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RESUMO

As  Forças  Armadas,  nos  últimos  anos,  a  fim  de  atender  aos  seus  objetivos,

particularmente os projetos de grande relevância, iniciaram um processo de criação

das seguintes empresas vinculadas: IMBEL,  EMGEPRON, AMAZUL e ALADA.  A

Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Novo Regime

Fiscal. Essa medida foi adotada pelo Governo Federal para fazer face à grave crise

que o Brasil  tem enfrentado nos últimos anos.  Os  efeitos dessa Emenda tiveram

forte  impacto  nas  despesas  de  todos  os  Órgãos  da  Administração  Pública.  O

Comando do Exército, inserido nesse contexto, enfrentará grande dificuldade para

viabilizar  a  execução  de  seus  projetos  e  programas  e,  ainda,  possibilitar  a

manutenção da vida vegetativa das Organizações Militares. Tal fato levou o Estado-

Maior do Exército a constituir um Grupo de Trabalho para propor soluções visando a

obtenção, aplicação e otimização de recursos financeiros para o Exército Brasileiro.

Esse  Grupo  de  Trabalho  elencou,  além  das  empresas  supracitadas,  algumas

organizações  privadas  intimamente  relacionadas  com  as  Forças  Armadas  para

servirem de  referência  para o  estudo  em tela.  Nesse  sentido,  julga-se  oportuno

estudar  a criação de um empresa estatal  não dependente como alternativa  para

mitigar  os  efeitos  da  Emenda  Constitucional  nº  95  e,  dessa  forma,  viabilizar  a

execução de projetos de interesse da Força.

Palavras-chave:  Criação  de  uma  empresa,  empresa  estatal  não  dependente,

Emenda Constitucional nº 95.



ABSTRACT

The  Armed  Forces,  in  recent  years,  in  order  to  reach their  objectives,

particularly  related  to  the  projects  of  great  relevance,  have  created the following

companies:  IMBEL,  EMGEPRON,  AMAZUL  and  ALADA.  The  Constitutional

Amendment 95, which became part of the Constitution on December 15, 2016,  has

established  the  New  Tax  Regime.  This  measure  was  adopted  by  the  Federal

Government  in order  to face the serious crisis that Brazil  is living nowadays. The

effects of this Amendment had a strong impact on Public Administration bugdet. The

Army Command will face great difficulty to execute its projects and programs, and

also, to keep the ordinary routine of the Military Organizations. Due to this situation,

the Army Staff set up a Working Group to propose solutions for obtaining, applying

and optimizing financial resources for the Brazilian Army. This Working Group listed

the  companies  above  mentioned  and  private  organizations  closely  related  to  the

Armed Forces,  in order  to guide the on-screen study.  Therefore,  it  is  considered

appropriate to study the creation of a non-dependent state company as an alternative

to mitigate the effects of the Constitutional Amendment 95 and, in this way, make

feasible the execution of projects of interest to the Force.

Key words:  creation of a company, non-dependent state company,  Constitutional

Amendment 95.
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1 INTRODUÇÃO

As Forças Armadas, nos últimos anos, a fim de atender aos seus objetivos,

particularmente os projetos de grande relevância, iniciaram um processo de criação

de empresas vinculadas.

A primeira iniciativa nesse sentido foi a do Exército Brasileiro (EB), ao criar a

Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), por meio da Lei nº 6.227, de 14 de

julho de 1975. A IMBEL fabrica armas, munições, explosivos e outros itens e

equipamentos destinados às áreas de Defesa e Segurança.

Em 9 de junho de 1982 foi criada a Empresa Gerencial de Projetos Navais

(EMGEPRON). Essa empresa é vinculada ao Ministério da Defesa (MD) por

intermédio do Comando da Marinha do Brasil e tem como finalidades principais

promover a indústria naval brasileira; gerenciar projetos relevantes para o Comando

da Marinha e executar atividades relativas à obtenção e manutenção de material

militar naval.

Em 2013, também por iniciativa da Marinha do Brasil, foi constituída a

Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (AMAZUL). A empresa tem como

objetivo promover, desenvolver, transferir e manter tecnologias sensíveis às

atividades do Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa de

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Programa Nuclear Brasileiro

(PNB).

A mais recente iniciativa voltada para a criação de uma empresa pública

vinculada ao MD foi do Comando da Aeronáutica. O processo encaminhado ao

citado Ministério, em 31 de julho de 2014, trata da autorização para criação da

Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. (ALADA), visando explorar

atividades relacionadas ao desenvolvimento aeroespacial e ao controle do espaço

aéreo.

Em virtude da grave crise econômica em que o Brasil se viu inserido nos

últimos anos, o Governo Federal resolveu encaminhar ao Congresso as Propostas

de Emenda Constitucional (PEC) nº 241 e nº 55, que resultaram na Emenda

Constitucional nº 95 (EC 95), de 15 de dezembro de 2016.

A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Novo

Regime Fiscal. Essa medida foi adotada pelo Governo Federal para fazer face à

grave crise que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos. A Emenda Constitucional
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nº 95/2016 prevê uma redução gradual e contínua das despesas do Governo nos

próximos 20 anos para equilibrar as contas públicas. Isso significa que ao longo de

dez anos as despesas da União não vão crescer mais do que a inflação. Decorrido

esse prazo, o Congresso definirá como será a correção nos dez anos seguintes, a

partir de projeto de lei a ser enviado pelo Presidente da República.

Em síntese, a EC 95, instituiu um novo regime fiscal para vigorar nos próximos

20 (vinte) anos, valendo, portanto, até 2036.

A publicação da EC 95 representa um grande desafio para a Administração

Pública, e em particular para o Comando do Exército, no tocante à manutenção das

atividades de custeio e ao desenvolvimento dos projetos de interesse da Força.

Tal fato levou o Estado-Maior do Exército (EME) a constituir um Grupo de

Trabalho (GT) para propor soluções para a obtenção, aplicação e otimização de

recursos financeiros para o Exército Brasileiro.

Esse GT, além das empresas já citadas, considerou relevante incluir nos

estudos algumas organizações privadas, intimamente relacionadas com as Forças

Armadas, tais como a Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e

Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo (CTCEA) e a Fundação Parque de Alta

Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências (Fundação PATRIA).

Numa apreciação inicial sobre o tema, vislumbra-se que uma empresa pública,

com capacidade de captação de recursos, independente do Orçamento Federal,

poderá ser uma alternativa para mitigar os efeitos da EC 95.

Nesse sentido, julga-se oportuno estudar a criação de um empresa estatal não

dependente como alternativa para mitigar os efeitos da EC 95 e, dessa forma,

viabilizar a execução de projetos de interesse da Força.

1.1 O PROBLEMA

Diante do cenário apresentado acima, a grande questão imposta é a seguinte:

A criação de um empresa estatal não dependente, com capacidade de

captação de recursos, semelhante às iniciativas da Marinha do Brasil e da Força

Aérea Brasileira, é uma alternativa para mitigar o impacto da Emenda Constitucional

nº 95/2016, no tocante à obtenção, aplicação e otimização de recursos financeiros

para o EB?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

- estudar as empresas vinculadas ao Ministério da Defesa, visando a verificar

alternativas para mitigar o impacto da Emenda Constitucional nº 95/2016, no tocante

à obtenção, aplicação e otimização de recursos financeiros para o EB.

1.2.2 Objetivos Específicos

- apresentar as empresas dependentes e não dependentes vinculadas ao

Ministério da Defesa;

- estudar as características das empresas dependentes e não dependentes

no tocante à obtenção de recursos financeiros; e

- concluir apresentando uma proposta visando mitigar o impacto da Emenda

Constitucional nº 95/2016 para o EB.

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Novo

Regime Fiscal. Essa medida, adotada pelo Governo Federal para fazer face à grave

crise que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos, tem por finalidade estabelecer,

para cada execício financeiro, limites individualizados para as despesas primárias.

Despesas primárias são os gastos do Estado para manter o funcionamento dos

diversos órgãos e a prestação de serviços à sociedade.

Os efeitos dessa Emenda tiveram forte impacto nas despesas de todos os

Órgãos da Administração Pública. O Comando do Exército, inserido nesse contexto,

enfrentará grande dificuldade para viabilizar a execução de seus projetos e

programas e, ainda, possibilitar a manutenção da vida vegetativa das Organizações

Militares (OM).

O presente trabalho pretende verificar se a criação de uma empresa estatal não

dependente, com capacidade de captação de recursos, semelhante às iniciativas da

Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, é uma alternativa para mitigar o
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impacto da Emenda Constitucional nº 95/2016, no tocante à obtenção, aplicação e

otimização de recursos financeiros para o EB.

1.4 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA

A pesquisa foi voltada às empresas IMBEL, EMGEPRON, AMAZUL, ALADA e às

Organizações Sociais Sem Fins Lucrativos (OSFL) Fundação PATRIA e CTCEA.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDENTES E NÃO DEPENDENTES

Inicialmente, cabe definir o que são empresas públicas, bem como esclarecer o

que são empresas públicas dependentes e não dependentes.

A Constituição trata das empresas públicas no seu artigo 173:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários;
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações,
observados os princípios da administração pública;
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração
e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade
dos administradores.
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado.
§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o
Estado e a sociedade.
§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário
dos lucros.
§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes
da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta,
sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a
economia popular. (BRASIL, 1988, grifo nosso).

O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a

organização da Administração Federal, no seu artigo 4°, estabelece o que se segue:

Art. 4° A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na
estrutura administrativa da Presidência da República e dos
Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Emprêsas Públicas;
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c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas.
Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração
Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência
estiver enquadrada sua principal atividade. (BRASIL, 1967, grifo
nosso).

Ainda o Decreto-Lei nº 200 de 1967, no artigo 5°, define o seguinte:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas
da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União,
criado por lei para a exploração de atividade econômica que o
Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de
conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito.
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a
exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à
União ou a entidade da Administração Indireta.
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de
autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com
autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos
órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União
e de outras fontes. (BRASIL, 1967, grifo nosso).

Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000, traz a definição de empresa pública dependente:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada
Município;
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com
direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do
ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas
com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no
último caso, aqueles provenientes de aumento de participação
acionária;
[…] (BRASIL, 2000)

Pode-se inferir, por exclusão, que a empresa pública não dependente é aquela

não é mantida pelo órgão controlador, ou seja, não depende da alocação de

recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). A LOA estabelece os
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Orçamentos da União, por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas

as despesas do governo federal.

2.2 ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

As sociedades em geral se encontram divididas em três grandes setores: o

primeiro setor é representado pelo Estado e segundo pelo Mercado. Já o terceiro

setor é representado por agentes privados que produzem bens e realizam serviços

públicos.

As OSFL, que formam o terceiro setor, são organizações de natureza jurídica

sem fins de acumulação de capital para o lucro de sua diretoria.

As OSFL podem pertencer ao setor público ou ao setor privado, porém ambas

possuem como principal objetivo a prestação de serviço social e não tem fins

lucrativos.

A Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que versa sobre a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público, estabelece, no artigo 1º, o que se segue:

Art.1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em
funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os
respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos
requisitos instituídos por esta Lei.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social.
[…] (BRASIL, 1999, grifo nosso)

Dessa forma, infere-se que as organizações sem fins lucrativos são aquelas

que não distribuem nenhuma forma de lucro entre aqueles que nela trabalham, mas

aplicam seus recursos na realização de seu objetivo social.
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3 METODOLOGIA

O presente capítulo tem por finalidade apresentar o caminho percorrido para

solucionar o problema de pesquisa, especificando os procedimentos necessários

para alcançar os objetivos (geral e específicos). Desta forma, pautando-se numa

sequência lógica, o mesmo está estruturado da seguinte maneira:

1) Delimitação de Pesquisa;

2) Concepção Metodológica; e

3) Limitações do Método.

Assim, com base numa pesquisa qualitativa, o trabalho buscou apresentar

dados relativos às empresas públicas vinculadas ao Ministério da Defesa e às OSFL,

a fim de verificar se essas representam uma alternativa viável para mitigar os efeitos

da EC 95 para o Comando do Exército.

3.1 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA

No trabalho foram inseridos dados obtidos nas páginas eletrônicas das

empresas, infomações constantes dos Relatórios de Gestão encaminhados ao

Tribunal de Contas da União, trabalhos acadêmicos, bem como informações da

legislação pertinente.

No prosseguimento, este pesquisador buscou desenvolver o trabalho com

base em pesquisa bibliográfica, documental e de campo.

Como anteriormente indicado, trata-se de uma pesquisa qualitativa, por meio

da qual foi realizado um estudo exploratório.

Seguiram-se os seguintes passos:

- levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;

- seleção da bibliografia e dos documentos;

- leitura da bibliografia e dos documentos selecionados;

- elaboração das fichas bibliográficas de citações, resumos e análises; e

- preparação do relatório propriamente dito.

A coleta de material foi realizada por meio de consultas às bibliotecas da

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), da Escola Superior de

Guerra (ESG) e outras passíveis de acesso por meio da internet e da intranet da

ECEME.



20

3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

De forma sintética, cabe destacar algumas limitações do método e,

consequentemente, reflexos para o resultado da pesquisa.

Algumas empresas e OSFL restringem o acesso a informações que

permitiriam um posicionamento mais consubstanciado deste pesquisador.

Eventualmente, alguma alteração na legislação pode influenciar os rumos do

trabalho.

A conjuntura econômica pode sofrer alterações no período, influenciado a

performance das empresas incluídas neste estudo.

Em vista disso, este estudo buscou levantar todos os dados disponíveis sobre

o tema, de sorte a alicerçar, na conclusão do trabalho um posicionamento sobre o

problema apresentado.
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4 EMPRESAS E OSFL VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA DEFESA

4.1 IMBEL

A Indústria de Material Bélico do Brasil foi criada por meio da Lei nº 6.227, de 14

de julho de 1975. O artigo 2º dessa Lei estabelece a área de atuação da empresa e,

ainda, os seus objetivos:

Art. 2º A IMBEL, que desenvolverá suas atividades no setor de
material bélico, com estrita observância das Políticas, Planos e
Programas do Governo Federal e das diretrizes fixadas pelo Ministro
do Exército, tem por objetivo:
I - Colaborar no planejamento e fabricação de material bélico pela
transferência de tecnologia, incentivo à implantação de novas
indústrias e prestação de assistência técnica e financeira;
II - Promover, com base na iniciativa privada, a implantação e
desenvolvimento da indústria de material bélico de interesse do
Exército;
III - Administrar industrial e comercialmente seu próprio parque de
material bélico por força de contingência de pioneirismo,
conveniência administrativa ou no interesse da segurança nacional;
IV - Promover o desenvolvimento e a execução de outras atividades,
relacionadas com a sua finalidade.
Parágrafo único. A IMBEL poderá criar subsidiárias e participar do
capital de outras empresas que exerçam atividades relacionadas com
a indústria de material bélico. (BRASIL, 1975).

O Estatuto Social da IMBEL, recentemente revisado, e publicado no Diário

Oficial da União de 1º de março de 2018, trouxe a seguinte definição do seu objeto

social, atualizando os objetivos supracitados:

Art. 4º A IMBEL, que desenvolverá, prioritariamente, suas atividades
no setor de produtos de defesa e de segurança, com estrita
observância das Políticas, Estratégias, Planos e Programas do
Governo Federal, bem como das diretrizes fixadas, anualmente, pelo
Comandante do Exército para a IMBEL, tem por objetivo:
I - colaborar no planejamento e fabricação de produtos de defesa e de
segurança pela transferência de tecnologia, incentivo à implantação
de novas indústrias e prestação de assistência técnica;
II - colaborar, com base na iniciativa privada, com a implantação e o
desenvolvimento da indústria militar de defesa brasileira de interesse
das Forças Armadas, buscando a redução progressiva da
dependência externa de produtos estratégicos de defesa;
III - administrar, industrial e comercialmente, seu próprio parque de
produtos de defesa e de segurança e de outros bens cuja tecnologia
derive do desenvolvimento de equipamentos de aplicação militar, por
força de contingência de pioneirismo, conveniência administrativa
e/ou no interesse da segurança nacional; e;
IV - promover o desenvolvimento e a execução de outras atividades
relacionadas com sua finalidade. (IMBEL, 2017).
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De acordo com a Carta de Serviços da IMBEL, essa se define como uma

Empresa Pública dependente, com personalidade jurídica de direito privado,

vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército. Tem por

missão produzir e comercializar Produtos Estratégicos de Defesa e Segurança para

clientes institucionais, especialmente Forças Armadas, órgãos de segurança pública

e clientes privados. A sede da Empresa está instalada em Brasília/DF e suas

Unidades de Produção estão localizadas nas cidades de Piquete/SP, Rio de

Janeiro/RJ, Magé/RJ, Juiz de Fora/MG e Itajubá/MG.

Figura nº 01: Organograma da IMBEL

Fonte: IMBEL. Disponível em
http://www.imbel.gov.br/phocadownload/transparencia/auditoria-interna/raint-2016.pdf

A empresa é pioneira na fabricação de armamentos, equipamentos de

comunicações, munições, explosivos e abrigos temporários. Suas origens nos

remete à primeira unidade fabril instalada no Brasil, em 1808, a Real Fábrica de

Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro-RJ. A Real Fábrica de

Pólvora foi transferida para Magé - RJ, por volta de 1826. Nessa cidade, atualmente,
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funciona a Fábrica da Estrela, pertencente à IMBEL e que preserva o patrimônio

arquitetônico dos seus primórdios. Tais fatos constituem a razão pela qual a IMBEL é

considerada a primeira Indústria de Defesa do Brasil.

Figura nº 02: Linha do tempo da IMBEL

Fonte: IMBEL. Disponível em
http://www.imbel.gov.br/phocadownload/carta-de-servico-2017-revisado-04-12-2017.pdf

Conforme o Relatório de Gestão do Exercício de 2016, após análise detalhada

da situação da empresa, foi expedida pelo Diretor Presidente a Diretriz nº 01 – para o

Planejamento Estratégico e Aperfeiçoamento da Gestão da IMBEL, que possibilitou

o delineamento de novos passos e procedimentos com vistas ao cumprimento, com

mais eficiência e eficácia, das missões impostas à IMBEL.

Esse processo levou à revisão dos elementos estratégicos e ao

estabelecimento de novos objetivos estratégicos para orientar a transformação da

empresa na NOVA IMBEL, mudança organizacional impactante que vai ao encontro

das expectativas tanto dos seus próprios integrantes quanto dos colaboradores

externos. Com base nesse processo, vislumbra-se que a IMBEL, no futuro, poderá

se tornar uma empresa não dependente.

4.2 EMGEPRON

No final da década de 70, a Marinha do Brasil (MB) considerou necessário

projetar e construir uma nova classe de corvetas, posteriormente batizada de

“Inhaúma”. Com a finalidade de prosseguir com tal projeto, havia a necessidade de

captação de recursos financeiros. Vislumbrou-se que a criação de uma empresa

pública seria uma forma de possibilitar o aporte de tais recursos e a venda de meios

navais. Com base nessa motivação, foi autorizada por meio da Lei nº 7.000, de 9 de

junho de 1982, a criação da EMGEPRON.
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A finalidade da EMGEPRON é definida no artigo 2º da Lei supracitada:

Art. 2º A EMGEPRON terá por finalidade:
I - promover a indústria militar naval brasileira e atividades correlatas,
abrangendo, inclusive, a pesquisa e o desenvolvimento;
II - gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo
Ministério da Marinha; e
III - promover ou executar atividades vinculadas à obtenção e
manutenção de material militar naval. (BRASIL, 1982).

Com o passar do tempo, a EMGEPRON deixou de se dedicar exclusivamente a

projetos de construção de meios navais da MB. Iniciou-se a comercialização de

material de defesa e o gerenciamento de projetos referentes à produção de munição,

modernização, revitalização e manutenção de navios de guerra, e estudos do mar,

entre outros.

FERNANDES (2011, p. 10) ressalta que as atividades da EMGEPRON têm sido

exercidas em vários campos, desde a produção de munição a convênios de

pesquisa com universidades, do fornecimento de pessoal e mão de obra

especializada a projetos, ao que possivelmente tem sido sua principal atividade: o

gerenciamento de projetos.

A Carta de Serviços da EMGEPRON destaca que:

Nos últimos anos, a Empresa tem atuado no gerenciamento de
projetos diversos, como a construção de Lanchas Sociais Oceânicas
para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), Lanchas de Apoio ao Desenvolvimento Agrário para o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), PMG do NDCC
“Mattoso Maia” e incrementado a venda interna e exportação de
munição, em função da modernização da Fábrica Almirante Jurandir
da Costa Muller de Campos (FAJCMC). (EMGEPRON, 2016, p. 7).

Ressalta-se a importância da EMGEPRON no contexto deste trabalho por ser a

única empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa considerada não

dependente.

4.3 AMAZUL

A AMAZUL foi criada por uma cisão parcial da EMGEPRON, conforme artigo 1º

da Lei nº 12.706, de 8 de agosto de 2012:
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Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar, em decorrência da
cisão parcial da Empresa Gerencial de Projetos Navais -
EMGEPRON, a empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de
Defesa S.A. - AMAZUL, sob a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e
vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha.
(BRASIL, 2012).

CORRÊA (2015, p. 15) esclarece que a motivação para criação da AMAZUL foi

a retomada do Programa Nuclear e a construção do submarino com propulsão

nuclear brasileiro.

Corroborando com o acima exposto, a AMAZUL, no seu Planejamento

Estratégico, define como objetivo:

A Amazul pretende entregar à Nação tecnologias, conhecimento e
profissionais capacitados nas áreas nuclear e de desenvolvimento de
submarinos. Para isso, precisa atrair, reter e capacitar recursos
humanos de alta qualificação. Neste contexto, a gestão do
conhecimento é um dos principais negócios da Amazul, visando à
obtenção, retenção e transferência do conhecimento, programa
iniciado em 2015, em conjunto com a Marinha do Brasil. (AMAZUL,
2017, p. 3).

A AMAZUL tem atuado na prospecção de novos negócios, empreendimentos e

parcerias estratégicas atuando no PNM e no PROSUB, o que tem permitido

fomentar e dinamizar o setor institucional da empresa, proporcionando um maior

relacionamento externo com associações, organizações, empresas e profissionais

das áreas empresariais, industriais e governamentais, de modo a permitir alavancar

a área de negócios e novos empreendimentos.

Considera-se relevante destacar que a empresa está implantando, junto com

a Marinha do Brasil, o programa de Gestão do Conhecimento para preservar o

capital intelectual na empresa. A Gestão do Conhecimento é extremamente crítica

numa organização como a AMAZUL, criada para promover, desenvolver, absorver,

transferir e manter tecnologias sensíveis e necessárias ao PNM, ao PNB e ao

PROSUB. O projeto piloto, seguindo as regras da Agência Internacional de Energia

Atômica, foi implantado na Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio

(USEXA), no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), com o propósito de

dominar o ciclo de enriquecimento do urânio. Nesse contexto, a AMAZUL criou
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também o Programa de Transferência do Conhecimento Antes da Aposentadoria

(PTCAA), processo que visa à renovação e oxigenação de seu quadro de recursos

humanos, propiciando a retenção dos conhecimentos críticos na empresa. Infere-se

parcialmente que AMAZUL tem a possibilidade de contratar pessoal altamente

capacitado, remunerando-o de acordo com os valores praticados no mercado e,

consequentemente, evitando a evasão desse capital humano para outros setores.

Essa conclusão vai ao encontro da explanação sobre o tema, realizada pelo Chefe

do Estado-Maior da Armada, durante sua apresentação na Escola Superior de

Guerra, no dia 27 de fevereiro de 2018.

4.4 ALADA

Os estudos para a criação da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A.

tiveram início em 2014. No documento do Comando da Aeronáutica denominado

Modelo de negócio da nova empresa pública, de 18 de março de 2014, são

ressaltados os objetivos da nova empresa no sentido de explorar diretamente as

atividades relacionadas ao desenvolvimento aeroespacial e ao controle do espaço

aéreo, e áreas correlatas, quais sejam:

I - Realizar as ações necessárias à promoção, ao desenvolvimento, à
absorção, à transferência e à manutenção de tecnologias
relacionadas às atividades de instalação e operação de rede de
satélites e de controle do espaço aéreo, otimizando o funcionamento
do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.

II - Promover e gerenciar as atividades de pesquisa, desenvolvimento,
certificação, produção, comercialização e suporte logístico de
sistemas, subsistemas e componentes de emprego aeroespacial,
atuando no registro, na proteção e na comercialização de
propriedade intelectual gerada no âmbito das Instituições de Ciência
e Tecnologia do Comando da Aeronáutica.

III - Gerenciar ou cooperar para o desenvolvimento de projetos
integrantes de programas aprovados pelo Comandante da
Aeronáutica, promovendo o desenvolvimento da indústria e da
infraestrutura aeroespacial e atividades correlatas. (BRASIL, 2014, p.
6).

Prosseguindo no processo de criação da nova empresa, o Comando da

Aeronáutica, por meio da Portaria nº 221/GC3, de 9 de março de 2016, constituiu

Grupo de Trabalho com a finalidade de acompanhar os procedimentos
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administrativos regulamentares para a criação da empresa pública ALADA, bem

como de elaborar minuta de estatuto para a implantação da empresa, após sua

criação.

A motivação do Comando da Aeronáutica para essa iniciativa teve por base o

controle do espaço aéreo brasileiro, que abrange a segurança, a regularidade e a

fluidez das aeronaves civis e militares em voos nacionais e internacionais. Acidentes

aéreos e transtornos ocasionados pelo que a imprensa designou como “apagão

aéreo” em 2007, aliados à crescente demanda no setor, pela popularização do

transporte aéreo brasileiro e eventos de grande porte, foram considerados na busca

de uma solução.

A expectativa é que a ALADA auxiliará na complementação de infraestruturas

aeroportuárias atuais e buscará elevar a ciência e a tecnologia aeroespacial ao mais

alto nível em comparação aos das nações mais avançadas, de modo a se obter a

consolidação de uma indústria aeroespacial capaz de poder competir com esses

países.

Em apresentação realizada por representantes do Comando da Aeronáutica

para o Estado-Maior do Exército no corrente ano, foram destacados os principais

tópicos do processo de estruturação da ALADA, particularmente no tocante à

motivação institucional:

Definição legal: Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil –
ALADA é uma empresa pública não-dependente, com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio próprio e vinculada ao
Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, com
prazo de duração indeterminado

Função social: Contribuir para a segurança nacional, em especial
para a segurança do espaço aéreo nacional, e apoiar o
desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e
tecnológica e a inovação, especialmente de tecnologias críticas de
utilização aeroespacial.

Objeto social: Explorar diretamente atividades relacionadas ao
desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais e a
realização de projetos e atividades de apoio ao controle do espaço
aéreo. (BRASIL, 2018).

Ainda nessa apresentação, foram ressaltados os principais benefícios

esperados:
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I - Gerar novas receitas oriundas de atividades com grande potencial
de retorno econômico, inexploradas até o presente;

II - Promover e dar maior suporte ao desenvolvimento e à
consolidação da indústria aeroespacial brasileira;

III - Elevar o volume de produção da indústria aeroespacial, obtendo
ganho de escala;

IV - Dar maior flexibilidade administrativa ao Comando da
Aeronáutica e ao Governo Brasileiro nas atividades do Programa
Espacial, especialmente no relacionamento comercial e contratual
com outras entidades públicas ou privadas, bem como nacionais ou
estrangeiras; e

V - Desenvolver o Setor Aeroespacial, com maior eficácia e menores
custos, por meio da retenção e da captação do capital intelectual que
atua nesses segmentos, bem como, por intermédio da articulação
mais ágil com institutos de pesquisa e diversas agências
governamentais no exterior. (BRASIL, 2018)

4.5 CTCEA

A Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do

Controle do Espaço Aéreo é uma Instituição privada, sem fins lucrativos, voltada

para o controle do espaço aéreo e preservação do meio ambiente.

A Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo - CTCEA é uma
Instituição, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade a realização de estudos, pesquisas e desenvolvimento
de tecnologias alternativas por meio de elaboração e execução
direta de projetos, programas e planos de pesquisa e de ensino,
assistência técnica a organizações públicas, privadas e
comunitárias, bem como a disseminação do conhecimento
adquirido e capacitação dos recursos humanos no campo do
controle do espaço aéreo e de defesa e preservação do meio
ambiente, tendo como público alvo a sociedade brasileira em geral.
(CTCEA, [2018])

A CTCEA atua no Gerenciamento de projetos multidisciplinares com soluções de

tecnologia. A Organização tem como foco as seguintes áreas:

- Sistemas Eletrônicos e de Infraestrutura;
- Arquitetura;
- Defesa e Preservação do meio Ambiente;
- Especificação de Requisitos de Sistemas, Equipamentos, Materiais
e Serviços;



29

- Contratos Nacionais e Internacionais;
- Integração de Sistemas;
- Recebimento, Homologação e Comissionamento de Equipamentos
e Sistemas;
- Treinamento de Pessoal; e
- Logística.(CTCEA, [2018])

4.6 FUNDAÇÃO PATRIA

A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências traz

as seguinte informações na sua página:

A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e
Adjacências, FUNDAÇÃO PATRIA, instituída por força de um
convênio celebrado em 1990 entre a Marinha do Brasil, o Ministério
de Ciência e Tecnologia e a Prefeitura de Iperó/SP, tem por
objetivo básico propiciar condições para a instalação de indústrias de
alta tecnologia na Região de Iperó/SP, prioritariamente aos
empreendimentos da área nuclear, de novos materiais, de mecânica
de precisão, de instrumentação de química fina, de sistemas
informatizados de controle e de outras áreas de interesse de
desenvolvimento da região, de modo a elevar o grau de interação de
alta tecnologia entre o Sistema Nacional de Desenvolvimento e o
Setor Produtivo da Região. (FUNDAÇÃO PATRIA, [2018]).

A Fundação ter por missão propiciar condições para a instalação de indústrias

de alta tecnologia na Região de Iperó/SP, prioritariamente aos empreendimentos da

área nuclear, de novos materiais, de mecânica de precisão, de instrumentação de

química fina, de sistemas informatizados de controle e de outras áreas de interesse

de desenvolvimento da região, de modo a elevar o grau de interação de alta

tecnologia entre o Sistema Nacional de Desenvolvimento do Setor Produtivo da

Região.

Na consecução de sua finalidade, sem prejuízo de outras atividades que

vierem a ser desenvolvidas com esse mister, a FUNDAÇÃO PATRIA tem como meta

inicial propiciar apoio à programas de criação de cursos de nível técnico, de

tecnólogo, de engenharia, de mestrado e de doutorado nas áreas de materiais

avançados de mecânica de precisão e de instrumentação e controle; podendo

celebrar contratos e convênios com entidades públicas e privadas, na forma

estipulada no Regimento Interno, podendo ainda estipular taxas pelos serviços que

vier a prestar a pessoas ou instituições em condições de satisfazer os pagamentos e
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inclusive aplicar no mercado financeiro eventuais superávits ou parte deles,

revertendo-se o resultado em seu próprio benefício patrimonial.

Dentro desse contexto é uma instituição de caráter científico, educacional e

cultural, presta serviços essencialmente para os quais foi constituída e os coloca à

disposição do grupo de pessoas a que se destina.
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5 CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA

DEFESA NO TOCANTE À OBTENÇÃO DE RECURSOS

5.1 IMBEL

A Lei nº 6.227, de 14 de julho de 1975, no parágrafo 1º do artigo 3º, destaca

que o capital da IMBEL será aumentado pela incorporação de recursos da União,

tais como dotações orçamentárias e créditos adicionais.

Art. 3º O capital inicial da IMBEL será representado pelo valor da
incorporação dos bens móveis e imóveis dos estabelecimentos fabris
de material bélico do Exército e direitos a eles relativos, transferidos
por ato do Poder Executivo ou em decorrência da absorção a que se
refere a alínea II, do artigo 4º, cujo plano, para efeito de novas
absorções, poderá, ser alterado, a qualquer tempo, por ato do
Ministro do Exército.
§ 1º O capital da IMBEL será aumentado:
I - Pela incorporação dos seguintes recursos da União:
a) Dotações orçamentárias e créditos adicionais;
b) Valores representados por “'Obrigações Reajustáveis do II – II -
Pela incorporação de bens móveis e imóveis originários de pessoas
jurídicas de direito público interno e direitos a eles relativos, bem
como de entidades da Administração Indireta da União, Distrito
Federal, Estados e Municípios e de Fundos Especiais que estas
entidades administrem;
III - Pela incorporação de reservas ou fundos disponíveis da empresa;
IV - Pela reavaliação do ativo móvel ou imóvel;
V - Pelas desapropriações de bens. (BRASIL, 1975, grifo nosso).

O Estatuto Social da IMBEL, corrobora, no artigo 10, com o acima exposto:

Art. 10. Poderão, de acordo com a legislação em vigor, constituir
recursos da IMBEL:
I - valores decorrentes da venda de produtos;
II - rendimentos decorrentes de sua participação em outras empresas;
III - valores decorrentes da venda de bens patrimoniais ou materiais
inservíveis;
IV - dotações orçamentárias e créditos adicionais da União, Distrito
Federal, Estados e Municípios;
V - receitas decorrentes de exploração dos direitos autorais,
intelectuais e de uso da marca;
VI - recursos provenientes do desenvolvimento de suas atividades, de
convênios, termos de execução descentralizada, ajustes, contratos,
outros instrumentos de parceria e quaisquer acordos necessários à
execução de suas atividades;
VII - produtos de operações de crédito, comissões, juros e rendas
patrimoniais;
VIII - doações, acervo e rendas eventuais; e
IX - os recursos provenientes de outras fontes.
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Parágrafo único. A IMBEL utilizará recursos dos orçamentos fiscal e
da seguridade social para pagamento de despesas com pessoal ou
de custeio em geral, nos termos da Lei. (IMBEL, 2017).

De acordo com a Carta de Serviços, a partir de 2008, a IMBEL se tornou uma

empresa dependente e foi inserida no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,

sendo incluída nos Planos Plurianuais. Dessa forma, tornou-se possível a obtenção

de recursos com maior regularidade para investir na produção de material bélico e no

desenvolvimento de tecnologia de uso terrestre.

Conforme o Relatório de Gestão, a IMBEL vem se recuperando

financeiramente e logrando melhores condições de atuar na área de defesa como

empresa estratégica de suma importância para o País. Sua condição de empresa

pública dependente com personalidade jurídica de direito privado, que recebe e

aplica recursos do orçamento federal, a obriga a seguir a legislação do Direito

Público e do Direito Privado e, como consequência, a apresentar suas

demonstrações contábeis em conformidade com as Leis nº 4.320/64 e 6.404/76.

Em 2016, foram realizadas parcerias para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento de produtos de defesa (PRODE) de interesse das Forças Armadas,

formalizadas por intermédio de Termos de Execução Descentralizada (TED).

O mercado de PRODE pode ser segmentado em: interno, constituído pelos

mercados de defesa, de segurança e privado; e o mercado externo. A figura a seguir

apresenta a atual segmentação de mercado:

Figura nº 03: Segmentação de Mercado de PRODE

Fonte: IMBEL. Disponível em
www.imbel.gov.br/index.php/processos-de-contas-anuais/category/12-relatorios-de-gestao
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De acordo com a LOA para o corrente exercício, a empresa tem a previsão de

contar com recursos orçamentários da ordem de R$ 230 milhões. Desse montante,

elevada parcela está destinada ao pagamento de pessoal e encargos sociais

(aproximadamente R$ 93 milhões) e a despesas de custeio (R$ 114 milhões).

Consequentemente, a capacidade da empresa realizar investimentos é muito baixa.

Como já destacado, nem sempre a IMBEL foi uma empresa dependente. Essa

decisão foi tomada em 2008, em razão das dificuldades que a empresa enfrentava.

As limitações impostas pelo Orçamento Federal também permitem o socorro à

empresa nos momentos de dificuldade.

Apesar da dependência de recursos orçamentários, de acordo com o Relatório

de Gestão do Exercício de 2016, a IMBEL registrou um incremento de 86% em seu

faturamento, possibilitando assim atingir o inédito valor de R$ 129,14 milhões. O

referido desempenho foi impulsionado pelas vendas ao mercado de segurança,

integrado pelos órgãos relacionados no Art. 144 da Constituição Federal, que

tiveram um aumento superior a 10 %, e pelo segmento privado, que teve um

incremento acima de 25 %, em relação ao ano de 2015.

Esse panorama positivo vai de encontro aos dados de produção da indústria

brasileira, que registrou uma queda de 6,6%, segundo o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) e uma perda de 12,1% no faturamento real da

indústria, de acordo com informações publicadas pela Confederação Nacional da

Indústria (CNI).

Ainda, com relação à IMBEL, é relevante destacar que, conforme Relatório

supracitado, a empresa não sofreu contigenciamento no Exercício 2016, ou seja,

conseguiu executar suas atividades dentro do que foi planejado.

5.2 EMGEPRON

A EMGEPRON possui autonomia para captação de recursos. Essa afirmativa é

corroborada pelo artigo 3º da Lei nº 7.000, de 9 de junho de 1982, e, ainda, pelo

artigo 1º de seu Estatuto.

Art. 3º - Para a realização de suas finalidades, a EMGEPRON poderá:
I - captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados,
diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, na execução de
programas aprovados pelo Ministério da Marinha;
[…]. (BRASIL, 1982).
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Art. 1º A EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS -
EMGEPRON Empresa Pública vinculada ao Ministério da Marinha,
com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e
autonomia financeira, nos termos do artigo 5º, item II do Decreto-Lei
nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, constituída de acordo com a Lei
n° 7.000, de 9 de junho de 1982, e com o Decreto nº 87.336, de 28 de
junho de 1982, reger-se-á por este Estatuto e pelas normas legais
aplicáveis. (grifo nosso) (BRASIL, 1989).

O Relatório de Gestão do Exercício de 2015 destaca algumas dificuldades

vividas pela empresa:

A EMGEPRON perseverou para conduzir os projetos que estavam
previstos em seu Programa de Dispêndios Globais, até com alguma
melhora, se comparado às estimativas. Em relação à execução de
seu orçamento de investimentos, foi realizado, aproximadamente,
70% do valor programado. Mesmo com alguma melhora em sua
receita operacional em relação ao que havia sido orçado, a empresa
não alcançou um faturamento similar ao que vinha obtendo em
exercícios anteriores. Isso porque sofreu uma redução considerável
de suas receitas, em virtude da cisão parcial para a criação da
empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A (AMAZUL), em
setembro de 2013. Como em 2014, o ano de 2015, também foi muito
difícil para a Empresa pois conviveu sistematicamente com os
atrasos nos pagamentos dos serviços prestados para a Marinha do
Brasil. A EMGEPRON vem se planejando e atuando e forma a mitigar
tal fato, porém as dificuldades na atividade econômica vem em parte
frustando ações encetadas pela Empresa. (EMGEPRON, 2016, p. 9).

Por se tratar de empresa pública não dependente, os valores previstos no

Orçamento de Investimentos do Ministério da Defesa na LOA 2018 estão

integralmente voltados para a EMGEPRON:

Figura nº 04: Anexo IV - Despesa do Orçamento de Investimento - LOA 2018

Fonte: BRASIL. Disponível em:
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-
2018#LOA/
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Com base no quadro acima, infere-se que a EMGEPRON é a única empresa não

dependente vinculada ao MD e que os recursos orçamentários a ela destinados são

advindos exclusivamente de suas receitas (geração própria).

5.3 AMAZUL

Apesar de ter origem na EMGEPRON, a AMAZUL é uma empresa pública

dependente, conforme artigo 8º da Lei nº 12.706/ 2012:

Art. 8º Constituem recursos da Amazul:
I - dotações orçamentárias;
II - recursos do Fundo Naval a ela destinados pelo Comando da
Marinha;
III - receitas decorrentes da exploração de direitos autorais e
intelectuais;
IV - recursos provenientes do desenvolvimento de suas atividades, de
convênios, ajustes ou contratos;
V - rendimentos decorrentes de sua participação em outras empresas;
VI - produtos de operações de crédito, comissões, juros e rendas
patrimoniais;
VII - doações, legados e receitas eventuais; e
VIII - recursos provenientes de outras fontes. (BRASIL, 2012).

No seu Planejamento Estratégico, a empresa ressalta que o desenvolvimento

dos programas e projetos das áreas nuclear e defesa são impactados pela

alternância de ciclos de crescimento e depressão da economia brasileira.

Consequentemente, os programas nuclear e de defesa sofrem constantes

atrasos, o que independe da gestão das empresas e instituições.

A execução orçamentária da AMAZUL tem seus recuros orçamentários

vinculados à Ação Orçamentária (AO) 211D – Tecnologias e Produtos para o

Desenvolvimento de Atividades Nucleares e das AO do PROSUB e do PNM.

Apesar da indiscutível relevância estratégica, a AMAZUL, de acordo com o

Relatório de Gestão do Exercício de 2015, sofreu um contingenciamento de cerca de

27% dos créditos alocados na LOA 2015, o que comprometeu significativamente as

atividades de manutenção e funcionamento da Empresa.

Já no exercício 2017, os créditos destinados à empresa foram provenientes

de receitas próprias relativas ao faturamento junto à Indústrias Nucleares do Brasil

S/A – INB e, ainda, de taxas de inscrição em concursos públicos.

No Quadro Síntese do Orçamento 2018 da AMAZUL consta um total de

R$ 306 milhões. Grande parcela se destina ao pagamento de pessoal (R$ 274,6
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milhões), o custeio é da ordem de R$ 31 milhões, restando para investimentos

apenas R$ 360.000,00.

Figura nº 05: Quadro Síntese - AMAZUL - LOA 2018

Fonte: BRASIL. Disponível em:
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-
2018#LOA

5.4 ALADA

Os esforços para criação da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A.

são recentes. Coerente esse fato, consta da LOA 2018 o valor de R$ 1.000.000,00

(um milhão de Reais), referente à integralização do capital social inicial da empresa.
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Figura nº 06: - Integralização do Capital Social da ALADA - LOA 2018

Fonte: BRASIL. Disponível em:
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/orcamento-anual-de-
2018#LOA

Em palestra realizada para o Estado-Maior do Exército no corrente ano, foram

apresentados os principais produtos propostos no modelo de negócios da ALADA,

que, conforme expectativa do Comando da Aeronáutica (COMAER), permitirão que

a empresa não dependa de recursos orçamentários para se manter. Nesse sentido,

destacou-se a atuação nas atividades de fornecimento dos meios de solo,

abrangendo todo o apoio operacional e o apoio logístico para o preparo, lançamento

e rastreio de engenhos espaciais, ou seja, foguetes e cargas úteis (satélites ou

experimentos científicos). Dessa forma, a empresa buscará outros clientes, além do

COMAER, tais como órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros.

5.5 CTCEA

Como anteriormente citado, a Organização Brasileira para o Desenvolvimento

Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo é uma Instituição privada,

sem fins lucrativos.

A Organização destaca como suas competências as abaixo citadas:

I – promover e apoiar atividades de geração, inovação e solução
tecnológica, desenvolvimento, absorção e transferência de
conhecimentos e capacitação de recursos humanos;
II – realizar estudos, desenvolver concepções, elaborar planos e
projetos nas diversas áreas de engenharia, especialmente nas de
aeronáutica, arquitetura, civil, elétrica, eletrônica, informática,
mecânica, telecomunicações, sistemas e outras especialidades que
venha a desenvolver;
III – gerir e exercer atividades relativas à concepção, estudos,
projetos, especificação, prospecção e desenvolvimento de
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tecnologias e equipamentos, modernização e revitalização de
sistemas eletrônicos, processamento de dados, meteorologia e
auxílios à navegação, sensoriamento remoto, fornecimentos,
construções, instalações e demais atividades decorrentes e
correlacionadas com o controle do espaço aéreo ou com o meio
ambiente;
IV – firmar parcerias com entidades nacionais e estrangeiras, públicas
e privadas;
V – assinar termos de parceria, contratos, convênios e quaisquer
outros instrumentos permitidos pela lei brasileira, com pessoas físicas
e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras; e
VI – promover gestões junto a organizações públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras, visando à obtenção de incentivos
financeiros ou fiscais e à captação de recursos. (CTCEA, [2018])

Com base nessas competências, a fim de ilustrar os serviços prestados pela

CTCEA, considera-se relevante destacar algumas parcerias firmadas:

Parceria CISCEA - Implantação e Modernização de equipamentos
e sistemas do SISCEAB:
Gestão de projetos de interesse do Sistema de Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro (SISCEAB), constando de atividades relacionadas à
elaboração de concepções operacionais, requisitos e especificações
de sistemas, equipamentos, materiais e serviços, engenharia de
software, projetos de sistemas de telecomunicações, eletrônicos, de
arquitetura, infra-estrutura civil, logística e gestão de contratos
nacionais e internacionais, constantes do Programa de Trabalho da
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo –
CISCEA e, em atendimento às necessidades técnicas e operacionais
do SISCEAB, constituindo-se de equipamentos com tecnologia atual,
que contribuam para aumentar a cobertura e a segurança operacional
do sistema de controle de tráfego aéreo nacional, em prol do
desenvolvimento econômico e sustentável do País.
(....)
Parceria DECEA - Projeto AIM/BR - 2015
Projeto com vínculo de cooperação com o Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA para o desenvolvimento de ações de
interesse comum por intermédio da realização de atividades técnicas
relacionados à atualização do processo de Gestão da Informação
Aeronáutica (Projeto AIM-BR), incluindo o gerenciamento da cadeia
de informação aeronáutica, os processos vinculados e novas
tecnologias associadas, em conformidade às atividades e aos
projetos estabelecidos no Programa de Trabalho do Parceiro Público.
(....)
Sistemas de Gestão de Tarifas de Navegação Aérea
Projeto com vínculo de cooperação com o Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA para a realização de estudos, pesquisas,
análises, proposições técnicas e administrativas com
desenvolvimento de projetos vinculados à Gestão das Tarifas de
Navegação Aérea. (CTCEA, [2018])
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5.6 FUNDAÇÃO PATRIA

A Fundação é uma Intituição privada, sem fins lucrativos, voltada para apoio a

empreendimentos da área nuclear, de novos materiais, de mecânica de precisão, de

instrumentação de química fina, dentre outros.

Dessa forma, a Fundação viabiliza suas atividades por meio de instrumentos de

parceria, contratos e convênios, com entidades públicas e privadas no Brasil e no

exterior.

A fim de caracterizar o acima exposto, destaca-se no quadro abaixo, alguns

convênios firmados entre a Fundação PATRIA e a Financiadora de Estudos e

Projetos (FINEP):

Figura nº 07: - Relatório de Execução de Contratos e Convênios

Fonte: Fundação PATRIA. Disponível em:
http://www.patria.org.br/institucional/documentos/relatoriosexecucao/RELATORIO_DE_EXECUÇÃO_
ABRIL_18.pdf
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou estudar as empresas e OSFL vinculadas às Forças

Armadas, com o objetivo de apresentar uma proposta para mitigar os efeitos da

Emenda Constitucional nº 95.

Como destacado desde o início, os reflexos da EC 95 se tornaram um tema da

maior relevância para o Comando do Exército. Por esse motivo, o assunto foi

abordado em diversas palestras ao longo do corrente ano na ECEME e na ESG.

Dessa forma, julga-se oportuno destacar as apresentações do 6º e do 2º Subchefes

do EME.

Durante a apresentação do 6º Subchefe do Estado-Maior do Exército na ECEME,

realizada no dia 15 de junho de 2018, foi ressaltada a previsão de aumento das

despesas obrigatórias e, como a EC 95 inviabiliza a elevação de recursos destinados

à Força, consequentemente ocorrerá a diminuição dos valores destinados às

despesas discricionárias.

Figura nº 08: Série Histórica do Orçamento do Exército - Despesas Obrigatórias

Fonte: BRASIL, 2018.
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Figura nº 09: Série Histórica do Orçamento do Exército - Despesas Discricionárias

Fonte: BRASIL, 2018

A situação acima exposta corrobora com a necessidade de estudar o assunto e

apresentar soluções para o EB.

Vislumbrou-se, inicialmente, a possibilidade de se criar uma empresa vinculada

ao Exército, de sorte a possibilitar o prosseguimento de projetos de interesse da

Instituição.

Já o 2º Subchefe do Estado-Maior do Exército, em palestra realizada na ECEME

no dia 19 de julho de 2018, destacou que a captação de recursos para o setor

cibernético representa uma oportunidade para a criação de uma OSFL e considera

que uma empresa pública poderia impactar o Orçamento do EB, diminuindo os

valores destinados a outras áreas de interesse do Exército.

É relevante mencionar que o GT criado para propor soluções para a obtenção,

aplicação e otimização de recursos financeiros para o Exército Brasileiro, realizou

uma apresentação no dia 8 de maio do corrente ano para o Alto Comando do

Exército (ACE).

Nessa ocasião, foi destacado que não há solução única para todos os

problemas.

A criação de uma empresa requer a definição de um objeto que poderia ser, por

exemplo o setor cibernético.
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Por outro lado, corroborando a proposta de reestruturação da IMBEL e

surgimento de uma NOVA IMBEL, como empresa não dependente, pode ser essa

uma linha de ação viável.

Pode-se, ainda, considerar uma cisão dessa empresa no futuro, como houve no

caso da EMGEPRON que deu origem a AMAZUL.

A criação de uma empresa requer um tempo de maturação e convencimento de

setores do Governo Federal. No caso da AMAZUL, esse tempo foi de quatro anos

até a lei de criação. Com relação à ALADA, os estudos para criação dessa tiveram

início em 2012.

Dessa forma, considerando as características deste trabalho e a complexidade

do tema, que requer uma pesquisa mais profunda, bem como o tempo de maturação

de um dos possíveis processos, cabe corroborar como as conclusões do GT.

É possível mitigar os efeitos da EC 95 por meio da criação de uma empresa, de

uma OSFL ou pela mudança na IMBEL, por uma cisão ou a tornando não

dependente.

Com base nas informações levantadas, entende-se que há mais de uma solução

possível para mitigar os efeitos da EC 95, porém parece ser mais simples e objetivo

ter por base a IMBEL, empresa já consolidada e, posteriormente, se for o caso, criar

uma nova empresa.

RENATO CALDEIRA IGREJA - Cel Int
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