCS), para elaborar as políticas de Defesa indiana, oferece 

opções de estudos interessantes para implementação de melhorias em ambos os 

ministérios. Dessa forma, essa troca de informações institucionais poderia gerar 

benefícios para ambos os países no que se refere à otimização de recursos. 

A agenda de cooperação em Defesa poderia ser ampliada, focando no 

adestramento combinado de suas Forças Armadas, principalmente no que tange às 

operações de paz, operações contra terror e operações regulares, tendo em vista a 

expertise e o interesse dos dois países nesses tipos de operações. Além disso, o 

know-how indiano no envio de hospitais de campanha para missões de paz poderia 

ser aproveitado para estabelecer um programa para transferência de lições 

apreendidas e boas práticas. Destaca-se que a discussão a respeito da inserção de 

mulheres na área combatente poderia ser também uma oportunidade válida para 

intercâmbio. 

Cabe ressaltar que a agenda já realizada pelo componente naval no contexto 
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do Fórum IBAS (IBSAMAR) pode ser ampliada, em virtude da importância 

geoestratégica cada vez maior do Atlântico Sul. 

No longo prazo, o interesse da Índia e do Brasil em fortalecer suas Bases 

Industrial de Defesa (BID) por meio de contratos offsets e incentivos de empresas 

privadas no setor, além da busca da autossuficiência seletiva, demonstra ser uma 

provável oportunidade de cooperação na área, criando uma integração das BID nos 

pontos de fraqueza e força de cada país. Essa integração possibilita a geração de 

benefícios econômicos (com o aumento das exportações entre os dois países), além 

de aumentar o  domínio e o intercâmbio de tecnologias (Big Science), consideradas 

sensíveis, diminuindo a dependência externa (OLIVEIRA; BRITES; MUNHOZ, 2012). 

No que se refere ao orçamento, o intercâmbio com os setores orçamentários 

da Índia, sobre racionalização (serviço militar obrigatório seletivo, terceirização, entre 

outros), diminuição de gastos com pessoal e gerenciamento de projetos estratégicos, 

mostra-se de grande valia, principalmente para o Brasil, que tem apresentado um 

orçamento pouco flexível devido ao gasto exagerado com pessoal. 

*** 

Por fim, entende-se que a pesquisa em questão pode permitir uma agenda mais 

ampla de trabalho. Sugere-se aqui que futuras pesquisas possam aprofundar três 

temas em especial.  O primeiro se refere à comparação das Políticas de Defesa do 

Brasil com as do país pertencente ao Fórum IBAS não estudado nesta pesquisa, ou 

seja, a África do Sul, que mostrou ter uma vasta bibliografia de pesquisa, inclusive 

com políticas declaratórias disponíveis na rede mundial de computadores. Outro tema 

seria o aprofundamento na relação entre as ameaças existentes no CRS e no campo 

interno e as capacidades necessárias para as Forças Armadas brasileiras. Esse ponto 

ganhou “peso” durante o trabalho, uma vez que a dicotomia presente entre Segurança 

Pública e Defesa parece ser recorrente na atualidade. Por último, seria interessante a 

pesquisa aprofundada sobre a BID indiana, que apresenta características 

interessantes devido ao seu alto grau de estatização associado a bons resultados no 

mercado mundial, com vasto leque de produtos de Defesa autóctones. 



121 
REFERÊNCIAS 

ABDENUR, A. E.; SOUZA NETO, D. M. DE. Brazil in the South Atlantic: growing 

protagonism and unintended consequences. n. May, p. 1–4, 2013a.  

ABDENUR, A. E.; SOUZA NETO, D. M. DE. Brazil’ s Maritime Strategy in the South 

Atlantic : The Nexus between Security and Resources. X Conference of Forte de 

Copacabana International Security A European–South American Dialogue 

Adriana, p. 172–184, 2013b.  

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Estudos Setoriais 

de Inovação Base Industrial de Defesa. Brasília: [s.n.].  

ALEXANDRE, C. F. Responsabilidade de Proteger e Soberania como 

Responsabilidade: Análise Teórica e Desafios Brasileiros. [s.l: s.n.]. 

ALMEIDA, C. W. L. DE. Economia e orçamento para a defesa. Revista A Defesa 

Nacional (ADN), n. 797, p. 80–93, 2003.  

ALMEIDA, C. W. L. DE. Transparência do orçamento de defesa: O caso brasileiro. 

Papeles de investigación - RESDAL, Papeles de investigación - RESDAL. 2005.  

ALMEIDA, C. W. L. DE. Política de defesa no Brasil: considerações do ponto de vista 

das políticas públicas. Opinião Pública, v. 16, n. 1, p. 220–250, jun. 2010.  

ALSINA JUNIOR, J. P. S. Política Externa e Defesa no Brasil Atual : Uma Agenda 

Possível. Meridiano 47, 2003a.  

ALSINA JUNIOR, J. P. S. A síntese imperfeita: articulação entre política externa e 

política de defesa na era Cardoso. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 

46, n. 2, p. 53–86, 2003b.  

ALSINA JUNIOR, J. P. S. O poder militar como instrumento da política externa 

brasileira contemporânea. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 52, n. 2, 

p. 173–191, 2009a.  

ALSINA JUNIOR, J. P. S. Política externa e poder militar no Brasil. [s.l: s.n.].  

ALVES, J. E. D. A transição demográfica e a janela de oportunidade. p. 13, 2008.  

AMORIM, C. Breves Narrativas Diplomáticas. São Paulo: Benvirá, 2013.  



122 
ANDRADE, I. DE O. Base Industrial de Defesa: Contextualização histórica, conjutura 

atual e perpectivas futuras. In: Mapeamento da Base Industrial de Defesa. Brasília: 

[s.n.].  

ARANTES JÚNIOR, A. O Paquistão e as estratégias ocidentais para a Ásia Meridional. 

Revista Brasileira de Política Internacional, v. 46, n. 1, p. 182–207, 2003.  

ARTURI, C. S. Políticas de defesa, inteligência e segurança. 1. ed. Porto Alegre: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014.  

ATARODI, A. et al. India: A Defence and Security Primer India : A Defence and 

Security Primer. FOI, n. May 2010, p. 84 p., 2010.  

AYOOB, M. The Security Problematic of the Third World. World Politics, v. 43, n. 2, 

p. 257–283, 1991.  

BAJPAI, K. The Global Commons and India’s National Security Strategy. In: Grand 

Strategy for India 2020 and Beyond. [s.l: s.n.].  

BANERJEE, D. India and R2P: Reconciling the Tension Between ntervention and 

State Sovereignty. In: The Responsibility to Protect - From Evasive to Reluctant 

Action? The Role of Global Middle Powers. [s.l.] Hans Seidel Foundation, Konrad 

Adenauer Stiftung, 2012.  

BASSFORD, C. The Primacy of Policy and the “trinity” in Clausewitz’s Mature Thought. 

In: STRACHAN, H. E. W.; HERBERG-ROTHE, A. (Eds.). . Clausewitz in the Twenty-

first Century. New York, 2007: [s.n.]. p. 74–90.  

BATTAGLINO, J. M. The coexistence of peace and conflict in South America: toward 

a new conceptualization of types of peace. Revista Brasileira de Política 

Internacional, v. 55, n. 2, p. 131–151, 2012.  

BEHERA, L. K. Indian Defence Industry Issues of Self-Reliance. IDSA Monograph 

Series, n. 21, 2013.  

BENNER, T. O Brasil como um empreendedor normativo: a Responsabilidade ao 

Proteger. Politica Externa, v. 21, n. 4, p. 35–46, 2013.  

BERTONHA, J. F. A Estratégia Nacional de Defesa do Brasil e a dos outros BRICs 

em perspectiva comparada. Revista Brasileira de Politica Internacional, v. 56, n. 2, 



123 
p. 112–130, 2013.  

BETHELL, L. O Brasil e a ideia de “América Latina” em perspectiva histórica. Est. 

Hist., v. 22, n. 44, p. 289–321, 2009.  

BITZINGER, R. A. The State of Defense Innovation in India: Can It Catch Up with 

Global Leaders? S. Rajaratnam School of International Studies. IGCC Defense 

Innovation Briefs, v. 4, n. 4, 2014.  

BOROOAH, V. K. Terrorist Incidents in India, 1998–2004: A Quantitative Analysis of 

Fatality Rates. Terrorism and Political Violence, v. 21, n. 3, p. 476–498, 2009.  

BOWERS, C. O. Como Identificar Adversários Híbridos Emergentes. Military Review, 

n. 1, 2014.  

BRASIL. Política Nacional de defesa, 2012a.  

BRASIL. Estratégia Nacional de Defesa, 2012b.  

BRASIL. Decreto Legislativo N. 373, de 2013. Livro Branco de Defesa Nacional. . 2013 

a.  

BRASIL. Resolução no 2, de 2013-CN. Dispõe sobre a Comissão Mista de 

Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), comissão permanente do 

Congresso Nacional, órgão de controle e fiscalização externos da atividade de 

inteligência, previsto no art. 6o da Lei no 9, 2013b.  

BRUSTOLIN, V. M. Dimensões e aplicações do Orçamento de Defesa do Brasil. Mural 

Internacional, v. 5, n. 1, p. 38–45, 2013.  

BUZAN, B.; HANSEN, L. A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional. 

Traducao Flávio Lira. São Paulo: Unesp, 2012.  

BUZAN, B.; WÆVER, O. Regions and Powers - The Stucture of International 

Security. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São 

Paulo Cambridge: Cambridge university Press, 2003.  

BUZAN, B.; WÆVER, O. Macrosecuritization and security constellations: 

reconsidering scale in securitization theory. Review of International Studies, v. 35, 

p. 253–276, 2009.  



124 
BUZAN, B.; WAEVER, O.; WILDE, J. DE. Security: A New Framework for Analysis. 

Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.  

CALDAS, E. A. P.; NETO, P. R. C. IBAS: REALIDADES E PERSPECTIVAS. Revista 

Direito e Liberdade, v. 5, n. 1, p. 439–460, 2007.  

CARPES, M. M. A política nuclear brasileira no contexto das relações 

internacionais contemporâneas. [s.l.] Pontífícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2006. 

CARPES, M. M. When Words are not Enough: assessing the relationship between 

international commitments and the nuclear choices of Brazil, India and South Africa. 

Third World Quarterly, v. 34, n. September 2014, p. 1111–1126, 2013.  

CARTER, A. B. America’s Strategic New Partner? Manmohan Singh announced. 

Foreign Affairs, v. 85, n. 4, p. 33–44, 2012.  

CAVALCANTI, C. A. DE M. Angola e Moçambique: As Operações de Paz. Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais, v. 4, 2007.  

CEPIK, M. Políticas de defesa no Brasil: instituições, doutrina, capacidades e 

economia. Fondaton pour la recherche stratégique, 2014.  

CEPIK, M.; PITT, R. A Índia e a Segurança Regional após Abbottabad. Conjuntura 

Austral, v. 2, n. 6, p. 33–48, 2011.  

CHALIAND, G.; BLIN, A. The Invention of Modern Terror. In: The History of 

Terrorism. From Antiquity to Al Qaeda. [s.l: s.n.].  

CHANDRAMOHAN, B. India’ s Defence Budget : Implications and Strategic 

Orientation. n. July, 2013.  

CHAPMAN, G. P. The geopolitics of South Asia: From Early Empires to the 

Nuclear Age. 3a edição ed. [s.l.] Ashgate, 2009.  

CHOPRA, P. Towards a Nuclear Free World. Economic and Political Weekly, v. 28, 

n. 16, p. 759–767, 1993.  

CIDADE, F. D. P. Notas de Geografia Militar Sul-Americana. 2a ed. Rio de Janeiro: 

[s.n.].  



125 
CLAUSEWITZ, C. VON. Da Guerra. Traducao Michael Howard; Peter Paret. [s.l: s.n.].  

CLOSS, M. B. IBAS : Importância Geopolítica e GeoestratégicaO Atlântico Sul 

como Eixo da Inserção Internacional do Brasil. Anais...Porto Alegre: SEMINÁRIO 

BRASILEIRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS INTERNACIONAIS (SEBREEI), 2013 

COHEN, S. P.; DASGUPTA, S. Arming without Aiming. Washington: The Brooking 

Institution, 2010.  

COISSI, J. Escavações revelam hábitos de índios que viveram há mil anos no 

Sul do país. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/03/1751784-

escavacoes-revelam-habitos-de-indios-que-viveram-em-1000-dc-no-sul-do-

pais.shtml>. Acesso em: 22 set. 2016.  

CORREA, G. C. A Política de Defesa do Brasil no Século XXI. Coleção Meira Mattos, 

p. 29–38, 2014.  

COSTA, D. Segurança e defesa: uma única visão abaixo do Equador. Revista 

Brasileira de Política Internacional, v. 42, n. 1, p. 127–156, 1999a.  

COSTA, F. Os Indianos. 1a ed. São Paulo: Contexto, 2015.  

COSTA, W. M. DA. Políticas territoriais brasileiras no contexto da integração sul-

americana. Revista Território, v. IV, n. 7, p. 25–41, 1999b.  

CUNHA, M. B. DA; AMARANTE, J. C. A. DO. O Livro Branco e a Base Científica, 

Tecnológica, Industrial e Logística de Defesa. Revista da Escola de Guerra Naval, 

v. 17, n. 1, p. 11–32, 2011.  

D’SOUZA, S. M. Nation Building in Afghanistan and India’s National Strategic. In: 

Grand Strategy for India 2020 and Beyond. New Dehli: Institute for Defence Studies 

and Analyses, 2012. p. 218–231.  

DAHAL, S. H. et al. Internal Conflict and Regional Security in South Asia. 

Approaches, Perspectives and PoliciesGeneva: United Nations Institute for 

Disarmament Research, 2003 

DAHIYA, R. Reforming the Military Institutions and National Security Strategy. In: 

Grand Strategy for India 2020 and Beyond. [s.l.] Institute for Defence Studies and 

Analyses, 2012.  



126 
DANINO, M. Effects of Colonization on Indian Thought.  

DASGUPTA, S.; COHEN, S. P. Is India Ending its Strategic Restraint Doctrine? The 

Washington Quarterly, v. 34, n. 2, p. 163–177, 2011.  

DAVID, E.; MARTINEZ, M. O Processo de Dessecuritização do Narcotráfico na Unasul 

*. Contexto Internacional (PUC), v. 37, p. 661–691, 2015.  

DIAS, V. A.; CARREIRA, S. Retrospectiva do conceito de segurança: alargamento e 

aprofundamento da agenda securitária no pós-guerra fria *. p. 1–24, 2011.  

DOS REIS, E. G. Integração Regional, Projeção de Poder e Soft Balancing: a dinâmica 

da conduta estratégica das potências regionais no sistema global. In: CASTRO, TH. 

(ORG. . (Ed.). . Relações Internacionais Contemporâneas: Teorias e Desafios. 

Curitiba: Íthala, 2014.  

FLEMES, D.; VAZ, A. C. Políticas de Segurança da Índia, Brasil e África do Sul: 

contexto regional de segurança e os limites para uma agenda comum. Mural 

Internacional, n. V. 5 N.1, p. 25, 2014.  

FREEDMAN, B. J. E. Officially Blacklisted Extremist or Terrorist (Support) 

Organisations. In: The Routledge Handbook of Terrorism Research. [s.l: s.n.].  

FUCCILLE, A. O Brasil e a América do Sul: (re) pensando a segurança e a defesa na 

região. Revista Brasileira de Estudos de Defesa, v. 1, n. 1, p. 112–146, 2014.  

FUCCILLE, A.; REZENDE, P. Complexo Regional de Segurança da América do Sul: 

Uma Nova Perspectiva. Contexto Internacional, v. 35, n. 1, p. 77–104, 2013.  

FUCCILLE, L. A. Democracia e questão militar: a criação do Ministério da Defesa 

no Brasil. [s.l.] Universidade de Campinas, 2006. 

GALLETTI, S. V.; BALBONI, C. A new “time to market” approach. Lexology, 2014.  

GLOBAL PEACE INDEX. Quantifying Peace and its Benefits. 2015.  

GOLDONI, L. R. F.; NETO, M. D. Perspectivas da cooperação militar entre os BRICS. 

Tensões Mundiais, v. 10, n. 18, 19, p. 361–375, 2014.  

GONZALO, M.; CASSIOLATO, J. E. A Evolução do Sistema Nacional de Inovação da 

Índia e seus Desafios Atuais: uma primeira leitura a partir do pensamento latino-



127 
americano. BRICS Policy Center, v. 4, n. 4, 2016.  

GUIMARÃES, L. L. Política Externa e Segurança da Índia. Implicações para o Fórum 

IBAS. Intellector, v. V, n. 9, p. 1–40, 2008.  

GUIMARÃES, L. L. Índia: políticca Externa e Segurança: Do Idealismo à Realpolitik. 

In: ALEXANDERZHEBIT (Ed.). . Brasil, Índia, África do Sul: emergência do Sul 

global. [s.l: s.n.].  

HERZ, M.; DUTRA, A. Os Brics em Revisão de LiteraturaBRICS Policy Center. [s.l: 

s.n.].  

HITCH, C. J.; MCKEAN, R. N. The Economics of Defense in the nuclear age. Santa 

Monica: RAND corporation, 1960.  

IEP. Global Terrorism Index. Capturing the Impact of Terrorism from 2002-2011. 

[s.l: s.n.].  

IEP. Global Terrorism Index 2015. Measuring and Understanding the impact of 

terrorism. [s.l: s.n.].  

IISS. The Military Balance 2012. Londres: The International Institute for Strategic 

Studies, 2012.  

IISS. The Military Balance 2014. Londres: The International Institute for Strategic 

Studies, 2014.  

INDIA. Indian Army Doctrine. [s.l: s.n.]. Disponível em: 

<http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-

be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=157030>. 

INDIA. Annual Report 2013-14. [s.l.] Ministry of Defence, 2014.  

JAPÃO. India: The Foreign and Security Policy under the Modi Government. In: East 

Asian Strategic Review 2015. Tokyo: The National Institute for Defense Studies, 

2015.  

JOHNSON, D. et al. Preparing and training for the full spectrum of military 

challenges: Insights from the experiences of China, the United Kingdom, France, 

India, and Israel. Santa Monica: RAND corporation, 2009.  



128 
JONY, E.; RIBEIRO, J. De BRIC a BRICS : Como a África do Sul Ingressou em um 

Clube de Gigantes *. v. 37, p. 255–287, 2015.  

JOSHI, S. V. The Future of Indian Power Projection. Whitehall Papers, v. 85, n. 1, p. 

119–141, 2015.  

JUBILUT, L. L. A “Responsabilidade de proteger” é uma mudança real para as 

intervenções humanitárias. Revista Eletrônica de Direito Internacional, v. 2, p. 409–

449, 2008.  

KALYANARAMAN, S. Thinking about Counter Terrorism in India’s National Strategy. 

In: Grand Strategy for India 2020 and Beyond. [s.l: s.n.]. p. 107–115.  

KAUSHAL, N. India’ s Defense Budget : n. June, 1995.  

KAUSHAL, V. Defence Budget: Constraints and Capability Building. Core Concerns 

in Indian Defence and the Imperatives for reforms, p. 172–207, 2015a.  

KAUSHAL, V. Defence Budget 2015-16: The Bad, the Worse and the Good. 2015b.  

KUGELMAN, M. Could India and Pakistan Go to War? Disponível em: 

<http://thediplomat.com/2016/09/could-india-and-pakistan-go-to-war/>. Acesso em: 

21 out. 2016.  

LANGE, V. L. Um Desafio Conjunto para o Exército e para a Indústria de Defesa. 

UFJF, 2007.  

LAZZARI, P. A Política Brasileira de Segurança Internacional no Governo Luiz 

Inácio Lula da Silva. [s.l.] Universidade Federal Do rio Grande do Sul. Faculdade de 

Ciências Econômicas. Curso de Relções Internacionais, 2009. 

LIMA, R. C. A articulação entre Política Externa e Política de Defesa no Brasil: 

Uma Grande Estratégia InconclusaPhD Proposal. São Paulo: [s.n.].  

LOMBARDI, M. R.; BRUSCHINI, C.; MERCADO, C. M. As mulheres nas Forças 

Armadas brasileiras: a Marinha do Brasil 1980-2008. v. 30, 2009.  

MACHADO, A. A. DA S. Complexo Regional do Sul da Ásia. Brasília: Intituto de 

Relações Internacionais. Universidade de Brasília, 2010. 

MAHMOOD, S. Pakistan’s Public Education System: Narratives of Intolerance. 



129 
Disponível em: <http://thediplomat.com/2016/05/pakistans-public-education-system-

narratives-of-intolerance/>. Acesso em: 13 out. 2016.  

MARRANGUELLO, L. DOS S. A Relação do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África 

do Sul (IBAS) com os Eixos da Política Externa do Governo Lula. [s.l.] 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)., 2009. 

MATTOS, C. DE M. Geopolítica. Volume II. Rio de Janeiro: [s.n.].  

MATTOS, L. F. DE. A inclusão da Antártica no conceito de entorno estratégico 

brasileiro. Revista da Escola de Guerra Naval, v. 20, n. 1, 2014.  

MEDEIROS FILHO, O. Entre a cooperação e a dissuasão: políticas de defesa e 

percepções militares na América do Sul. São Paulo: Universidade de São …, 2010.  

MEMHELD, P. BITD indienne: vers les stratégies du «Make in India» and «Export 

India. Disponível em: <http://www.iris-france.org/la-bitd-indienne-vers-les-strategies-

du-make-in-india-and-export-india>. Acesso em: 29 abr. 2015.  

MIGON, E. X. F. A Inserção dos Assuntos de Defesa na Agenda das Políticas 

Públicas. [s.l.] Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2011. 

MILANI, C. R. S. et al. Atlas da Política Externa Brasileira. Rio de Janeiro: EdUERJ, 

2015.  

MILLER, B. States, Nations, and the Great Powers: The Sources of Regional War and 

Peace. 2007.  

MINISTRY OF DEFENCE. About Ministry. Disponível em: 

<http://www.mod.nic.in/forms/default.aspx>. Acesso em: 13 out. 2016.  

MISTRY, D. The U.S.-India Civil Nuclear Agreement and its Proliferation, Energy, and 

Environmental Implications. In: KUGELMAN, M. (Ed.). . India’s Conteporary Security 
Chalenges. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2011. p. 

89–98.  

MOLINA, T. S. O Arcabouço Regulatório da Base Logística de Defesa. [s.l.] 

Universidade Federal Fluminense (UFF), 2012. 

MORAES, M. C. DE. A Estratégia Nacional de Defesa e o Orçamento da União. 



130 
Coleção Meira Mattos - Revista das Ciências Militares, v. 21, p. 1–12, 2010.  

MORIN, J.-F. La Politique Étrangère: Théories, méthodes et références. Paris: 

[s.n.].  

NAMBIAR, S. Defence Manpower. Core Concerns in Indian Defence and the 

Imperatives for reforms, p. 231–244, 2015.  

NASCIMENTO, J. Projeto com estratégia de defesa do Brasil é aprovado na 

Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-09-12/projeto-com-estrategia-

de-defesa-do-brasil-e-aprovado-na-camara-dos-deputados>. Acesso em: 23 set. 

2015.  

NAVARRO-GALERA, A.; MATURANA, R. I. O. Innovating in defence policy through 

spending efficiency: The Life Cycle Costing model. Journal of Policy Modeling, v. 

33, n. 3, p. 407–425, 2011.  

NAYAN, R. India’s Defence Industry Base. Defence and Secuity Alert, n. August, p. 

67–68, 2012.  

NEGRÃO, L. N. Pluralismo e multiplicidades religiosas no Brasil contemporâneo. 

Sociedade e Estado, v. 23, n. 2, p. 261–279, 2008.  

NEVES, JÚNIOR, E. J. O Paquistão e o Terrorismo transacional na Caxemira: entre o 

patrocínio real e a punição virtual (1989-2009). Revista Conjuntura Austral, v. 1, n. 

2, p. 36–55, 2009.  

NIRBHAY SHARMA. The Indigenisation of India’ s Defence Industry. Observer 

Research Foundation, v. 1, n. 12, 2013.  

NYE, J. S. Soft Power: The means to sucess in World Politics. [s.l.] PublicAffairs, 

2004.  

O’HANLON, M. E. The science of war: Defense budgeting, military technology, 

logistics, and combat outcomes. Princeton: [s.n.].  

OLIVEIRA, L.; CEPIK, M.; BRITES, P. V. P. O Pré-Sal e a segurança do Atlântico Sul: 

a defesa em camadas e o papel da integração Sul-americana. Revista da Escola de 

Guerra Naval, v. 20, n. 1, p. 139–164, 2014.  



131 
OLIVEIRA, G. Z. DE; BRITES, P. P.; MUNHOZ, A. O Papel do Ministério da Defesa 

na Política Externa Brasileira para a América do Sul. Fronteira, v. 9, n. 18, p. 49–66, 

2012.  

OLIVEIRA, M. F. DE. Alianças e coalizões internacionais do governo Lula: o Ibas e o 

G-20. Revista brasileira de política internacional, v. 8, n. 2, p. 55–69, 2005.  

PARIS, R. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security, v. 26, 

n. 2, p. 87–102, 2001.  

PAUTASSO, D.; ALBANUS, A. P. O Brasil e a Cúpula América do Sul-África : Um País 

Emergente Nas Relações Sul-Sul Brazil and the Africa Shouthamerica Summit: an 

Emerging. Século XXI, v. 3, n. 1, p. 79–95, 2012.  

PEREIRA, A. D. Índia: do Não Alinhamento à condição de Potência Emergente. 

Ciência & Letras, p. 29–50, 2010.  

PEREIRA, A. D.; CLOSS, M. B. A Importância do Fórum IBAS na Nova Geopolítica 

Mundial. Conjuntura Internacional, v. 11, n. 2, p. 35–44, 2014.  

PERLO-FREEMAN, S.; FLEAURANT, A. The Sipri Top 100 Arms-Producing and 

Military Services. SIPRI Fact Sheet, n. December, p. 1–8, 2014.  

PIAZZA, J. A. Terrorism and Party Systems in the States of India. Security Studies, 

v. 19, n. 1, p. 99–123, 2010.  

PIM, J. E. Evolución del complejo industrial de defensa en Brasil Breves apuntes para 

una revisión necesaria. Strategic Evaluation, p. 321–352, 2007.  

POSEN, B. R. The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany 

between the Word Wars. [s.l.] Cornel University Press, 1984.  

PROENÇA JÚNIOR, D. Forças armadas para quê? Para isso. Contexto 

Internacional, v. 33, n. 2, p. 333–373, 2011.  

PROENÇA JÚNIOR, D.; DINIZ, E. Política de defesa no Brasil: uma análise crítica. 

[s.l: s.n.].  

PUREZA, J. M. Estudos sobre la Paz e Cultura da Paz. Para uma Cultura da Paz, p. 

7–18, 2001.  



132 
RAPOPORT, D. C. The Four Waves of Rebel Terror and September 11. 

Anthropoetics 8, v. 1, 2002.  

REIS, B. C. Brasil, potência normativa do Sul global ou gatekeeper regional? Normas 

e intervenção militar da R2P à RwP (difusão, contestação e identidade). In: SILVA, I. 

C. et al. (Eds.). . Ciências Sociais Cruzadas entre Portugal e o Brasil Trajetos e 

Investigações no ICS. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2015.  

REIS, R. G. G. DOS. Brasil e Índia: Há Perpectivas no Setor de Segurança e Defesa? 

In: Brasil, Índia, África do Sul: emergência do Sul global. [s.l.] Gramma, 2010.  

RIZZO, E. Democracia e defesa nacional: a criação do Ministério da Defesa na 

presidência de FHC. Barueri: Manole, 2005.  

RIZZO, E. A Estratégia Nacional de Defesa e a Reorganização e Transformação das 

Forças Armadas. Interesse Nacional, n. Abr-Jun, p. 71–83, 2009.  

RODRIGUES, M. DAS G. V. Metodologia da Pesquisa: Elaboração de projetos, 

trabalhos acadêmicos e dissertações em ciências militaresRio de JaneiroEscola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, , 2005.  

RUDZIT, G.; CASARÕES, G. S. P. Política de Defesa é uma Política de Governo. 

Revista Brasileira de Estudos de Defesa, v. 2, n. 1, p. 33–52, 2015.  

RUDZIT, G.; NOGAMI, O. Segurança e Defesa Nacionais: conceitos básicos para uma 

análise. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 53, n. 1, p. 5–24, 2010.  

SAINT-PIERRE, H. L. Defensa y seguridad. In: DONADIO, M. (Ed.). . Atlas 

Comparativo de la Defensa en América Latina. 1. ed. Buenso Aires: Red de 

Securidad y Defensa de América Latina, 2008. p. 59–62.  

SAINT-PIERRE, H. L. “Defesa” ou “segurança”?: reflexões em torno de conceitos e 

ideologias. Contexto Internacional, v. 33, n. 2, p. 407–433, 2011.  

SANAHUJA, J. A.; VERDES-MONTENEGRO, F. J. Seguridad y defensa en 

Suramérica: regionalismo, cooperación y autonomía en el marco de UNASUR 

(M. L. y H. R. (coords. . Serbin A., Ed.)Anuario de la Integración de América Latina y 

el Gran Caribe. Anais...2014 

SANTANA, V. J. Leitura crítica do discurso da política de defesa nacional. p. 1–121, 



133 
2007.  

SANTOS, J. C. DOS. Considerações sobre o Pensamento Brasileiro e o Pensamento 

Indiano. In: Brasil, Índia, África do Sul: emergência do Sul global. Rio de Janeiro: 

Gramma, 2010. p. 29–55.  

SCHOEMAN, M. As potências em ascensão e as operações de paz 89. Cadernos 

Adenauer XIII, p. 89–110, 2012.  

SCHOLZ, F. Implicações da dissusão nuclear como capacidade de poder: caso 

indiano. [s.l.] Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. 

SCHWAB, K. (ED.). The Global Competitiveness Report The Global 

Competitiveness Report 2014-2015Geneva: 2015 

SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: Uma biografia. [s.l.] Companhia das 

Letras, 2015.  

SILVA, A. H. L. As relações militares internacionais da Índia: indústria de defesa e o 

contexto de segurança regional. In: Política internacional comparada: o Brasil e a 

Índia. São Paulo: Alameda, 2012. p. 57–74.  

SILVA, A. H. L.; TEIXEIRA JÚNIOR, A. W. M. Understanding Chinese and Indian 

Balancing Strategies. Revista da Escola de Guerra Naval, v. 22, n. 1, p. 143–168, 

2016.  

SILVA, A. DE P. B. DA. A Capacidade Industrial Brasileira no Fornecimento de 

Itens de Interesse Militar. [s.l: s.n.]. v. 20 

SILVA, M. V. M. DA. Política externa, segurança e defesa nos Governos Lula e 

Cardoso. Revista Debates, p. 159–177, 2010.  

SIPRI. SIPRI Military Expenditure Database. Disponível em: 

<http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database>.  

SISODIA, N. S. Strategic Challenges and Risks in a Globalising World: An Indian 

Perspective. In: Grand Strategy for India 2020 and Beyond. [s.l: s.n.]. p. 28–39.  

SOUZA, M. C. B. DE. O Conceito de Áreas Não-Governadas ou Black Spots e os 

Desafios Políticos e Teóricos para a Agenda de Segurança do Pós Guerra Fria. 



134 
São Paulo: [s.n.].  

SRIVASTAVA. India’s Strategic and Political Environment. In: KUGELMAN, M. (Ed.). 

. India’s Contemporary Security Challenges. Washington: Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, 2011. p. 69–75.  

STANISLAWSKI, B. H. Para-States, quasi-states, and black spots: Perhaps not states, 

but not “ungoverned territories,” either. International Studies Review, v. 10, n. 2, p. 

366–396, 2008.  

STUENKEL, O. Identidade, status e instituições internacionais: o caso do Brasil, da 

Índia e do tratado de não proliferação. Contexto Internacional, v. 32, n. 2, p. 519–

561, 2010.  

STUENKEL, O. Brasil, BRICS e Desafios Globais. In: PIMENTEL, J. V. DE S. (Ed.). . 

O Brasil, os Brics e a agenda internacional. 2. ed. Brasília: FUNAG, 2013. p. 359–

373.  

STUENKEL, O. The BRICS and the Future of Global Order. London: Lexington 

Books, 2015.  

SUKUP, V. A China frente à globalização: desafios e oportunidades. Revista 

Brasileira de Política Internacional, v. 45, n. 2, p. 82–113, 2002.  

TEIXEIRA JR, A. W. Limites Teóricos da Teoria dos Complexos Regionais de 

Segurança no estudo da América do Sul .Buenos AiresAsociación Latinoamericana 

de Ciencia Política, , 2010.  

THE WORLD BANK. Military expenditure (% of GDP). Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/all>.  

TILLY, C. Big Structures, Large Processes, Hugh Comparisons. New Yorlk: Russel 

Sage Foundation, 1989.  

TOMÉ, L. J. R. L. A Geopolítica e o Complexo de Segurança na Ásia Oriental: 

Questões Teórica e Conceptuais. [s.l.] Universidade de Coimbra, 2010. 

VISENTINI, P. F. A Ásia no sistema internacional (A China, o Japão e o Ocidente: 

história e geopolítica). Conjuntura Internacional, 2004.  



135 
VISENTINI, P. F. A Dimensão Geoestratégica do IBAS. In: Brasil, Índia, África do 

Sul: emergência do Sul global. Rio de Janeiro: Gramma, 2010. p. 67–74.  

WALZER, M. Guerras justas e injustas. Traducao Wladéa Barcellos. 1a Ed ed. São 

Paulo: Livraria Martins Fontes, 2003.  

WINAND, É.; SAINT-PIERRE, H. L. A fragilidade da condução política da defesa no 

Brasil. História (São Paulo), v. 29, n. 2, p. 3–29, 2010.  

  


