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RESUMO 

 

O aparelhamento das Forças Armadas é imprescindível para a sustentação do binômio 

Defesa e Desenvolvimento. No mundo atual, o avanço da tecnologia ocorre em uma 

velocidade incrível e as transformações são inimagináveis. Entretanto, países que 

enfrentam escassez de recursos financeiros, são impulsionados a buscarem alternativas 

para transporem óbice dessa natureza. As compensações tecnológicas, industriais e 

comercias, comumente chamadas de offsets, se apresentam como possibilidades em 

negociações internacionais de produtos de defesa. Essas compensações, concretizadas 

sob a forma de Acordos de Compensação, constituem uma forma de se prevalecer do 

poder de barganha da importação e estabelecer condições mais atrativas para o 

comprador, revelando-se da mais alta importância. Na medida em que bloqueios 

tecnológicos são impostos por países desenvolvidos, um desafio torna-se premente, 

diante de um complexo contexto. A própria Estratégia Nacional de Defesa (END) identifica 

com incontestável importância as cláusulas de compensações em importações de 

produtos de defesa, considerando os recursos limitados de investimentos no setor e a 

busca por agregar valor às importações. Assim, este estudo teve como objetivo verificar 

se a gestão adotada pelo Ministério da Defesa (MD), na coordenação das compensações 

tecnológicas, industriais e comercias decorrentes de grandes importações de defesa, 

contribui para que ocorram negociações conjuntas de offsets, entre as Forças Armadas 

(FA). Para tanto, foi empregada uma pesquisa descritiva, com uma abordagem qualitativa, 

onde se buscou resultados decorrentes da percepção e análise da literatura e das 

características organizacionais dos participantes dos processos de offset. No primeiro 

momento, se buscou explorar conceitos de offset, o arcabouço regulatório e a 

normatização, no âmbito das FA. Em seguida, foi analisada a coordenação atual desta 

atividade, no âmbito do MD, sob o enfoque da interação entre as FA. Por fim, após a 

análise dos dados, em uma visão prospectiva, foi possível concluir que um incremento de 

ações sistêmicas, no âmbito do MD, pode contribuir para que processos conjuntos de 

offset, proporcionem uma maior eficiência dessas negociações, com a redução de hiatos 

tecnológicos e transbordamento tecnológico para a BID. 

 

Palavras-chave: offset; base industrial de defesa; compensação.  

 



 

 

RESUMEN 
 

 
El equipamiento de las Fuerzas Armadas es imprescindible para la sustentación del 

binomio Defensa y Desarrollo. En el mundo actual, el avance de la tecnología ocurre a 

una velocidad increíble y las transformaciones son inimaginables. Sin embargo, los países 

que se enfrentan a la escasez de recursos financieros se ven impulsados a buscar 

alternativas para superar obstáculos de dicha naturaleza. Las compensaciones 

tecnológicas, industriales y comerciales, comúnmente llamadas offsets, se presentan 

como posibilidades en negociaciones internacionales de productos de defensa. Estas 

compensaciones, concretadas en forma de Acuerdos de Compensación, constituyen una 

forma de prevalecer del poder de negociación de la importación y establecer condiciones 

más atractivas para el comprador, revelándose de la más alta importancia. En la medida 

en que los bloqueos tecnológicos son impuestos por países desarrollados, un desafío se 

vuelve apremiante ante un complejo contexto. La propia Estrategia Nacional de Defensa 

(END) identifica con incontestable importancia las cláusulas de compensaciones en 

importaciones de productos de defensa, considerando los recursos limitados de 

inversiones en el sector y la búsqueda por agregar valor a las importaciones. Así, este 

estudio tuvo como objetivo verificar si la gestión adoptada por el Ministerio de Defensa 

(MD), en la coordinación de las compensaciones tecnológicas, industriales y comerciales 

derivadas de grandes importaciones de defensa, contribuye a que se produzcan 

negociaciones conjuntas de offsets entre las Fuerzas Armadas (FA). Para ello, se empleó 

una investigación descriptiva, con un abordaje cualitativo, donde se buscaban resultados 

derivados de la percepción y análisis de la literatura y de las características organizativas 

de las participantes de los procesos de offset. En el primer momento, se buscó explorar 

conceptos de offset y su desarrollo y marco normativo, en el ámbito de las FA. A 

continuación, se analizó la coordinación actual de esta actividad, en el ámbito del MD, 

bajo el enfoque en la interacción entre las FA. Por último, después del análisis de los 

datos, en una visión prospectiva, fue posible concluir que un incremento de acciones 

sistémicas, en el marco del MD, puede contribuir a que procesos conjuntos de offset 

proporcionen una mayor eficiencia de esas negociaciones, con la reducción de brechas 

tecnológicas y desbordamiento tecnológico para la BID. 

 
 
Palabras claves: offset; base industrial de defensa; compensación. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A situação financeira que vem passando o País nos últimos anos, impõe ao 

Ministério da Defesa (MD) a buscar alternativas para dar continuidade aos seus 

programas estratégicos. Neste contexto, as compensações tecnológicas, industriais e 

comerciais, comumente chamadas de offsets, surgem como excelentes 

possibilidades, pois se utilizam do poder de barganha das grandes compras 

governamentais no setor de produtos de defesa. 

Em uma negociação internacional, os países importadores procuram condições 

vantajosas, as quais são acordadas por intermédio de contratos. A parte contratante, 

prevalecendo-se de seu poder de compra, estabelece condições que julgue atrativas, 

para que haja a devida compensação, em razão do negócio realizado. 

Neste processo, são estabelecidos acordos de compensação, os quais 

proporcionarão as compensações pretendidas pelo comprador, mediante a 

importação. O processo de escolha das contrapartidas que integrarão o respectivo 

acordo de compensação, no caso do Brasil, é concebido com base nos critérios 

pertinentes a cada Força singular. Tais requisitos são de fundamental importância, 

sob pena de se ter impactos ao longo da execução do acordo ratificado entre as 

partes, sobretudo por conta da capacidade de absorção da Base Industrial de Defesa 

(BID), dos escassos recursos financeiros e contingenciamentos orçamentários. 

No mundo privado não existem necessidades de normas que regulem este 

procedimento, por estabelecerem seus próprios critérios. Entretanto, desde que os 

compradores sejam, principalmente, órgãos de defesa de nações soberanas e 

democráticas, muitos países têm disposições legislativas, regulamentos ou políticas 

públicas que regulam o tema. 

Neste sentido, as Forças Armadas (FA) do Brasil, ao longo dos anos, vêm 

regulamentando esta prática, alinhadas com as legislações emanadas da mais alta 

administração da Defesa, entretanto, ainda carente de uma coordenação conjunta 

efetiva, no que diz respeito a procedimentos prévios para as negociações das 

contrapartidas, quando das importações de produtos de defesa, e adequada gestão 

dessas compensações. 

A compensação comercial, industrial e tecnológica, sempre foi abordada de 

forma prioritária na Estratégia Nacional de Defesa (END), mesmo em versões 

anteriores, quando se refere às aquisições de produtos de defesa: “[...] em relação ao 
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equipamento, o planejamento deverá priorizar, com compensação comercial, 

industrial e tecnológica [...]” (BRASIL, 2008). 

A transferência de tecnologia, entendida como “[...] frutos de acordos 

comerciais diretos com os fornecedores estrangeiros, que representem um aumento 

qualitativo do nível tecnológico do País [...]” (IVO, 2004, p.33), tem sido buscada, por 

intermédio de compensação comercial, industrial e tecnológica, diante dos escassos 

recursos no setor de defesa. 

Contudo, a própria END já havia identificado, em alguns casos, a inexistência 

desta abordagem, apontando como uma das principais vulnerabilidades da atual 

estrutura de defesa do País, a ausência de cláusula de compensação comercial, 

industrial e tecnológica (Offset) em alguns contratos de importação de produtos de 

defesa. (BRASIL, 2008). 

Como observado, em que pese a dificuldade em se definir essa prática, é 

incontestável a grande importância de cláusulas de compensação nos contratos 

internacionais, preferencialmente, se negociadas de forma conjunta entre as FA, a fim 

de não se deixar hiatos tecnológicos e agregar valor às importações. 

Os bloqueios tecnológicos impostos por países desenvolvidos, retardando os 

projetos estratégicos de concepção Brasileira, já não podem se apresentar como uma 

vulnerabilidade da atual estrutura de defesa (BRASIL, 2008). 

Em sua revisão mais recente, a END entende que para se atingir tal condição, 

é necessário que os projetos de pesquisa sejam, prioritariamente, realizados de 

forma conjunta pelas instituições de tecnologia avançada das três Forças 

singulares. Para isso, projetos de interesse comuns devem ter esforços integrados, 

com um polo integrador. Estes, por sua vez, deverão ser selecionados e avaliados, 

também, por sua fecundidade tecnológica, ou seja, que sejam multiplicadores para 

outras iniciativas (BRASIL, 2016a, grifo nosso). 

Para Ivo (2004), a prática de offset no mundo tem relevante importância na 

busca de transferência de tecnologia, limitada pelos elevados investimentos 

financeiros que se fazem necessários e pela proteção do conhecimento, por parte dos 

seus detentores.  

 

O País há de considerar ainda que as mudanças provocadas pelo processo 
de globalização têm acirrado a concorrência entre as empresas, indústrias, 
regiões e países, estimulando a demanda por produtos e processos 
diferenciados, viabilizados pelo desenvolvimento intensivo e acelerado de 
novas tecnologias e novas formas de organização. Essa nova dinâmica no 
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cenário mundial realça a importância do offset, instrumento já muito utilizado 
por um grande número de países como parte de suas políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento econômico (IVO, 2004, p.15). 

 
Neste complexo contexto, em que se busca alternativas para os projetos das 

FA e consequente fomento da BID, é que este trabalho se propõe a verificar se a 

gestão adotada pelo MD, na coordenação das compensações tecnológicas, 

industriais e comerciais decorrentes de grandes compras internacionais de defesa, 

contribui para que sejam realizadas negociações conjuntas de offsets, entre as Forças 

singulares. 

A metodologia empregada neste estudo é de uma pesquisa descritiva, com 

uma abordagem qualitativa, na qual se buscará resultados decorrentes da percepção 

e análise da revisão da literatura, do arcabouço legal e das características das 

organizações participantes dos processos de offsets. 

A pesquisa é de cunho bibliográfico, cujos registros minuciosos do que foi 

observado, visa a replicabilidade na esfera estratégica do setor de defesa. 

Assim, procurou-se, num primeiro momento, estudar o marco legal sobre o 

tema, a prática de offset pelas FA e, posteriormente, a gestão realizada pelo MD, 

como órgão central da mais alta administração do setor de Defesa. Para isso, foi 

explorado o arcabouço legal e suas diretrizes dele emanadas, bem como aspectos 

voltados a estruturas organizacionais, sob a ótica de teóricos consagrados, a fim de 

consubstanciar comparações entre os modelos. 

Nesse enfoque, foram considerados apenas os offsets militares, ou seja, 

aqueles advindos de importações de produtos de defesa. 

Deste modo, neste capítulo, serão feitas algumas considerações acerca da 

definição de offset, segundo as legislações e escritores renomados. Após, será 

apresentado todo o arcabouço regulatório, do qual emanam as diretrizes sobre o 

tema, seguido pelas normatizações, no âmbito de cada FA, ressaltando o papel da 

Força Aérea como pioneira e especialista na prática de offset. 

No capítulo seguinte, serão abordados aspectos referentes às estruturas 

organizacionais, suas características e correlações com os diversos grupos sociais, 

bem como suas implicações funcionais nesses sistemas. 

Posteriormente, será analisado o modelo de gestão adotado pelo MD para as 

compensações tecnológicas, industriais e comercias, correlacionando-o com a 

legislação em vigor, segundo a teoria organizacional estruturalista. 
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No último capítulo, por fim, depreende-se que persiste um hiato entre a prática 

e uma adequada gestão dos offsets pelo MD, concluindo-se por uma implementação 

de uma melhor governança desta atividade. Nesse sentido, verifica-se a necessidade 

de uma sistemática dedicada, que permita visualizar os processos das FA voltados a 

offset, “como um todo”, visando eliminar eventuais disfunções e proporcionar maior 

eficiência nesses processos. 

Pretende-se com o trabalho, portanto, suscitar uma reflexão sobre o tema, de 

forma a contribuir para uma conscientização da importância de uma adequada gestão 

dos offsets, de modo conjunto, pela alta administração do MD. Tal sistematização 

implicará em maior eficiência nas negociações prévias de offset, com impacto positivo 

para os projetos estratégicos das FA e, consequentemente, transbordamento de 

benefícios para a nossa BID. Uma maior integração entre as FA nesses processos 

resultará em uma sinergia nas negociações de compensações tecnológicas, industrias 

e comerciais, proporcionando a desejada eficiência para os projetos militares. 

A pesquisa de justifica, na medida em que, a prática de offset já é uma realidade 

nas FA e, não raro, diversos grupos internacionais se reunirem para tratar do tema. 

Ademais, se revela importante por provocar reflexões com vistas a implementação de 

uma gestão voltada ao processo como um “todo”, e não visto de forma segregada por 

cada Força singular, em consonância com a prática de offset no mundo e teorias 

organizacionais que abordam gestão de processos. 

Enfim, o presente trabalho é de extrema relevância por buscar um pensamento 

crítico sobre a gestão dos offsets na defesa, estabelecer relações com instrumentos 

legais que tratam desse setor e, sobretudo, relacionar-se diretamente com a END, 

com os projetos estratégicos das FA, com a Política Nacional de Compensação 

Tecnológica, Industrial e Comercial (PNAC), atualmente, em atualização no MD e com 

o próprio desenvolvimento da BID. 

Como aspecto a ser aprofundado, entretanto, sugere-se que a sistemática 

proposta tenha um devido detalhamento da regulamentação e modelo organizacional 

a ser adotado, considerando um colegiado composto por representantes advindos das 

três FA e eventuais integrantes de órgãos governamentais, como membros 

consultivos, para que se atinja uma excelência com a sua implementação. 

Cabe ressaltar que os dados apresentados neste trabalho, compreenderam 

pesquisas realizadas nas organizações militares, no período de 2010 a novembro de 

2017. 
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1.1 DEFINIÇÃO DE OFFSET  

 

Pode-se definir como offset como toda e qualquer prática compensatória 

acordada entre as partes, como condição para a importação de bens, serviços e 

tecnologia, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e 

comercial (BRASIL, 2002a). 

De modo mais amplo, offsets são práticas de comércios, comumente usadas 

em comércio exterior, que não estão restritas ao comércio de armamento, nem sequer 

envolvem apenas compras governamentais (BAUNER, DUNNE, 2004 apud SILVA, 

2016). 

Segundo Mowery (1999), podemos concluir que conceituar offset não é tão 

simples, especialmente, porque essas compensações geralmente envolvem 

processos de terceirização estratégica, transferência de tecnologia e aquisição de 

componentes que muitas vezes estão fora do escopo do projeto pretendido 

inicialmente (MOWERY, 1999, apud SILVA, 2016). 

De forma resumida, offset é toda e qualquer prática compensatória acordada 

entre as partes como condição para a importação de bens e/ou serviços, com a 

intenção de gerar benefícios de natureza comercial, industrial e tecnológica 

(MODESTI, 2004). 

Para Ivo (2004), a prática de offset é de fundamental importância, quando se 

procura obter independência tecnológica. 

  

Dado o caráter oligopolístico presente no mercado internacional de 
tecnologia, o offset surge como importante instrumento dinamizador do 
acesso ao conhecimento, à tecnologia e mesmo a capitais. Isso porque, a 
partir de grandes aquisições internacionais, abre-se ao país ou à empresa 
adquirente a oportunidade de escolher formas de compensação à sua 
aquisição (IVO, 2004, p.15). 
 
 

Sua aplicação é instrumentalizada por meio de Acordos de Compensação 

firmados entre governo e fornecedores externos, em benefício do parque industrial 

interno. O Acordo de offset é um instrumento contratual com características bastante 

distintas de um contrato de aquisição ou de serviços, o que significa ter um tratamento 

diferenciado na condução de suas negociações. 

Os offsets englobam uma variada gama de operações, conforme pode ser 

constatado a seguir, previstos na DCA 360-1 (2005), da Força Aérea Brasileira (FAB): 
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a) importação de bens e serviços; 

b) troca de produtos ou serviços selecionados por outros de valor equivalente; 

c) produção sob licença, que é uma reprodução de um componente ou produto 

que tenha origem no exterior, baseada em contrato comercial de transferência de 

informação técnica entre empresas fornecedoras estrangeiras e fabricantes nacionais; 

d) acordo de compensação que envolve bens e serviços não relacionados com 

o objeto dos contratos governamentais de importação de bens e serviços civis e 

militares (compensação indireta); 

e) co-produção baseada em um acordo entre o governo brasileiro e um ou mais 

governos estrangeiros, que permita ao governo ou empresa estrangeira fornecer 

informações técnicas para a produção de todo ou de parte de um produto originado 

no exterior; 

f) acordos com fornecedor estrangeiro para que ele compre um determinado 

valor em produtos ou arranje um comprador, do fabricante aeroespacial ou de defesa 

nacional, o que é conhecido como contra-compra (counter-purchase); 

g) produção sob subcontrato, que se refere à produção de parte de um 

componente, originado de um fornecedor estrangeiro, não envolvendo, 

necessariamente, a licença de informações técnicas, sendo, usualmente, um acordo 

comercial direto entre o fornecedor estrangeiro e o fabricante nacional; 

h) transferência de tecnologia para o setor aeroespacial e de defesa brasileiros, 

como o resultado de um acordo de compensação, que represente um aumento 

qualitativo do nível tecnológico do fabricante nacional; 

i) acordo de compensação que envolve bens e serviços diretamente 

relacionados com o objeto dos contratos de importação de bens e serviços civis e 

militares (compensação direta); 

j) investimentos realizados no setor aeroespacial e de defesa brasileiros pelo 

fornecedor estrangeiro, originado de um acordo de compensação, na forma de capital 

para estabelecer ou expandir uma empresa nacional, por intermédio de uma joint 

venture ou de investimento direto; e 

k) acordo com fornecedor estrangeiro para que ele aceite como pagamento 

total ou parcial, produtos derivados do produto originalmente importado, o que é 

denominado buy-back. 

Para um melhor entendimento do processo, um Acordo de offset relacionado a 

um contrato comercial, segue um rito processual e formal comum a todas as FA, o 
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qual inicia-se com a elaboração de um instrumento convocatório, pela organização 

contratante, com base nas orientações de cada Estado-Maior das Forças. 

Após receber as ofertas das empresas participantes, uma análise é 

processada, onde se verifica o atendimento aos requisitos estabelecido no Pedido de 

Oferta – Request for Propose (RFP). 

Uma vez selecionada a proposta mais vantajosa, o contrato comercial e o 

acordo de compensação são negociados, sendo que este último, no âmbito da 

respectiva Força, é tratado como um contrato administrativo, considerando o disposto 

no Parágrafo Único, do art. 2° da Lei 8666/93, o qual considera como contrato todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, 

em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 

obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada (BRASIL, 1993). 

Nesta fase, enfim, são definidos os projetos que constituirão o acordo de 

compensação, bem como suas valorações. Esta atividade resultará em uma 

planificação de todo o acordo, a qual se chama “Programa do Acordo de 

Compensação”. 

Constata-se, portanto, que o offset aparece como uma excelente alternativa 

para que se possa usar o poder de barganha do Estado, em negociações 

internacionais de produtos de defesa, se contrapondo aos escassos recursos 

financeiros disponibilizados e eventuais contingenciamentos. 

Contudo, em que pese a exigência para a negociação de acordos dessa 

natureza esteja fundamentada em legislação, políticas e diretrizes, deve-se levar em 

consideração que o cumprimento e o sucesso de um acordo serão baseados na 

negociação realizada entre contratada e contratante. 

Assim, é razoável dizer, que uma coordenação conjunta entre as três Forças 

visando prévias negociações de offset, favorece processos mais eficientes e minimiza 

gargalos tecnológicos, razão pela qual surge um questionamento se o modelo atual 

de coordenação dessa atividade contribui para que ocorram negociações conjuntas, 

no âmbito das Forças singulares. 

No sentido de elucidar esta questão, alguns aspectos legais serão abordados, 

os quais permitirão um melhor entendimento e desencadeamento de ideias. Portanto, 

a seguir, será apresentado, inicialmente, todo o marco regulatório que trata do tema, 

a fim de que sejam identificados os instrumentos legais e permita correlações futuras 
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entre essa regulamentação e a normatização nos diferentes níveis da administração 

do setor de defesa. 

 

1.2  MARCO REGULATÓRIO 

 

Inicialmente, visando atender ao estabelecido pela END desde sua concepção, 

a Força Aérea Brasileira (FAB) teve a seguinte iniciativa: 

  

[...] de formalizar os instrumentos adequados à prática da compensação, que, 
aliados às experiências vivenciadas pelas Forças na prática de offset, 
resultaram na edição da Portaria nº 764 do Ministério da Defesa, que 
constitui, atualmente, a mais importante referência acerca de offset, no Brasil 
(IVO, 2004, p.108). 
 
 

Esta Portaria, publicada em 27 de dezembro de 2002, aprovou a Política e as 

Diretrizes de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do Ministério da 

Defesa. Nela, se estabelece, dentre outras diretrizes gerais, que as Forças Armadas 

devem ter um órgão coordenador das atividades de compensação comercial, 

industrial e tecnológica, de forma a prover assessoria técnica de alto nível; 

concentrar os especialistas no assunto; gerenciar os acordos de offsets; e interagir 

com órgãos congêneres nas demais Forças, com o MD e com as demais entidades 

públicas e de interesse (BRASIL, 2002a, grifo nosso). Nesta mesma Portaria, o MD 

definiu que as Forças o informassem e, também, às demais FA sobre negociações 

envolvendo offsets. 

Posteriormente, o Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010, aprovou a 

estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos do MD, no qual foi 

estabelecido no art. 26 que cabe ao Departamento de Produtos de Defesa (DEPROD) 

propor ao Secretário de Produtos de Defesa, critérios e procedimentos para a 

contratação e aquisição de produtos de defesa; e cláusulas de capacitação industrial 

e de compensação comercial e industrial. 

Por sua vez, o art. 27 do mesmo decreto, definiu que cabe ao Departamento 

de Ciência e Tecnologia Industrial (DECTI) propor cláusulas de transferência de 

tecnologia e compensação tecnológica; e coordenar as ações e propor 

aperfeiçoamentos para medidas de compensação tecnológica (offset) de 

interesse da defesa (grifo nosso). 
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Com o advento da Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, foram estabelecidas 

normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos 

e de sistemas de defesa e dispostas regras de incentivo à área estratégica de defesa. 

Dentre alguns dispositivos da lei, destacam-se os seguintes: 

 

[...] Compensação - toda e qualquer prática acordada entre as partes, como 
condição para a compra ou contratação de bens, serviços ou tecnologia, com 
a intenção de gerar benefícios de natureza tecnológica, industrial ou 
comercial, conforme definido pelo Ministério da Defesa; Acordo de 
Compensação - instrumento legal que formaliza o compromisso e as 
obrigações do fornecedor para compensar as compras ou contratações 
realizadas; Plano de Compensação - documento que regula a especificidade 
de cada compromisso e permite controlar o andamento de sua execução; [...] 
(BRASIL, 2012a). 
 

 
Passado cerca de um ano, foi  criada por intermédio do Decreto nº 7.970, de 

28 de março de 2013, a Comissão Mista da Indústria de Defesa (CMID) que tem por 

finalidade, de acordo com seu art. 2º assessorar o Ministro da Defesa em processos 

decisórios e em proposições de atos relacionados à indústria nacional de defesa 

(BID). 

Dentre outras atribuições, essa Comissão tem por responsabilidade: propor e 

coordenar estudos relativos à política nacional da indústria de defesa; promover a 

integração entre o Ministério da Defesa e órgãos e entidades públicos e privados 

relacionadas à base industrial de defesa; e propor ao Ministro de Estado da Defesa 

políticas e orientações sobre processos de aquisição, importação e financiamento. 

Ainda, no seu art. 16, define que as importações de produtos de defesa 

(PRODE) ou sistema de defesa (SD) que envolvam compensação comercial, 

tecnológica ou industrial serão autorizadas e acompanhadas pelo MD, ouvida a 

CMID (BRASIL, 2013a, grifo nosso). Em seguida, no seu parágrafo único, ressalva 

que, comprovada a impossibilidade de atendimento a exigência de compensação 

comercial, tecnológica ou industrial, o MD, ouvida a CMID, poderá autorizar a 

importação, independentemente de compensação. 

Na Portaria Normativa nº 564/MD, de 12 de março de 2014, ficou estabelecido 

no seu art. 7º que cabe ao DEPROD, dentre outras atribuições, propor ao Secretário 

de Produtos de Defesa, critérios e procedimentos para a contratação e a aquisição de 

produtos de defesa; cláusulas de capacitação industrial e de compensação comercial 

e industrial; exercer as funções de Secretaria-Executiva da Comissão Mista da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D7970.htm
http://defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa
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Indústria de Defesa; controlar as importações e exportações de produtos de defesa; e 

coordenar as ações e propor aperfeiçoamentos para as medidas de compensação 

comercial e industrial (offset) de interesse da defesa (grifo nosso). 

Ainda, no seu art. 10. coube à Divisão de Aquisição de Produtos de Defesa, 

coordenar as ações e propor as bases para a formulação e a atualização da Política 

de Aquisições de Produtos de Defesa e das diretrizes sobre compensação 

tecnológica, industrial e comercial relativas à aquisição de produtos de defesa; 

coordenar as ações e propor o aperfeiçoamento das medidas de compensação 

tecnológica, industrial e comercial de interesse da defesa; e coordenar a proposição, 

nos acordos de transferência de tecnologia e compensação tecnológica, de cláusulas 

de interesse comum às Forças Armadas. 

Mais recentemente, o Decreto nº 8.978, de 1º de fevereiro de 2017, reorganizou 

a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos do MD, no qual foi 

estabelecido no seu art. 38 que cabe ao Departamento de Produtos de Defesa 

(DEPROD) coordenar o fomento das atividades de produção de produtos e sistemas 

de defesa; acompanhar a participação das Forças Armadas no processo de fabricação 

de Produtos de Defesa (PRODE); e coordenar as ações e propor 

aperfeiçoamentos para as medidas de compensação tecnológica, industrial e 

comercial - offset - e interesse da defesa (BRASIL, 2017, grifo nosso). 

Na END, atualmente sob apreciação do Congresso Nacional, observa-se que 

no Objetivo Nacional de Defesa (OND) 7, vinculado a Estratégia de Defesa (ED) 15 e 

Ação Estratégica de Defesa (AED) 64 há uma diretriz para que se estimule a obtenção 

de compensação comercial, industrial e tecnológica nas aquisições no exterior 

(BRASIL, 2016a). 

Desta forma, pode se constatar neste breve histórico, que o MD, como órgão 

da administração central do mais alto nível das FA, possui todas as condições legais 

para exercer a coordenação dos offsets e proporcionar a necessária integração entre 

as Forças. Competente, portanto, para realizar tal governança, com vistas a eficiência 

nos processos, minimizando os bloqueios tecnológicos impostos por países 

desenvolvidos, promovendo resultados para os projetos estratégicos das Forças, com 

o consequente transbordamento tecnológico para a nossa BID. 

Em que pese todo esse arcabouço legal, resta saber se há uma 

transversalidade entre a regulamentação e a normatização, no âmbito das respectivas 

FA, o que será abordado a seguir. 
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1.3  NORMATIZAÇÃO DE OFFSET NAS FORÇAS SINGULARES   

Ao se realizar uma retrospectiva no tempo, verifica-se que, alinhadas com o 

arcabouço legal consolidado ao longo dos últimos anos, as FA normatizaram seus 

modelos, a fim de colocarem em prática essa atividade. 

Como a apresentação minuciosa do histórico da aplicação do offset em cada 

Força tornaria o trabalho por demais extenso, foi escolhido a FAB para oferecer uma 

amostragem maior, por ser a que há mais tempo tem empregado essa modalidade de 

contrapartida em seus projetos e, portanto, possuir maior experiência nessa prática. 

Não obstante, ao longo desta seção, serão apresentadas, também, as normas da MB 

e do EB. 

Observando-se a legislação da FAB, verifica-se que a regulamentação se 

fundamenta por intermédio da Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA 360-1) e da 

Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA 360-1). Nestas publicações, foram 

estabelecidas a “Política e Estratégia de Compensação Comercial, Industrial e 

Tecnológica da Aeronáutica” (BRASIL, 2005a), bem como os “Preceitos para a 

Negociação de Acordos de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica na 

Aeronáutica” (BRASIL, 2005b). 

Em consonância com essa base legal, o Comando da Aeronáutica (COMAER) 

tem negociado acordos de compensação vinculados a contratos de aquisição 

internacionais ou de desenvolvimento de produtos de defesa, a fim de se agregar valor 

aos produtos negociados. Entretanto, para se ter uma ideia de como veio se moldando 

a prática de offset no COMAER, faz-se necessário uma breve recapitulação na 

história. 

No início da década de 70, segundo Modesti (2004), por ocasião da aquisição 

das aeronaves para a FAB, ocorreu a primeira negociação considerada como offset 

em benefício da indústria aeronáutica brasileira. A empresa de aeronáutica 

EMBRAER, naquela ocasião, recebeu a transferência de tecnologia para a produção 

de materiais compostos e o treinamento necessário à fabricação de partes estruturais 

daquelas aeronaves. 

Em que pese esse marco histórico, naquela época já era sentido uma 

necessidade de se estabelecer programas de compensação às aquisições, mediante 

o favorecimento de produtos brasileiros, especialmente aqueles relacionados à 
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indústria aeroespacial. Desde então, surgem as primeiras reuniões entre assessores 

dos órgãos envolvidos, a fim de se buscar fórmulas eficazes de apoio ao programa de 

importações do setor aeronáutico. Verificava-se que a falta de uma política de governo  

quanto à aplicação de offset dentro do Poder Executivo, por vezes, impedia o 

progresso das negociações relacionadas aos programas. 

Durante a década de 80, em comparação aos outros países adeptos a essa 

prática, a questão do offset evoluiu lentamente, no Brasil. Já em 1981, a Comissão de 

Coordenação do Transporte Aéreo Civil (COTAC) foi incumbida de propor instruções 

de cláusulas de compensação para os contratos de aquisição de aeronaves de 

transporte aéreo civil, porém, a questão do offset continuou enfrentando dificuldades 

pela existência de uma indústria aeronáutica ainda incipiente e pela inexperiência 

brasileira na negociação deste tipo de atividade (MODESTI, 2004). 

Para melhorar o gerenciamento dessa questão, na época, adveio a 

Subcomissão de Compensação Comercial (SCC), vinculada normativamente à 

COTAC e, administrativamente, ao Centro Técnico Aeroespacial (CTA). A Portaria de 

criação desta subcomissão (Portaria nº 335/GM4, de 29 de abril de 1986) estipulou 

ainda que, para aquisição de aeronaves e equipamentos aeroespaciais de emprego 

militar, aquela SCC se vincularia, normativamente, ao então, Departamento de 

Pesquisa e Desenvolvimento (DEPED), atualmente chamado, Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). 

Porém, a burocracia e aspectos jurídicos, aliados a dupla subordinação, 

impediram que essa Subcomissão fosse, efetivamente, operacionalizada. Não 

obstante, este evento foi válido para mostrar a necessidade de diferenciar as compras 

do, então, Ministério da Aeronáutica das aquisições das empresas aéreas. Na 

tentativa de sobrepor essa carência, algumas instruções foram criadas e tiveram um 

impacto positivo para o incremento da compensação comercial no País. 

Seguindo a linha do tempo, em 14 de dezembro de 1988, a Portaria n° 

434/DGAC estabeleceu as normas para a efetivação de medidas de compensação, 

no âmbito da Aviação Civil, estipulando, inclusive, percentuais a serem compensados 

pelos fornecedores externos. 

Com a Constituição Federal de 1988, finalmente, o offset tomou novo impulso, 

pois o seu art. 219 estabeleceu que o mercado interno integrava o patrimônio nacional 
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e, por consequência, teria que ser incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento 

cultural e sócio-econômico e a autonomia tecnológica do País. No art. 218, por sua 

vez, ficou estabelecido que é responsabilidade do Estado a promoção e o incentivo 

do desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. 

Todavia, o então, Ministério da Aeronáutica somente aprovou em 1991 a sua 

Política de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica, ficando estabelecida a 

concepção estratégica, os objetivos e os agentes responsáveis. 

Outra legislação importante para o fortalecimento do offset no País, e que 

corroborou com a política estabelecida pela Aeronáutica foi a Política de Defesa 

Nacional (PDN), que posteriormente, passaria a ser chamada de Política Nacional de 

Defesa (PND), elaborada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República, em 1996. Nesse documento ficou determinado, como orientação 

estratégica, a necessidade do fortalecimento equilibrado da capacitação nacional no 

setor de Defesa, com envolvimento dos setores industrial, universitário e técnico-

científico para a obtenção de maior autonomia e melhor capacitação operacional das 

FA. 

Para se atingir esse objetivo, ficou claro nessa Política que seria fundamental 

incentivar o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de produção, 

concomitantemente, com a redução da dependência externa e gargalos tecnológicos, 

o que é possível de se alcançar com a implementação de obrigações de compensação 

em contratos do governo com fornecedores externos. 

Para exemplificar a evolução dessa prática, verificou-se que na Diretriz 

Presidencial, de 13 de junho de 2000, recursos da ordem de bilhões de dólares foram 

aprovados para o Programa de Fortalecimento do Controle do Espaço Aéreo 

Brasileiro (PFCEAB), que contemplava diversos projetos de compra e modernização 

de aeronaves, bem como a logística necessária para manter a frota existente, o que 

representou uma oportunidade ímpar para a efetivação de compensações comerciais. 

Vale ressaltar que esse programa foi reestruturado devido ao cancelamento de 

alguns projetos, tal como o F-X (aeronave de caça da FAB), passando a se chamar 

depois de Programa de Recuperação Operacional da Força Aérea Brasileira 

(PROFAB), no qual um grande montante de obrigações de compensações foi 

cumprido pelos fornecedores estrangeiros.  
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Um outro exemplo de sucesso na FAB, trata-se de um contrato assinado em 

meados de 2009 (Projeto CL-X), com uma empresa espanhola, o qual trouxe 

contrapartidas comerciais, industriais e tecnológicas na ordem de milhões de dólares 

com a transferência de tecnologia de ponta em software de integração de sistemas de 

comando e controle, contratações de empresas nacionais para realização de serviços 

e fornecimento de equipamentos aeronáuticos. 

No contexto do Acordo vinculado ao contrato de aquisição das aeronaves, 

como exemplo do ganho proporcionado pelas contrapartidas, podemos citar algumas 

compensações, relacionadas ao projeto: 

a) fornecimento de tecnologia, “software” e treinamento do Sistema “Multimedia 

Interactive Training System- MITS” desenvolvido pela contratada; 

b) fornecimento de tecnologia, “software” e trabalho relacionados ao 

desenvolvimento e manutenção de dispositivos de simulação; 

c) centro de serviços para os motores P&W 127G, no Brasil; 

d) centro de serviços de manutenção, no Brasil, para aeronave C-295; 

e) capacitação em manutenção de processadores “Input/Output” de toda a 

aeronave C-295; 

f) tecnologia em aerodinâmica transônica e subsônica; 

g) fabricação de componentes aeronáuticos, no Brasil, no valor de trinta 

milhões de dolares; 

h) capacitação em manutenção de aviônicos THALES; 

i) capacitação em manutenção do trem de pouso do C-295; 

j) apoio de marketing para empresa brasileira ELEB para venda de seus 

produtos para as empresas do grupo EADS/CASA; e 

k) apoio a uma empresa brasileira para receber pacotes de serviço de Turbo 

Propulsores – ITP. 

Em suma, historicamente, a amostragem oferecida pelos projetos aeronáuticos 

da FAB nos mostrou um caminho de tentativas realizadas na aplicação do offset, de 

superação de obstáculos de toda ordem, mas que, de uma forma geral, se demonstrou 

bem sucedida. 

Atualmente, no tocante às atividades de offset na FAB, cabe ao Departamento 

de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) realizar as tratativas vinculadas à 
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Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme prevê a Diretriz do Comando da 

Aeronáutica (DCA 80-1) “Plano Estratégico de Pesquisa e Desenvolvimento 2014-

2024”. Esta Unidade da FAB se prevalece do Instituto de Fomento e Coordenação 

Industrial (IFI), que tem por responsabilidade assessorar as Organizações do 

COMAER envolvidas em negociação, execução e fiscalização dos projetos de offset 

(AFFONSO, 2011). 

Para se comprovar o envolvimento do COMAER nas atividades de offset, basta 

verificar a experiência acumulada pela Comissão Coordenadora do Programa da 

Aeronave de Combate (COPAC), Unidade subordinada ao DCTA, sediada em 

Brasília, no gerenciamento de projetos de aquisição de grande monta, a qual possui 

em seu portfólio cerca de bilhões de dólares em contratos comerciais no exterior com 

cláusulas de offset (FILGUEIRAS, 2010). 

Com o incremento dessa atividade, em decorrência das exigências legais, as 

demais FA normatizaram e passaram a praticar o offset em suas negociações 

internacionais, como se segue, de maneira sucinta.  

Na Marinha do Brasil, podemos destacar os seguintes documentos como base 

normativa para a prática de offset: Portaria nº 223/2016 – Diretrizes para 

Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica da Marinha (BRASIL, 2016d); 

Circular n° 8 de 2016 - (BRASIL, 2016b); EMA-420 – Normas para Logística de 

Material (BRASIL, 2002b) e SGM-102 – Normas Sobre Licitações, Acordos e Atos 

Administrativos (BRASIL,2013b). 

Segundo Almeida (2016), a Portaria n° 223/2016 do Comando da Marinha (CM) 

é o documento referência para o tema offset. Nesta documentação, a visão é a 

preocupação em apresentar o caráter estratégico das compensações comerciais, 

industriais e tecnológicas, cabendo ao Estado-Maior da Armada (EMA) emitir a 

normatização decorrente. Apresenta-se como um dos objetivos neste documento, a 

promoção do crescimento tecnológico da BID e a ampliação da capacidade da 

industrial naval, no que tange a fabricação e manutenção, com vistas a mitigar a 

dependência tecnológica externa. Objetivo este, perfeitamente alinhado com as 

orientações emanadas do órgão de direção central (MD). 

Com relação ao preconizado na Portaria n° 764 de 2012, segundo Almeida 

(2016), não foi observado em documentação interna da Marinha, onde estariam 
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concentrados os especialistas no tema. Entretanto, o Chefe do Estado-Maior da 

Armada (CEMA) é o representante da MB na CMID, o qual tem por atribuição levar a 

bom termo o caráter estratégico da instituição, de forma que os reflexos na BID sejam 

percebidos de forma ampla. 

No caso do Exército Brasileiro, a Portaria n° 201-EME, de 26 de dezembro de 

2011, aprovou as normas para a gestão de acordos de compensação comercial, 

industrial e tecnológica para aquela Força singular (BRASIL,2011). 

Neste dispositivo, foi criado o Sistema de Gestão de Acordos de Compensação 

Comercial, Industrial e Tecnológica (SISGAC) e nele, estabelecido a sistemática a ser 

adotada pelo Exército Brasileiro. 

Dentre as referências usadas para este documento, destacam-se: Portaria n° 

764-MD, de 27 de dezembro de 2002 que aprovou a Política e as Diretrizes de 

Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do MD; Portaria Normativa n° 

1.888-MD, de 23 de dezembro de 2010 que aprovou a Política de Propriedade 

Intelectual do MD; Portaria n° 031-DCT, de 3 de maio de 2006 que aprovou a Diretriz 

para implantação e o funcionamento da incubadora de empresas de base tecnológica 

do Exército, no âmbito do Departamento de Ciência e Tecnologia; e o Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEX) (BRASIL, 2011). 

Como objetivos desta norma geral, constam o estabelecimento de uma 

estrutura organizacional, das missões e das atribuições do SISGAC, das 

responsabilidades dos órgãos que compõem o sistema, bem das conceituações de 

termos utilizados na gestão de acordos de compensação. 

Foi estabelecido, também, na norma citada, que o Estado-Maior do Exército é 

o órgão coordenador, no âmbito do Exército Brasileiro, para fins de compensação 

comercial, industrial e tecnológica. 

Ao SISGAC, de acordo com o art. 14, compete: 
 
 
“promover o crescimento dos níveis tecnológico e qualitativo dos setores de 
interesse do Exército e da indústria nacional de produtos de defesa, por meio 
de aquisição de novas tecnologias e da modernização de métodos e 
processos de produção, visando ao estado da arte; ampliar a quantidade e a 
capacidade das empresas nacionais na fabricação e manutenção de 
produtos de defesa, visando a buscar a independência tecnológica em 
relação ao mercado externo nesse setor e a ampliar o poder de mobilização 
nacional; definir, fomentar e fortalecer os setores de interesse do Exército, 
criando condições para o aperfeiçoamento da indústria nacional de produtos 
de defesa e de sua base tecnológica, visando a aumentar suas cargas de 
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trabalho e a permitir a competitividade no mercado internacional de bens, de 
serviços e de tecnologia de defesa; possibilitar a formação, a especialização 
e o aperfeiçoamento dos recursos humanos, no âmbito da Força Terrestre, e 
dos setores da indústria nacional de produtos de defesa de interesse da 
Força; concorrer para a criação de novas oportunidades de emprego de alto 
nível tecnológico nos setores de interesse do Exército; e obter recursos 
externos, de toda ordem, diretos e indiretos, para elevar a capacitação 
tecnológica e industrial dos setores de interesse da área de defesa e do 
Exército (BRASIL, 2011)”. 
 

No âmbito do Exército Brasileiro, também, foi criada uma Comissão 

Permanente de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica, presidida por um 

oficial-general, composta por representantes de Órgãos de Direção Setorial (ODS) 

adquirentes e beneficiários de Acordos de Compensação e da Indústria de Material 

Bélico do Brasil (IMBEL). 

Para o mapeamento das possibilidades de compensação comercial, industrial 

e tecnológica, no âmbito do Exército, e para o acompanhamento e fiscalização da 

execução dos Acordos de Compensação, a normativa estabeleceu o Instituto de 

Fomento e Inovação do Exército (IFIEx), como órgão técnico consultivo (BRASIL, 

2011). 

Enfim, como podemos constatar, existe no âmbito de cada Força singular, uma 

extensa legislação que normatiza a prática de offset, as quais servem como 

balizadoras para cada FA. Embora haja uma diretriz da END para que se estimule a 

obtenção de compensação comercial, industrial e tecnológica nas aquisições de 

produtos de defesa no exterior e essa prática venha, de fato, ocorrendo nas FA de 

forma distinta, ainda não se identifica uma estrutura sistêmica que melhor congregue 

os esforços na obtenção das contrapartidas decorrentes dessas aquisições. 

Assim, em que pese a devida importância dada ao offset pelas FA, faz-se 

necessário analisar os contrapontos da atual gestão desses processos, 

correlacionando-os, inicialmente, com pensamentos voltados a estruturas 

organizacionais. 
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2  ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

Considerando-se as organizações militares participantes de processos de 

offset, verifica-se uma transversalidade no aspecto legal e intelectual de seus 

representantes, porém, faz-se necessário uma análise quanto a estrutura mais 

adequada para uma gestão eficiente. 

Como se verificou no marco regulatório, existe uma abordagem centralizadora 

do MD quanto aos processos relacionados a offset. Entretanto, em que pese esta 

postura, não se identifica um setor no MD dedicado ao tema, que possa coordenar 

essa atividade, conjuntamente, com as FA. 

A não observância de um colegiado voltado ao tema offset, no âmbito do MD, 

composto por representantes das três Forças, sugere um processamento não 

totalmente adequado das informações, o que pode causar eventuais disfunções em 

negociações desta natureza. 

 

2.1  TEORIA ESTRUTURALISTA 

 

Na linha da teoria estruturalista, destacam-se, dentre alguns influenciadores, 

Max Weber, no qual norteia-se esta base teórica, bem como Amitai Etzioni, James D. 

Thompson, Victor A. Thompson e Peter M. Blau. Tais pensadores consideram as 

burocracias como um tipo específico de organização, chamadas de “organizações 

formais” que são caracterizadas por regras, regulamentos e estrutura hierárquica, 

permitindo reduzir as incertezas da variabilidade humana. 

Especificamente, para Max Weber (1947), estruturalismo está voltado para “o 

todo” e com o inter-relacionamento das partes na constituição do “todo”. A totalidade, 

a interdependência das partes e o fato de o todo ser maior do que a soma das partes, 

são as características do estruturalismo (WEBER, 1947, apud, PIRES, 1999). 

A organização sob a ótica estruturalista Weberiana implica, necessariamente, 

em fazer uma análise globalizante de todos os fatores que compõem o todo 

organizacional. Mais ainda, reconhecer a integração e a interdependência desses 

fatores, visando a uma maior eficiência e combatendo eventuais disfunções com uma 

boa governança (AURELIO, 2018, palestra na ECEME, curso CPEAEx). 

Nesse mesmo sentido, Etzioni (1965) diz que, ao contrário do que se pensa 

algumas pessoas, os conflitos são inevitáveis, gerados por interesses de patrões e 
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empregados e devem ser encarados como geradores de mudanças e do 

desenvolvimento, no âmbito das organizações (ETZIONE, 1965 apud MOTTA, 1970). 

Tais considerações se aplicam muito bem em grupos sociais, nos quais 

interesses setoriais são defendidos, mas que o processo decisório levará a um 

consenso, sobre o qual, prioridades deverão ser dadas para a organização como um 

todo. 

Replicando estes conceitos para o caso das FA, como partícipes do processo 

de offsets no âmbito do MD, podemos inferir que tais características se enquadram 

para essas organizações. Apesar de serem parte da mesma instituição MD, buscam 

atenderem a seus projetos estratégicos, em razão dos requisitos técnicos e 

operacionais de cada um deles, embora estejam focadas em um objetivo maior e 

conjunto, que é a defesa da Pátria. 

Segundo Etzioni (1965), as organizações são diferenciadas e requerem de 

seus membros certas características de personalidade que permitam a participação 

simultânea das pessoas em várias organizações, nas quais os papéis variam. O 

estruturalismo ampliou o estudo das interações entre os grupos sociais para o estudo 

das interações entre as organizações. Da mesma forma, como os grupos sociais 

interagem entre si, também interagem entre si as organizações (ETZIONI, 1965, apud 

MOTTA, 1970). 

Outra abordagem, comentada por Sergeant e Feres (1972), trata-se do modelo 

estruturalista da organização, baseado em combinações de elementos, tais como, 

tipos de poder, tipos de envolvimento e objetivos, dentre outros. A estrutura de 

conformidade surge da relação entre tipos de poder disponíveis à organização e tipos 

de envolvimento dos participantes, que fornece a principal base comparativa das 

organizações (SERGEANT, FERES, 1972, apud, MOTTA, 1970). 

Conformidade é uma boa base comparativa para as organizações, não 

somente porque é uma constante universal de todos os sistemas sociais, mas também 

porque é um elemento central da estrutura organizacional. As organizações são 

classificadas de acordo com sua estrutura de conformidade predominante em 

coercivas, utilitárias e normativas. Este trabalho se detém aos aspectos voltados às 

organizações normativas, nas quais o envolvimento é alto (moral) e o poder 

empregado é normativo. 

De acordo com Etzioni (1965), organizações normativas baseiam seu poder no 

consenso sobre objetivos e métodos da organização. Segundo ele, “utilizam o controle 
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moral para influenciar os participantes devido ao elevado envolvimento moral”, 

característica esta, comparativamente, inerente às organizações militares. É o caso, 

também, da Igreja, de universidades, hospitais, organizações políticas e sociais, 

organizações voluntárias, dentre outras. 

Ele distingue três classes de organizações normativas: a primeira, que 

apresentam quase que exclusivamente padrão normativo; a segunda, entre as quais 

as escolas, que apresentam um padrão secundário coercivo; e, finalmente, 

organizações como as profissionais, que apresentam um padrão secundário 

remunerativo. 

Etzioni (1965) usa o modelo funcional de eficiência como referência para indicar 

que certos tipos de objetivos e estruturas de conformidade tendem a apresentar-se 

associados. O modelo de eficiência define um padrão de inter-relações entre os 

elementos do sistema que o torna mais eficiente a serviço de um dado objetivo. Esse 

modelo nos diz que, embora várias alternativas funcionais satisfaçam a um requisito 

ou necessidade, algumas são mais efetivas do que outras. 

No caso da organização com objetivos morais e culturais, a necessidade de 

alto grau de envolvimento dos participantes inferiores com a organização ou com seus 

representantes só pode ser atingida pelo uso de poder normativo. Foi demonstrado 

que envolvimento, ou identificação, dos participantes inferiores com os líderes é o 

meio mais importante de criar e transmitir envolvimento com os valores 

organizacionais. 

Segundo, ainda, o teórico, a coesão num grupo de trabalhadores torna-os mais 

seguros e lhes possibilita trabalhar integradamente. O mais importante, porém, é o 

tipo de orientação desse grupo em relação à administração, ou seja, o grau de 

aceitação das normas dos representantes organizacionais. Se essa orientação for 

positiva, os trabalhadores do grupo coeso aceitam inovações propostas pelos 

representantes com maior segurança, e se a orientação for negativa, a coesão pode 

ser até prejudicial. Tais predicados, são inerentes aos líderes nas organizações 

militares. 

Correlacionando estes pensamentos com as organizações militares, segundo 

Carrilho (1978), as FA são organizações complexas, semelhantes a organizações 

civis de grandes dimensões e complexidades. O cálculo da “violência legítima”, 

específico da instituição militar, não deve ser colocado no mesmo nível de outras 

características na comparação com organizações civis. Tal como acontece com outras 
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organizações, o estudo da organização militar tem vindo a privilegiar, ultimamente, a 

abordagem estruturalista. 

Sublinha-se que a diferença entre convergência e divergência das estruturas 

civis e militares tendem a diminuir. Para Janowitz (1968), esta convergência é devida 

à continua evolução do domínio tecnológico, que leva cada vez mais, a 

interdependência com a sociedade civil (JANOWITZ,1968 apud CARRILLO 1978). 

Neste diapasão, em uma visão prospectiva, no mundo com mudanças 

inimagináveis em uma velocidade de informação incrível, com novas tecnologias 

surgindo a cada instante, não se pode conceber processos distintos e paralelos, no 

âmbito das FA. Para se ter uma “visão do todo” é necessária uma coordenação 

conjunta desses processos, em um ambiente único, em que se possa convergir 

objetivos e eliminar eventuais disfunções. 

Assim, verificar ameaças e oportunidades e visualizar cenários prospectivos, 

em um esforço conjunto, alinhados com diretrizes da mais alta administração geral, 

devem ser aspectos a serem observados nos processos de offset, os quais serão 

analisados no capítulo seguinte. 
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3 MODELO DE GESTÃO DE OFFSETS   

 

Ao se estudar a teoria estruturalista, observa-se que a integração entre os 

indivíduos de um grupo social, bem como entre as próprias organizações é de 

fundamental importância para uma eficiente gestão. 

Realizando-se uma correlação entre a referida teoria com organizações 

militares, em uma perspectiva comparativa, depreende-se que integração entre as FA 

é de extrema relevância para se ter uma melhor eficiência de suas atividades. 

Portanto, é razoável inferir que uma estrutura única voltada aos processos de 

offset das FA, cuja composição seria por representantes das três Forças trabalhando 

integradamente, sob a coordenação única, proporcionaria um melhor aproveitamento 

do poder de barganha desses processos. 

 

3.1 COORDENAÇÃO DE OFFSET ATUAL  

 

Analisando a estrutura atual adotada na coordenação dos processos de offset, 

no âmbito do MD, nota-se alguns aspectos que sugerem incrementos de medidas para 

melhoraria da coordenação desses processos.  

Os recursos humanos alocados no MD para coordenar, conjuntamente, as 

ações das FA relacionadas aos processos de offset, ainda são escassos. Embora, as 

FA se esforcem para disponibilizar militares para esse fim, verifica-se um número 

aquém do necessário para essa atividade. Ainda com relação a esse fator, observa-

se que esses recursos humanos, quando disponibilizados, ficam pulverizados no 

âmbito do MD, por vezes, acumulando atividades. 

Por outro lado, a alta administração carece de uma diretriz para as negociações 

das cláusulas de offset, que sirva como referência, com o devido respaldo do MD, 

representando os interesses da Defesa, de forma conjunta (grifo nosso). Este 

aspecto implica em não favorecer uma adequada interação entre as FA.  

Em negociações dessa natureza, o estabelecimento prévio das necessidades 

de compensação, alinhadas com a diretrizes da alta administração é de fundamental 

importância. A parte contratante, entende-se, o MD representado pelas Forças, tem 

que ter uma visão bastante clara das diretrizes para seus projetos estratégicos. 

Em atendimento a esse quesito, tem-se que ter uma perfeita percepção da 

capacidade da indústria nacional. O parque industrial nacional deverá ter uma base 
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industrial e tecnológica instalada, em condições de receber novos investimentos 

tecnológicos e industriais. Com isso, haverá um enquadramento adequado do que se 

quer ter como compensação. 

Por fim, os recursos alocados para esta atividade ainda são modestos. Aliados 

a isso, contingenciamentos de recursos financeiros acabam dificultando o andamento 

de programas de compensação por incidirem, diretamente, nos objetos contratados 

e, por consequência, suas contrapartidas ficam comprometidas. 

Assim sendo, considerando-se as peculiaridades organizacionais inerentes a 

cada FA, no que se refere às ações de offset, observa-se que as dificuldades 

encontradas na coordenação desses processos, impedem um maior aproveitamento 

conjunto das contrapartidas, oriundas das negociações internacionais. 

Para mitigar as disfunções dos processos, entende-se que uma gestão 

conjunta favoreceria uma ampliação das oportunidades de offset, que poderiam trazer 

mais benefícios para os projetos estratégicos das FA, como um todo, e consequências 

positivas para a BID. 

Nesse sentido, os escritórios de projetos de cada FA poderiam se prevalecer 

das negociações conjuntas, na medida em que seus interesses em adquirir certas 

capacidades estariam sendo considerados em cada negociação. Eventuais “gargalos” 

em projetos podem ser transpostos, em razão de uma negociação em que inúmeras 

possibilidades sejam visualizadas. 

Em uma abordagem mais contemporânea, pode-se dizer que para a solução 

dos problemas deve ser buscado um pensamento sistêmico único, supondo que os 

problemas são complexos, tem mais de uma causa e mais de uma solução e estão 

inter-relacionados com o restante de toda a organização. 

Este é o principal ponto desse estudo, que propõe uma gestão das transações 

de compensação tecnológica, industrial e comercial, no âmbito do MD, de forma que 

possam ser consolidadas todas as propostas de offset e, assim, haja um 

aproveitamento de todo o potencial das negociações no contexto da política e na 

consecução das diretrizes de compensação. 

Portanto, diante do levantamento da vasta legislação sobre a prática de offset 

nas FA e das considerações teóricas de pensadores, acerca de estruturas 

organizacionais, é razoável suscitar uma reflexão sobre o modelo de gestão desses 

processos, atualmente adotado. 



34 
 

 

Resta, portanto, proceder agora uma análise de uma proposta de sistemática 

que promoverá a sinergia pretendida entre os órgãos envolvidos, por meio de uma 

melhor gestão do processo e integração organizacional. 

 

3.2 UMA VISÃO PROSPECTIVA  

 

Considerando que o Comando da Aeronáutica foi ressaltado como uma 

organização pioneira e promissora na prática com offset, esta servirá, em alguns 

momentos, como referência para que algumas ideias, acerca do tema, sejam 

propostas. 

No campo do capital intelectual, a Força Aérea se destaca pela existência de 

profissionais que se tornaram experientes no assunto, como podemos observar em 

um breve histórico que foi feito. Isso foi resultado de um período relativamente longo 

de aplicação de regras de offset nos contratos internacionais e da formação 

padronizada de recursos humanos por meio de cursos específicos, ministrado pelo 

Instituto de Logística da Aeronáutica (ILA). 

Destaca-se que na Força Aérea funciona um fórum colegiado para decisões 

sobre offsets (Comitê de Compensação do Comando da Aeronáutica) no EMAER, 

responsável por produzir um fluxo de conhecimento sobre offset. 

Utilizando-se de uma perspectiva comparativa entre a Força Aérea e o nível 

mais alto da administração no MD, do mesmo modo, o tema offset pode ser discutido 

em um departamento que possa reunir, sob uma única coordenadoria geral, 

representantes das três Forças. 

Esta sistemática permitiria um grupo dedicado ao tema, discutir, prévia e 

conjuntamente, as contrapartidas advindas de contratos internacionais. Uma estrutura 

sistêmica e integrada entre as FA, favoreceria a identificação de necessidades e de 

produção de informações para o processo decisório. Ressalta-se que, não se 

pretende estabelecer, neste trabalho, qual o modelo organizacional a ser adotada pelo 

grupo, ficando este aspecto como objeto de estudo para outra oportunidade.  

Essa reformulação, contudo, não requer grandes mudanças, mas sim, por uma 

adaptação do modelo existente, mesmo porque já existe algum acompanhamento 

dessa atividade pelo MD e uma base legal já bem definida. 

Neste sentido, para capacitar a estrutura vigente a enfrentar mudanças que se 

vislumbra na área de compensação comercial, inicialmente, é necessário repensar a 
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gestão estratégica para se atingir uma maior eficiência, segundo uma determinada 

cadeia de valor. 

Com este novo processo, cuja liderança e a coordenação devem ser exercidas 

no âmbito do MD, buscar-se-ia atender as necessidades das Forças com os acordos 

de offset a serem firmados, gerir pessoas e processos, elaborar o planejamento 

estratégico, implementar sistemas de informação e análise, bem como adequar a 

estrutura funcional e legal relacionada ao tema. 

Para viabilizar a sistemática proposta e implementar uma visão sistêmica que 

as estruturas atuais não proporcionam, será necessária a adequação de um setor 

único que agregue os interesses das FA, por intermédio de seus representantes, sem 

detrimento, contudo, de uma comunicação fluida entre os recursos humanos desse 

setor e as Forças singulares, permitindo uma perfeita integração. 

Considerando essa premissa, a primeira ação a ser empreendida consiste na 

indicação de um fórum colegiado, responsável pela coordenação das atividades 

relacionadas a offset no MD, sob a égide de uma única coordenação.  Este setor, 

relacionar-se-ia com a MB, EB e a FAB por intermédio dos seus representantes, 

indicados pelos respectivos comandos. 

Esta sistemática, abordada neste trabalho de forma superficial, pois não há 

pretensão de se esgotar o assunto neste momento, promoveria um adequado 

nivelamento do conhecimento de todos os processos de offset em curso e daqueles 

futuros, por parte de seus integrantes, bem como, em um esforço conjunto, permitiria 

um melhor acompanhamento dos processos. 

Tal fator, implicaria em adequada coordenação dos projetos de offset, desde 

sua concepção até seus resultados. Os representantes das FA poderiam articular 

entre si, de forma a terem parâmetros para as compensações, utilizando-se de 

análises multicritérios, advindas de uma equipe multidisciplinar, que servirão ao 

processo decisório. 

Este aprimoramento das atividades voltadas ao tema, proporcionaria a 

integração maior entre as FA, na qual poder-se-ia contemplar áreas de interesses 

comuns a mais de uma Força singular. Esta evolução deveria ser apoiada por 

ferramentas de gestão, a fim dar uma dinâmica no processo decisório. 

Contudo, a implementação dessa sistemática tem que estar, necessariamente, 

alinhada com os ditames da Política e das Diretrizes de Compensação Comercial, 

Industrial e Tecnológica do MD (Portaria nº 764 /MD), seguindo suas atualizações. 
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Nesse processo, faz-se mister o estabelecimento de metas que balizem os 

resultados e levem a mensuração dos resultados das contrapartidas pela equipe, de 

acordo com indicadores, bem como sirvam de referência para reavaliações dos 

processos, sempre conjuntamente. Sugere-se para isso, reuniões de caráter 

permanente ou eventuais, quando o caso requerer, para discussões e debates dos 

processos, até mesmo com outros Ministérios, para se verificar possibilidades de 

offset para outros setores produtivos nacionais de interesse para o País. 

Considerando os representantes dos grandes comandos nesse fórum 

colegiado, como elementos responsáveis por operacionalizar as ações de offset, de 

acordo com as especificidades de cada FA, deverão, conjuntamente, seguir rotinas 

que a serem regulamentadas, em atendimento à política e das diretrizes de 

compensação tecnológica, industrial e comercial do MD, nas quais constarão, dentre 

outros fatores, a definição da missão, dos objetivos, indicadores e cenários 

prospectivos. 

Tais rotinas deverão contemplar, também, responsabilidades que permitam 

acompanhar os acordos de compensação com imparcialidade, dar conhecimento ao 

grupo da execução das metas atingidas, previstas em cada plano de offset, pautar em 

reuniões periódicas ou eventuais do grupo, óbices encontrados no desenvolvimento 

das ações e permitir a busca por recursos que apoie o setor. 

Considerando a complexidade na condução do tema e visando dar a devida 

abrangência às três Forças, propõe-se que para a coordenação da equipe seja 

indicado um oficial designado pelas FA, seguindo um rodízio entre as três Forças. 

Assim, o tratamento do assunto teria a devida abrangência, no âmbito das FA, 

respeitando-se as especificidades de cada Força, dadas as características de cada 

uma delas. 

Ademais, esse colegiado seria composto por militares oriundos das três Forças, 

em número proporcional, os quais tratariam da coordenação entre os comandos 

subordinados e atividades correlatas, no contexto de offset. Neste sentido, a 

coordenação da equipe buscaria todas as informações inerentes aos propósitos de 

cada Força, por meio dos seus respectivos representantes. 

Todavia, mesmo com todos os aspectos positivos apresentados para a 

implementação da coordenação de offset em um setor dedicado, existe um ponto 

primordial para o funcionamento dessa estrutura, que é a subordinação. Tendo em 

vista os interesses peculiares a cada FA, é de fundamental importância o vínculo direto 



37 
 

 

com o Ministro da Defesa, o qual, definirá, após a devida assessoria, os Acordos de 

Compensação a serem executados, levando-se em consideração os aspectos 

técnicos e operacionais levantados, consensualmente, pelo grupo. 

Após as considerações feitas sobre os aspectos das rotinas e estabelecida a 

localização desse setor dedicado ao tema no MD, falta agora definir, em linhas gerais, 

o método de planejamento estratégico para a sistemática proposta neste trabalho. 

Nessa linha, para o estabelecimento da sistemática supracitada, é preciso se 

ter em mente a premissa de que os resultados devem atender, em uma primeira 

aproximação, aos interesses das FA, sem perder de vista que a abrangência dessa 

análise deve permitir resolver hiatos tecnológicos. 

Com o intuito de estruturar a gestão das diversas atividades, atendendo aos 

requisitos da unicidade e comunicação fluida, é desejável um funcionamento do grupo 

que respeite alguns pressupostos, dada as características de cada FA. 

A coordenação particularizada de projeto de offset, deve ser conduzida por um 

processo normatizado, que reflita cada plano de ação vinculado ao respectivo projeto. 

Toda a equipe, entretanto, terá conhecimento de cada plano, a fim de verificar 

possíveis interesses comuns a serem atendidos. Desta forma, os registros das 

informações, visam dar uma visibilidade a todos da equipe, com o intuito de nivelar 

conhecimento e proporcionar eventuais resoluções de gargalos tecnológicos nos 

projetos de cada FA. 

Esta sistemática permitirá, também, aprimoramentos nos processos, uma vez 

que, com a participação de todos, a curva de aprendizagem tenderá a ser mais rápida 

e consistente. Tal abrangência das informações favorecerá decisões mais acertadas 

e não limitadas a universos afins a determinados projetos. 

Desta forma, como todos de uma equipe estariam cientes dos processos em 

curso, ainda que de forma superficial, as reavaliações dos projetos comparados com 

os indicadores e outras referências seriam mais consistentes. Evidentemente, 

reuniões periódicas ou eventuais, de acordo com o caso, devem ser uma tônica nesta 

sistemática. As participações em reuniões têm que ser ativas, diante do dinamismo 

dos processos e para isso, sugere-se um número de participantes que permita 

substitutos, em casos fortuitos. Neste diapasão, ferramentas gerenciais de análise 

multicritérios seriam bem vindas para um acompanhamento eficiente. 

  Outro fator de extrema importância trata-se da qualificação dos integrantes. 

Cada integrante da equipe deverá possuir conhecimento sobre os projetos e acordos 
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de compensação vinculados, ou lançar mão de um corpo técnico, respeitando as 

especificidades de cada Força, segundo seus respectivos comandos. Visando 

suprimir esta eventual carência de recursos humanos, um planejamento de 

capacitação deverá ser uma meta a ser perseguida.  

Deste modo, será possível um melhor acompanhamento dos processos de 

offset, que permitirá atingir os objetivos das FA com eficiência e proporcionará, 

sempre que necessário, correções de eventuais disfunções com as reformulações 

necessárias dos planos de ação vinculados aos projetos em curso e uma boa 

governança. 

Entretanto, faz-se oportuna, uma análise das condições que devem ser 

atendidas para se superar os óbices na implementação dessa nova sistemática, de 

acordo com os meios disponíveis. 
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4 CONCLUSÃO 

 

No contexto das estratégias estabelecida na Política e Diretrizes de 

Compensação Tecnológica, Industrial e Comercial do MD, verifica-se como uma das 

prioridades o estabelecimento de cooperação entre os setores militares, empresas e 

o parque industrial de tecnologia militar, visando a produtos duais. 

Contudo, a forma com que esta orientação vem sendo implementada no MD, 

em que pese muitas expectativas geradas em alguns segmentos, não provocou, 

especificamente na prática do offset, ganhos significativos, deixando as FA 

trabalhando este tema de forma distinta. 

Este cenário, notoriamente importante para as FA e o Brasil, motivam uma 

revisão das principais ideias expostas neste trabalho, dentro de um enfoque geral do 

assunto, com o objetivo de sedimentar conhecimentos. 

Ao longo dos anos, um arcabouço legal sobre o tema foi consolidado, seguindo 

uma curva de aprendizagem. Embora ainda haja muito a ser regulamentado, pois 

trata-se de processos dinâmicos e relativamente novos, no âmbito das FA, uma base 

legal robusta regula a prática de offset. Isto oferece uma adequada segurança jurídica 

aos gestores ou coordenadores das FA voltados a essa atividade. 

Com o intuito de dar a devida transversalidade aos processos, as FA 

normatizaram suas práticas de compensação, de acordo com as suas especificidades, 

alinhadas com as legislações emanadas da mais alta administração da Defesa, 

entretanto, ainda carentes de uma diretriz que oriente uma coordenação efetiva, no 

que diz respeito a negociações prévias e conjuntas das contrapartidas. 

Historicamente, vários casos de sucesso são identificados nas FA, 

principalmente, na FAB. Este universo ratifica a importância dessa prática, como uma 

das alternativas para dar continuidade aos seus programas estratégicos, diante dos 

escassos recursos financeiros e contingenciamentos orçamentários. Neste contexto, 

as compensações tecnológicas, industriais e comerciais surgem como excelentes 

possibilidades, pois se utilizam do poder de barganha das grandes compras 

governamentais de produtos de defesa, proporcionando, sobretudo, transbordamento 

tecnológico para a BID. 

A compensação comercial, industrial e tecnológica, sempre foi abordada de 

forma prioritária na END, a qual define essa prática com incontestável importância, 
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preferencialmente, se negociada de forma conjunta entre as FA, a fim de não se deixar 

hiatos tecnológicos e agregar valor às importações. 

Neste complexo contexto, em que se busca alternativas para os projetos das 

FA e consequente fomento da BID, é que este trabalho se propôs a verificar se a 

gestão adotada pelo MD na coordenação das compensações tecnológicas, industriais 

e comerciais, decorrentes de grandes compras internacionais de produtos de defesa, 

contribuía para ocorrências de negociações conjuntas de offsets entre as Forças 

singulares. 

Assim, utilizando-se de uma pesquisa descritiva, com uma abordagem 

qualitativa, se buscou resultados decorrentes da percepção e da revisão da literatura, 

do arcabouço legal e das características das organizações singulares partícipes dos 

processos de offsets, visando a replicabilidade na esfera estratégica do setor de 

defesa. 

Verificando-se aspectos referentes às estruturas organizacionais, suas 

características e correlações com os diversos grupos sociais, bem como suas 

implicações funcionais nesses sistemas, pode-se analisar o modelo de gestão 

adotado para as compensações tecnológicas, industriais e comercias, 

correlacionando-o com a legislação em vigor, sob a ótica da teoria estruturalista. 

Depreendeu-se, após essa análise, que persiste um hiato entre a prática e uma 

adequada gestão dos offsets pelo MD, concluindo-se por uma implementação de uma 

melhor governança desta atividade. Nesse sentido, verificou-se a necessidade de uma 

sistemática dedicada ao tema, que permitisse visualizar todos os processos “como um 

todo”, eliminando eventuais disfunções e proporcionando maior eficiência nesse 

processo. 

Portanto, foi suscitada uma reflexão sobre a conscientização da importância de 

uma adequada gestão conjunta dos offsets, pela alta administração do MD. Isto 

implicará em maior eficiência, pois motivará negociações prévias de offset entre as 

FA, com impacto positivo para os projetos estratégicos das FA e consequente 

transbordamento de benefícios para a BID. Uma maior integração entre as FA nesses 

processos resultará em uma sinergia nas negociações de compensações 

tecnológicas, industriais e comerciais, proporcionando a desejada eficiência para os 

projetos militares. 

Com efeito, a aplicação desse modelo permitirá um melhor acompanhamento 

e controle de todas as ações de offset em andamento e futuros, possibilitando que as 
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negociações relativas a cada projeto envolvido, extrapolem suas esferas e concorram 

para que sejam alcançados objetivos maiores, coordenadamente entre as três FA. 

Considerando o baixo custo requerido para a implantação da proposta, aliado 

à simplicidade das providências necessárias, entende-se pela viabilidade da proposta, 

sobretudo, no que diz respeito aos benefícios resultantes em termos de incremento 

de oportunidades e transbordamento de benefícios para a BID. 

Entretanto, deve-se inferir que eventuais conflitos podem ocorrer, 

principalmente, pelas características intrínsecas a cada FA. Desta forma, quanto 

maior for o grau da qualidade dos planejamentos prévios, maior será o ganho 

conjunto. 

É esperado que esse modelo favoreça a união de esforços voltados a unicidade 

de objetivos estratégicos das FA, quando das negociações de grandes projetos de 

defesa de qualquer uma das Forças. Assim como, um eventual direcionamento de 

compensações para setores de pesquisa e desenvolvimento ou de indústria de 

suporte das Força, trará efeitos de alta sinergia pela colaboração, de forma a evitar 

eventuais disfunções de oportunidades de melhorias. 

As vantagens advindas de uma coordenação conjunta dos processos de offset 

tendem a ser potencializadas, quando congregados os interesses dos participantes 

em um ambiente único. Em tese, como mencionado na teoria estruturalista, “o todo é 

maior que a soma das partes”. Portanto, uma visão do todo possibilitará um melhor 

aproveitamento das oportunidades relacionadas a essa natureza de atividade. 

Nesse sentido, tecnologias obtidas poderão ser comuns a vários projetos das 

FA e o transbordamento tecnológico, em um universo maior, fortalecerá o binômio 

Defesa e Desenvolvimento. Tal tarefa é por demais árdua e muito cara em termos de 

recursos financeiros, em que pese a situação econômico-financeira por que tem 

passado o País há tantos anos. 

Afinal, as FA não trabalham isoladas. Necessitam buscar cada vez mais a 

interoperabilidade, seja em operações ou na busca conjunta da ampliação de suas 

capacidades para a defesa da Pátria. Nesse caminho estarão contribuindo, em grande 

escala, para um adequado desenvolvimento de nosso País. 

 

 

______________________________________ 
DAMIAO FONTENELE DOS SANTOS – Cel Av 
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