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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem por finalidade verificar a possibilidade de implementação dos 

Acordos de Compensação, em termos legais, nas aquisições/contratações realizadas 

pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington. A Marinha do Brasil e Força 

Aérea Brasileira já utilizam estes acordos em suas aquisições, especialmente esta 

última, que é considerada padrão de excelência em nível mundial. Este tipo de acordo, 

também conhecido no mercado internacional por “Offset” ou “Countertrade” tem se 

tornado uma prática cada vez mais utilizada por importadores e exportadores. Com o 

intuito de alcançar este objetivo, foi realizado um estudo sobre o histórico brasileiro na 

utilização de “offset”, que data da década de 1950. Ademais, foi realizada uma 

averiguação sobre a missão regimental da Comissão, com o intuito de verificar se a 

utilização deste tipo de acordo iria contra a real finalidade desta Unidade Militar 

brasileira em solo americano, bem como procurou estudar a estrutura desta 

Organização Militar, com ênfase no entendimento do processo de 

aquisição/contratação. Concomitantemente, esta pesquisa contemplou o estudo das 

leis nacionais e das internacionais relacionadas ao assunto em voga. Foi verificada a 

dificuldade de se harmonizar legislação, por uma série de motivos, dentre os quais 

destacam-se os costumes de cada Estado, que geram legislações comerciais até 

certo ponto conflitantes. Entretanto, a Organização das Nações Unidas, por intermédio 

de seu braço comercial, tem estudado meios para buscar a harmonização destas leis, 

de forma a fomentar o comércio entre países, caracterizando a 

importação/exportação. Dentro desse contexto, os Acordos de Compensação 

recebem uma atenção especial da ONU, inclusive com a publicação de um Guia Legal, 

que busca harmonizar leis diferentes, sem cunho obrigatório. Tal guia passou a fazer 

parte das chamadas boas práticas do comércio mundial, o que realmente tem 

facilitado a interação comercial, impulsionando os Acordos de Compensação. 

 

 

Palavras-chave: Comércio Mundial; Acordo de Compensação; Comissão do Exército 

Brasileiro em Washington; Aquisição Pública Internacional  



 

 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to verify the possibility of implementing the Offset, in legal terms 

(according to the law), in the acquisitions/contracting carried out by Brazilian Army 

Commission (BAC), located in Washington, DC. Brazilian Naval Commission and 

Brazilian Aeronautical Commission has already made use of this kind of agreement, 

especially the latter, which is considered the standard of excellence worldwide. The 

Offset, also Known as Countertrade, has become practice increasingly by importers 

and exporters. In order to achieve this objective, a study was carried out on the 

Brazilian history of the Offset use, which started in the fifties (decade 1950). In addition 

to it, an investigation was made on the BAC mission to verify the regimental mission 

of the Commission, to see if the use of this agreement would go against the real 

purpose of this Brazilian Military Unit on American land. As well, the study looked for 

made a study regarding to the structure of this Military Organization, emphasizing on 

understanding the acquisition/contracting process. Concomitantly, this research 

contemplated the study of national and international laws related to the subject in 

vogue. The difficulty of harmonizing legislations was verified, because of many 

reasons, as society and State mores, which generate commercials legislations, 

measurably conflicting. However, the United Nations (UN), through its trade arm, has 

been making efforts to figure out ways to harmonize these laws, in order to foment 

trade among countries, characterizing import and export. In this context, the Offset has 

been receiving special attention from the UN. Including, as a result of this effort, this 

Organization published a Legal Guide, which seeks to harmonize different laws, 

without bidding requirements. This guide became part of people involved in 

commercial trade calls good practice of world trade, which, in fact, has facilitated the 

commercial interaction, the boosting the Offset 

 

 

 

 

Keywords: International Trade; Offset; Countertrade; Brazilian Army Commission; 

Procurement. 
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1 INTRODUÇÃO 
Os Acordos de Compensação são práticas comerciais que são utilizadas 

frequentemente no comércio exterior. Tais práticas não ficam restritas somente ao 

comércio internacional de armamento e também não envolvem somente compras 

governamentais. Em realidade, são práticas que envolvem quaisquer aquisições de 

bens e serviços negociados e representam aproximadamente 30% do comércio 

internacional (BRAUNER, DUNNE, 2004). 

Corroborando com a ideia supracitada, Acordos de Compensação ou “Offset” 

podem ser considerados práticas de contra comércio, podendo ser comercial, 

industrial e tecnológica. Tais práticas são utilizadas por vários países como uma 

ferramenta capaz de criar alternativas comerciais, possibilitando maior fortalecimento 

tecnológico e desenvolvimento industrial (COELHO, 2007) 

Em um mundo cada vez mais globalizado e, consequentemente, mais 

interligado as políticas de compensações comerciais têm trazido uma série de 

benesses para as partes envolvidas, de tal forma que as compensações oferecidas 

passaram a competir com o produto principal, se tornado um fator imperioso na 

escolha de um fornecedor (COELHO, 2007) 

Observa-se de imediato que os Acordos de Compensação ou simplesmente 

“Offset” têm sido uma prática comercial relativamente comum no comércio entre 

países, pois possibilita, tanto ao comprador quanto ao vendedor, vantagens que 

podem ser absorvidas por suas respectivas economias e indústrias. 

De acordo com o site DEFESANET, os Acordos de Compensação têm sido 

uma prática comercial nas últimas décadas no mercado internacional de defesa, 

movimentando compensações na casa dos U$ 10 bilhões anuais. Atualmente, mais 

de 100 países utilizam esta ferramenta e o Brasil passou a adotá-la desde a década 

de 1950. Nos últimos anos, devido ao programa de reaparelhamento das Forças 

Armadas (Grandes Projetos no Exército), este assunto voltou à tona e cresceu de 

importância. 

Em conformidade com a informação acima, NEVES afirma que as 

compensações comerciais vêm sendo aplicadas por diversos países desde o meio da 

década passada. A expansão de tais práticas se explica pelo aumento da 

concorrência entre as empresas vocacionadas para a exportação de bens e serviços, 

quando sob pena de perderem novos clientes e quotas de mercados, passaram a 
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incorporar o artifício das contrapartidas comerciais (NEVES, 2003 APUD BISCAGLIA, 

2003, p. 31). 

No caso brasileiro, o primeiro registro do uso de compensações data de 1950, 

quando o pagamento da aquisição das aeronaves Gloster Meteor TF-7 e F-8 junto à 

Inglaterra foi feito em algodão. Embora pouco mais de meio século tenha se passado 

desde o uso precursor deste recurso comercial, o país desperdiçou inúmeras chances 

de utilizá-lo em momentos oportunos, e, como consequência, há poucas indústrias no 

País que se beneficiaram concretamente dele (RONAN, 2004). 

Nos dias de hoje e de acordo com o LIVRO BRANCO DE DEFESA 

NACIONAL (LBDN) a previsão de aplicação de recursos orçamentários no 

reaparelhamento das Forças Armadas está em uma curva ascendente, mesmo com 

os percalços financeiros causados pela crise econômica vivida pelo Estado brasileiro 

no último triênio. Nesse sentido, o emprego do mecanismo do “Offset” pode se 

constituir em importante ferramenta para fomentar o desenvolvimento da indústria 

nacional. Além disso, a utilização desse mecanismo administrativo poderá tornar mais 

eficiente as aquisições governamentais, favorecendo o Princípio da Eficiência 

(BRASIL, 2016). 

Quadro 1: Despesa do Ministério da Defesa em Custeio (em milhões – R$) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MD 7.9 8.6 6.7 5.7 6.6 7.4 7.3 7.8 8.3 9.3 10 10 9.8 10 11 8.7 

Adm  245 265 241 181 353 457 623 605 777 848 1.3 1.0 723 833 1.0 604 

MB 2.5 2.8 1.8 1.5 1.5 1.9 1.5 1.7 1.9 2.1 1.9 2.1 2.2 2.1 2.5 2.0 

EB 2.3 2.2 2.0 1.8 2.0 2.4 2.4 2.6 2.9 3.3 3.8 4.0 3.8 4.2 4.6 4.6 

FAB 2.7 3.2 2.5 2.1 2.6 2.6 2.6 2.9 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0 3.3 3.6 2.4 
Fonte: LBDN 
 
Quadro 2: Despesa do Ministério da Defesa com Investimentos (em milhões – R$) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MD 13368 14228 11002 7608 9617 10879 10539 13300 13495 16284 21585 18584 21817 20654 20897 12982 

Adm  2131 1306 1069 262 304 1162 424 1558 539 995 2131 762 1547 1335 1594 1281 

MB 3236 3404 1972 109 156 132 404 800 899 2074 5276 3597 4094 4027 3153 1859 

EB 2901 2965 2854 254 337 251 371 522 654 918 1205 1569 3433 1979 1577 1002 

FAB 5101 6499 5108 1200 2124 1850 1953 2524 3070 2991 2733 2348 2938 2752 2607 3399 

Fonte: LBDN 
 

Nesta mesma vertente, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional 

de Defesa (PND/END), estabeleceu como Objetivo Nacional de Defesa número 07 

(OND 07) a promoção da autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa, como 

Estratégia de Defesa número 15 (ED 15) a promoção da sustentabilidade da cadeia 
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produtiva da Base Industrial de Defesa (BID) e como Ação Estratégica de Defesa 

número 64 (AED 64) o estímulo a compensação comercial, industrial e tecnológica 

nas aquisições do exterior (BRASIL, 2016). 

Dessa forma, observa-se que o governo busca benefícios decorrentes dos 

Acordos de Compensação, de forma que atendam, preferencialmente, as áreas de 

interesse do contratante, principalmente em termos de tecnologia, fabricação de 

materiais ou equipamentos, nacionalização da manutenção e treinamento de pessoal. 

Além disso, verifica-se ser possível a utilização das compensações como 

instrumento de política de desenvolvimento econômico ou como forma de manter o 

equilíbrio em uma balança de pagamentos. Assim, o país importador de artigos com 

alto valor agregado (Sistema “Grippen” – Força Aérea Brasileira), também exige que 

o país exportador compense o importador de forma tecnológica, comercial ou 

industrial, como por exemplo por meio de transferência de tecnologia, treinamento de 

mão de obra e capacitação industrial e científica, dentre outros exemplos que podem 

ser citados. 

O Exército Brasileiro tem a capacidade de realizar aquisições a nível 

internacional. Essas importações podem ser realizadas por intermédio de 

concorrência internacional realizada pelos Órgãos de Direção Setorial (ODS), 

localizados no território brasileiro, ou por meio de licitação realizada pela Comissão 

do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), única Unidade Gestora (UG) do Brasil 

no Exterior, Estados Unidos da América. 

A CEBW foi criada em 1940, como uma das consequências da 2ª Guerra 

Mundial. Inicialmente, localizada na cidade de Nova Iorque, a Comissão teve como 

principal missão enviar para o Brasil os canhões de Artilharia de Costa adquiridos 

junto ao governo dos Estados Unidos da América, naquela década.  

Com a evolução dos acontecimentos e a progressiva aproximação da doutrina 

militar brasileira com a norte-americana, a CEBW foi estabelecida definitivamente na 

capital dos Estados Unidos em 1942, onde permanece até os dias de atuais. Sua 

principal finalidade é a adquisição de Produtos de Defesa (PRODE) e a contratação 

de serviços no mercado internacional (em qualquer parte do mundo), em prol dos 

interesses estratégicos do Exército. 

Atualmente, o montante financeiro gerenciado pela Comissão é de 

aproximadamente 300 milhões de dólares, o que corresponde a cerca de 1 bilhão de 
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reais, montante este utilizado para a aquisição de material, contratação de serviços, 

pagamento de pessoal, entre outras despesas. 

Dentro desse contexto, é necessário salientar que o mundo comercial indica 

uma maior presença dos “Offset”, em contratos e acordos cada vez mais complexos, 

e aqueles países que estiverem com as informações necessárias e preparados para 

as utilizarem com sabedoria, poderão fazê-lo rumo ao seu desenvolvimento 

tecnológico, obtendo benefícios (IVO, 2004). 

Diante do exposto, foi observada a possibilidade de implementação dos 

acordos de compensação (“Offset”) nas aquisições e contratações realizadas pela 

Comissão do Exército Brasileiro em Washington, como uma oportunidade de 

potencializar as compras realizadas no exterior, melhorar a gestão dos gastos 

públicos relacionados ao Ministério da Defesa, em especial aqueles realizados pelo 

Exército, e atender ao Princípio Constitucional da Eficiência.  

Além disso, observa-se nos “Offset” uma grande possibilidade do 

desenvolvimento da Indústria Nacional Brasileira, em particular a de Defesa, de forma 

que esta possa atender as demandas por materiais e serviços de defesa necessários 

à reestruturação da Forca Terrestre. 

 

1.1 PROBLEMA  

Nos últimos anos, o Brasil conquistou competitividade no cenário internacional 

e tem atraído investimentos externos, em que pese a crise econômica vivida pelo país. 

O país tem atraído investimentos externos e a Política Nacional de Defesa 

estabeleceu como uma de suas ações estratégicas o uso de acordos de compensação 

com o objetivo de fortalecer a base industrial de defesa (BID) (BRASIL, 2016). 

 O tema pode ser problematizado de diferentes formas, sendo esta decisão o 

ponto de partida para se definir o problema da pesquisa (OLIVEIRA, 2001). Findlay 

(2006) exemplifica esse processo de problematização empregando os campos do 

conhecimento. Pelo exposto até o momento e a fim de problematizar o referido tema, 

optou-se pela linha de pesquisa. 

Diante do cenário observado até o momento, constata-se que a CEBW é a 

Unidade Gestora Executora no exterior responsável pelas diversas aquisições 

realizadas pelo Exército Brasileiro no cenário internacional. O montante de crédito 

provisionado a esta UGE permite a utilização dos Acordos de Compensação, o que 
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representaria vantagens para a Indústria Nacional de Defesa. Dessa forma, esta 

pesquisa se depara com o seguinte problema: 

Os Acordos de Compensação são uma possibilidade a ser implementada 
nas aquisições internacionais realizadas pela Comissão do Exército Brasileiro 
em Washington? 

 
1.2 OBJETIVOS  

Desse problema desdobram-se os objetivos de pesquisa a seguir expostos. 

 

Objetivo Geral:  
É possível implementar os Acordos de Compensação nas aquisições 

realizadas pela pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington de acordo com 

a legislação vigente e dentro das boas práticas comerciais utilizadas no mercado 

internacional? Ao responder essa pergunta, este trabalho encontra o seguinte objetivo 

geral conforme descrito logo a seguir:  

Avaliar a possibilidade de implementar os mencionados acordos nas 
aquisições realizadas pelo Exército Brasileiro no exterior, por meio da Comissão 
do Exército Brasileiro em Washington.  

 
Objetivos Específicos: 
Afim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais são 

elencados em seguida: 

a. Conceituar Acordo de Compensação “Offset” na literatura nacional e 

internacional. 

b. Descrever o processo de aquisição realizado pela Comissão do Exército 

Brasileiro em Washington, especificamente da Seção de Aquisição e Controle. 

c. Levantar questões jurídicas no comércio internacional. 

Desta feita, para a consecução dos mencionados objetivos deve-se partir da 

premissa que, embora seja possível adquirir PRODE e contratar serviços no mercado 

internacional por meio de aquisições internacionais realizadas pelos ODS, a aquisição 

e a contratação supracitadas são mais vantajosas e passíveis da formalização de 

Acordos “Offset” se realizadas pela CEBW. 
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1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

O problema costuma ser investigado ou por meio de questões norteadoras 

(perguntas que permitem maior flexibilidade na forma de responder) ou por hipóteses 

(suspeitas do investigador que servem de base para a investigação), dependendo do 

tipo da pesquisa a se abordar (BORGES e SILVA, 2011). Pesquisas mais objetivas 

costumam empregar hipóteses, enquanto as exploratórias e descritivas se utilizam de 

questões (TRIVIÑOS, 1987), razão pela qual afirma-se que “nem todos os tipos de 

pesquisa requerem hipóteses” (RICHARDSON et al, 2012, p. 104). 

A fim de se alcançar um relativismo metodológico (DEMO, 1985), 

abrangendo-se o máximo de explicações plausíveis e, com isso, aprofundar e detalhar 

ao máximo o fenômeno sob análise, pela investigação e descrição do mesmo, será 

adotada uma questão norteadora. Assim, a seguir consta a questão norteadora, que 

orienta o trabalho, não que as Ciências Sociais produzam tese inequívoca, mas que, 

por deixar de ser mera suspeita, já pode ser considerada “uma relativa contribuição 

para à ciência” (Idem, p. 49). 

 

Questão Norteadora: 
É possível implementar a utilização dos Acordos de Compensação nas 

aquisições internacionais realizadas pela Comissão do Exército Brasileiro em 

Washington de acordo com a legislação vigente e dentro das boas práticas comerciais 

comuns utilizadas no mercado internacional? 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Este trabalho é delimitado, principalmente, em função do tempo disponível 

para a realização da pesquisa e a apresentação de sua conclusão, também 

denominado de dimensão administrativa. Com isso, diante da complexidade da 

realidade, intenta-se evitar a vã divagação; ciente da impossibilidade de se esgotar o 

fenômeno científico, a pesquisa se atém à parte da realidade, impondo outras 

delimitações, a fim de se alcançar os objetivos propostos no tempo predeterminado 

(BORGES e SILVA, 2011; DEMO, 1985; GIL, 2002; VERGARA, 2000).  

Além das delimitações ao objeto de pesquisa impostas pelo maior número de 

categorias proxy possíveis a fim de obter melhores precisão e nível de investigação 
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(MARCONI e LAKATOS, 2002), o trabalho enfrenta as seguintes delimitações: da área 

específica do conhecimento - ou tipo de enfoque; do espaço geográfico de 

abrangência da pesquisa - ou circunstâncias de espaço; do período de focalização da 

pesquisa - ou circunstâncias de tempo (ANDRADE, 1999; FINDLAY et al, 2006); e 

pela seleção de fontes na investigação a se realizar (LAKATOS e MARCONI, 2002). 

Iniciando pelo recorte temático, definir a área específica do conhecimento se 

torna tarefa um tanto complexa, pois, a interdisciplinaridade1 é uma característica 

típica dos Estudos de Defesa (MEDEIROS, 2015). Apesar de ser um trabalho de 

Ciência Militar e Ciência Política, com concentração na área de Defesa Nacional, a 

linha de pesquisa Gestão de Defesa envolve especialidade própria, se enquadrando 

em “diferentes grandes áreas, áreas e subáreas” do conhecimento (CAPES, 2015).  

Essa compartimentação categórica pode ser verificada segundo diversas 

perspectivas, mas, para fins deste trabalho, consideram-se as classificações 

reconhecidas pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e pelo EB, em virtude do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Militares (PPGCM) ser regulado por ambas instituições, enquadrando-se não apenas 

na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional (BRASIL, 1996), como na Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, 

que dispõe sobre o Ensino no Exército Brasileiro (BRASIL, 1999), respectivamente.  

Empregando como referência a classificação da CAPES, a natureza 

multidisciplinar do trabalho envolve as grandes áreas de Ciências Humanas, na área 

de Ciências Políticas, e de Ciências Sociais Aplicadas, na área de Administração. Em 

relação às subáreas de Ciências Humanas envolve o estudo: do Estado e Governo, 

especificamente na esfera federal; de Instituição Governamental Específica ao atentar 

para o Setor Defesa, envolvendo o MD, particularmente o Exército Brasileiro (EB) e 

subsidiariamente a Marinha do Brasil (MB) e a Força Aérea Brasileira (FAB); estas 

duas Forças Coirmãs que já fazem uso dos “Offset”, sendo esta última considerada 

excelência no uso deste tipo de ferramental comercial.  

Ainda, considerando as áreas de concentração de estudo das Ciências 

Militares, nos termos do artigo 4º da Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010 

(BRASIL, 2010), o tema transita pelas áreas de: Ciências Contábeis; Defesa Nacional; 

                                                
1 Interdisciplinar é a pesquisa que pode ser realizada com mais de um foco, havendo correlação entre 
os diferentes campos das Ciências Sociais envolvidos (RUMMEL apud MARCONI e LAKATOS, 2002, 
p. 21). 
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Economia e Finanças; Gestão; Operações Militares; Política; e Relações 

Internacionais. Note-se que são classificações paralelas, mas as mesmas razões 

apresentadas na classificação da CAPES servem para as empregadas pelo EB, com 

exceção das Operações Militares, área não tratada pela CAPES, mas que se explica 

pelo fato de as missões de paz da ONU serem operações militares. 

De tal modo, não obstante a multidisciplinariedade e peculiaridade do tema, a 

pesquisa se concentra em tão alto grau nas Ciências Políticas, quão intensamente 

nas Ciências Militares, pelo número de subáreas por onde transita o estudo, conforme 

exposto na Figura 2. Ainda, em virtude de o trabalho ser da Linha de Pesquisa 
Gestão de Defesa, da Área de Concentração Defesa Nacional, deve-se atentar que 

as Ciências Sociais Aplicadas não constituem essência da pesquisa, mas elemento 

de sustentação técnica ao estudo do fenômeno político no caso brasileiro, para que 

se obtenha maior profundidade e propriedade na análise a se realizar e os resultados 

sejam os mais críveis e fiéis à realidade, sendo uma exigência técnica própria das 

Ciências Exatas em apoio às Ciências Sociais (MEDEIROS, 2015). 

Neste contexto, em que a contribuição militar se configura uma política pública 

pela perenidade que tem se caracterizado e o processo decisório envolvido na 

formulação do Orçamento de Defesa pode estar sendo alterado, que uma 

problemática de Ciência Política e Ciência Militar, na linha de Gestão de Defesa se 

torna adequada (FINDLAY et al, 2006). Também, institucionalmente, o tema está 

limitado à análise do Ministério da Defesa e das Forças Aramadas (FA) a ele 

subordinadas, sendo este ministério a unidade-caso definida para a pesquisa e cada 

exercício financeiro os números de casos determinados, para comparar planejado, 

autorizado e executado (GIL, 2002).  

Dessa forma, esta pesquisa está limitada de forma institucional, ou seja, 

somente para as aquisições de Produtos de Defesa e contratações de serviços 

realizadas pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington, que está localizada 

nos Estados Unidos da América, na cidade de Washington. O próprio título do trabalho 

caracteriza essa delimitação, em estudos de aquisições somente pela CEBW. Por ser 

a única Unidade Gestora Executora localizada fora do território nacional, ela é a 

responsável por toda as compras internacionais realizadas pelo Exército Brasileiro no 

exterior.  
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A título de conhecimento, é importante salientar que os Órgãos de Direção 

Setorial (ODS) como o Comando Logístico (COLOG), o Departamento de Ciência e 

Tecnologia, (DCT) dentre outros, podem importar materiais, realizando licitações 

internacionais do próprio território nacional. Entretanto, as aquisições internacionais 

realizadas por estes Órgãos Importadores não serão objetos de estudo. 

 
Por fim, o último limite é o corte pelas fontes de pesquisa. Com isso, será 

priorizado o uso de fontes primárias para levantamento de dados a serem analisados 

qualitativamente. Citam-se como exemplos: dados extraídos do Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) sobre recursos públicos executados pela citada 

Comissão, o Regulamento Interno da CEBW, Leis que regulam as aquisições 

realizadas pelo Governo Federal, como a Lei 8.666/96, o Decreto 3.555/02; entre 

outros e as boas práticas do comércio internacional. Em relação a fonte, esta 

encontra-se estritamente relacionada com a determinação do universo e da amostra 

(DOXEY e DE RIZ, 2007). 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

A pesquisa se justifica na crescente importância que se tem dado na eficiente 

aplicação dos recursos públicos. Sendo assim, a relevância desta proposta de 

pesquisa está apoiada nos seguintes aspectos: 

No campo econômico, a inserção de Acordos de Compensação nas 

aquisições internacionais realizadas pela CEBW traria maior eficiência no processo 

 

 

Fonte: O Autor, com base na classificação de áreas de conhecimento da CAPES e 
do EB. 

Figura 1 - Segmentação das subáreas de estudo 
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de compras, uma vez que poderia trazer uma contrapartida aos recursos investidos 

no exterior, caracterizando melhor e mais eficiente gerência do erário nacional.  

No campo político, haveria a possibilidade de estreitar laços com outros 

países detentores de tecnologia de ponta em material de defesa e, 

consequentemente, fortalecendo a posição do Brasil no cenário mundial.  

Outra aspecto relevante seria no campo científico-tecnológico, uma vez que a 

indústria nacional, em especial a de defesa, poderia ser beneficiada, inclusive com o 

desenvolvimento de tecnologia própria. 

Em suma, a proposta desta pesquisa é relevante atualmente para o país com 

base nos fatores acima elencados, os quais demonstram a importância desse assunto 

em diversos campos de análise, bem como encontra suporte no crescente processo 

de aquisições realizados pelo Exército Brasileiro no exterior, especificamente pela 

Comissão do Exército Brasileiro em Washington. 

Desta forma, percebe-se que o presente trabalho é relevante não apenas pela 

contribuição teórica, mas também por sua importância prática. Assim, além de 

objetivar a produção de estudo embasado em procedimentos científicos rigorosos a 

respeito de um tema atual e de importância estratégica para o Setor Defesa, tenta 

antecipar-se à realidade e permitir melhores planejamentos e decisões, demonstrando 

sua importância pelas possibilidades de contribuição pura e aplicada, especialmente 

pelo tema estar alinhado com a Política Nacional de Defesa e com os Objetivos 

Estratégicos de Defesa. 

 

1.6 TIPO DE PESQUISA 

Esse seção tem por finalidade apresentar o caminho que se pretende 

percorrer para solucionar o problema de pesquisa, especificando procedimentos 

necessários para alcançar os objetivos (geral e específicos) apresentados neste 

trabalho.  

Dessa forma e seguindo a Taxinomia de Vergara (2009), a pesquisa 

desenvolvida foi realizada da seguinte maneira: com o fim de estabelecer o estado da 

arte para a presente pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória, qualitativa e 

documental a fim de consolidar uma Revisão de Literatura sobre Acordos de 

Compensação “Offset” associada à realidade de aquisições da CEBW e as questões 

jurídicas do mercado internacional, buscando aprofundamento teórico e base legal 
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sobre o assunto em voga. 

Assim, sistematizou-se a presente revisão pela adoção de procedimento de 

seleção de assuntos de pesquisa, de termos de pesquisa, de critérios de relevância e 

de avaliação da qualidade das referências, dos métodos para seleção e critérios de 

síntese dos resultados (FINK, 2014).  

Além dessa abordagem, este trabalho realizou uma intensa pesquisa 

bibliográfica a nível nacional e internacional sobre a teoria do Acordos de 

Compensação, desde a sua definição até os diversos tipos de “Offset” que podem 

contra balancear uma contratação internacional. 

Ademais, a pesquisa buscou fazer uma revisão no aspecto legal da legislação 

brasileira. Nos últimos anos, vários decretos, portarias, leis e congêneres foram 

editadas para regular o assunto. Outro aspecto que foi objeto de estudo foram as 

relações comerciais a nível mundial no que se refere às boas práticas do comércio 

internacional relacionado com os Acordos “Offset”, tendo como base questões 

jurídicas atinentes ao assunto em tela A finalidade é confrontar a legislação nacional 

com as boas práticas do comércio exterior para verificar se existe algum contraponto 

entre elas. 

Outro assunto explorado foi a descrição do processo de aquisição realizado 

pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington, especificamente pela Seção de 

Aquisição e Controle, desde o levantamento da demanda pelos Órgãos Importadores 

situados no Brasil até a homologação da licitação pelo Ordenador de Despesas da 

CEBW. 

Na execução da Pesquisa Exploratória empregou-se uma combinação dos 

protocolos adotados por Souza (2017) e Klüber (2012), com adaptações para a 

realidade do presente trabalho. Com isso, o protocolo seguido foi elaborado a fim de 

se executar uma revisão bibliográfica sistematizada, como também qualificar e 

quantificar a produção acadêmica, de forma a se utilizar majoritariamente fontes 

primárias de informações. 

A pesquisa está limitada de forma institucional, ou seja, somente para as 

aquisições de Produtos de Defesa e contratações de serviços realizadas pela 

Comissão do Exército Brasileiro em Washington, que está localizada nos Estados 

Unidos da América. Por ser a única Unidade Gestora Executora localizada fora do 
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território nacional, ela é a responsável por toda as compras internacionais realizadas 

pelo Exército Brasileiro no exterior.  

A título de conhecimento, é importante salientar que os Órgãos de Direção 

Setorial (ODS) como o Comando Logístico (COLOG), o Departamento de Ciência e 

Tecnologia, (DCT), o Departamento de Cultura do Exército (DECEX), dentre outros, 

podem importar materiais, realizando licitações internacionais dentro do próprio 

território nacional. Entretanto, as aquisições internacionais realizadas por estes 

Órgãos Importadores não serão objetos deste estudo. 

Em uma pesquisa científica, o método é a garantia de que o papel da ciência 

irá prevalecer sobre interesses ou pontos de vista pessoal do pesquisador. Um 

método coerente e claro é condição fundamental para que se possa atribuir valor 

realmente científico a qualquer estudo ou observação da realidade. 

Este trabalho por conclusão de curso optou por uma pesquisa bibliográfica e 

documental, baseada em coleta de dados e de documentos, pois a mesma é a que 

melhor permite realizar com mais exatidão a pesquisa sobre a implantação dos 

Acordos “Offset” nas aquisições realizadas pela CEBW e suas benesses para a 

indústria nacional, mais especificamente a de defesa.  

Assim sendo, ao se adotar esse tipo metodológico com a finalidade de atingir 

o objetivo proposto pela pesquisa, este trabalho entende que tal abordagem permite 

diminuir as influências pessoais de quem trabalha com o assunto e que podem 

conduzir a uma visão distorcida da realidade. 

Foram observados, ainda, alguns casos específicos da Força Aérea 

Brasileira, uma vez que esta força coirmã é considerada padrão de excelência a nível 

nacional na utilização de Acordos de Compensação, em função da constante 

utilização dessa ferramenta em seus processos licitatórios.  
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2 ACORDOS DE COMPENSAÇÃO “OFFSET”: CONCEITOS E LEGISLAÇÃO 
NACIONAL 

A abordagem conceitual de “Offset” permite direcionamento mais adequado à 

proposta da presente pesquisa. Atualmente, existem várias definições para o termo 

acordo de compensação. O Estado brasileiro adota como definição de “Offset” o 

descrito na Portaria nº 764/MD/2002. 
“...é a política de compensação comercial, industrial e tecnológica do Ministério da 

Defesa, cujos objetivos versam sobre a promoção do crescimento dos níveis 

tecnológicos e qualitativos das indústrias de defesa, bem como o fomento e o 

fortalecimento dos setores de interesse do Ministério da Defesa.” 
O Escritório de Indústrias Estratégicas e de Segurança Econômica do 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América (BIS), que possui como 

uma de suas incumbências emitir relatórios anuais ao Congresso dos EUA sobre os 

impactos de acordos de compensação em comércio com este país, define “Offset” 

como sendo acordos de compensação industrial exigidos por governos estrangeiros 

como condição de aquisição de serviços e de artigos de defesa. 

O mencionado escritório ainda afirma que o acordo pode assumir 2 formas 

distintas: forma direta e forma indireta. A forma direta se caracteriza quando a 

compensação está diretamente ligada à compra de bens e serviços de sistema de 

defesa. A forma indireta é marcada quando a compensação não está relacionada 

diretamente à compra de tais serviços, ou seja, são aquelas que envolvem outros 

compromissos comerciais por parte do exportador com empresas do país importador. 

Segundo o Decreto no 7.546 de 2011, que aprova a Política e as Diretrizes de 

Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do Ministério da Defesa, “offset” 

pode ser definido como qualquer prática compensatória estabelecida como condição 

para o fortalecimento da produção de bens, do desenvolvimento tecnológico ou da 

prestação de serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, 

tecnológica ou comercial, praticado entre outras formas como:  

a) Coprodução;  

b) Produção licenciada;  

c) Produção subcontratada;  

d) Investimento financeiro em capacitação industrial e tecnológica;  

e) Transferência de tecnologia;  

f) Obtenção de materiais e meios auxiliares de instrução;  

g) Treinamento de recursos humanos; e 
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h) Contrapartida comercial ou industrial. 

Na mesma perspectiva, a UNCITRAL (“United Nations Commission on 

International trade Law”), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o 

comércio, postula que “offset” é um elemento, agente ou bem que contra balanceia 

um contrato ou acordo. Nesse sentido, de forma ampla, o “offset” pode ser entendido 

como a obrigação do exportador de empreender investimento no país que realizou 

determinada compra como condição para a formalização do contrato. 

O “Offset” ainda pode ser definido como sendo toda e qualquer prática de 

compensação industrial exigida como sendo condição para vendas do governo a 

governo, ou vendas comerciais de artigos ou serviços de defesa. (MODESTI, 1999, 

p.51). 

Outra definição, mais simplória do que a mencionada acima, afirma que 

“Offset” é uma modalidade de “countertrade” (contra balanço) que, inicialmente, teve 

por objetivo o fornecimento de equipamentos militares de alto tecnologia. Esta prática 

começou a ser formalizada ente os Estados Unidos e os países integrantes da OTAN 

ainda na década de 1950 (NEVES, 2003) 

Como se observa nos exemplos supracitados, o conceito de “Offset” está 

praticamente consolidado a nível mundial. O cerne do conceito não difere 

praticamente nada nas diversas definições exemplificadas. Existem sim, diversas 

modalidades (tipos) de Acordos de Compensação, com consequências diversas para 

o desenvolvimento da indústria nacional, em especial, a de defesa.  

Outra ideia a ser abordada é que tais práticas comerciais não ficam restritas 

somente ao comércio internacional de armamento e também não envolvem somente 

compras governamentais. Em realidade, são práticas que envolvem quaisquer 

aquisições de bens e serviços negociados e representam aproximadamente 30% do 

comércio internacional (BRAUNER, DUNNE, 2004). 

É imperioso salientar que, dentre as três Forças Armadas nacionais, a Força 

Aérea é a que mais faz uso dos Acordos de Compensação, a ponto de ser considerada 

umas das melhores instituições do país quando o assunto está relacionado a política 

de “offset”. Diante desse fato, é relevante entender o que o Comando da Aeronáutica 

define o termo em voga e o que essa instituição pensa a esse respeito do tema. 

A Instrução Normativa (IN) do Comando da Aeronáutica no 360-1/2005 define 

que Acordo de Compensação é o instrumento legal que formaliza o compromisso e 
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as obrigações do fornecedor estrangeiro para compensar as importações realizadas 

diretamente pelas Forças Armadas e, indiretamente, nas contratações de empresas 

nacionais que tenham que realizar importações vinculadas ao cumprimento dos 

contratos. 

Essa força coirmã expediu a Portaria no 1.396/GC-4 em 13 de dezembro de 

2005. Tal documento cria um Comitê de Compensação Comercial, que tem por 

objetivo a condução e a direção das ações necessárias à aplicação da Política e 

Estratégia de Compensação Industrial e Tecnológica no âmbito da Aeronáutica. 

Como exemplos do uso dessa política bem sucedida, podem ser citados 

exemplos de “offset” as compensações relacionadas com os Projeto F-X2 (aquisição 

de aeronave de caça de múltiplo emprego), KC-390 (desenvolvimento de cargueiro 

tático militar de 10 e 20 toneladas) e, especificamente o CL-X (aquisição de aeronaves 

táticas de transporte, simuladores e logística inicial e suporte logístico por 5 anos), 

cuja compensação foi a obrigação compensatória de US$ 392 milhões pela Empresa 

EADS/CASA (“Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anonima”), nas seguintes 

atividades: 

- Fornecimento de tecnologia, “software”, e treinamento do Sistema “multimédia 

Interactive Training System – MITS”, desenvolvido pela CASA; 

- Fornecimento de tecnologia, “software” e trabalho relacionados ao 

desenvolvimento e manutenção de dispositivos de simulação; 

- Centro de serviços de manutenção no Brasil para aeronaves C-295; 

- Capacitação em manutenção de processadores “input/output” de toda a 

aeronave C-295; 

- Tecnologia em aerodinâmica transónica e subsônica; 

- Fabricação de componentes aeronáuticos no Brasil no valor de US$ 21 

milhões; e 

- Capacitação em aviônicos THALLES. 

As empresas que foram beneficiadas por esse acordo “offset” foram 

Aeroeletrônica, TAP Engenharia e Manutenção, Fundação Aplicações de Tecnologias 

Críticas ATECH, DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) e HTA 

(“high Technology Aeronatics”) - Thyssenkrup. Percebe-se com relativa facilidade o 

porquê de a Aeronáutica ser considerada padrão de excelência quando se trata da 

utilização de Acordos de Cooperação. 
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A Marinha do Brasil também está inserida no contexto dos acordos “offset”. 

Atualmente, existem diversos contratos de negociação, execução ou recente 

conclusão que incluem ou incluíram cláusulas compensatórias, como o PROSUB 

(Projeto de Desenvolvimento do Submarino Nuclear Brasileiro), a modernização das 

aeronaves F-5M e A-1M, a aquisição de caças FX, das aeronaves de transporte e de 

patrulhamento marítimo e mesmo a aquisição de sensores. 

Com essas definições e com diversas maneiras de se utilizar o Acordo de 

Compensação, pode ser verificada a grande variedade conceitual na literatura 

nacional e também mundial acerca do assunto, muitas das quais com pontos de vistas 

e conceitos convergentes. Um ponto comum em todos os casos é a grande 

possibilidade de desenvolvimento da indústria nacional de um país, especificamente 

a de defesa, com ganho em capacitação de recursos humanos, instalação de 

indústrias e desenvolvimento tecnológico, dentre outros aspectos. 

Pode-se afirmar que o Estado brasileiro dedicou um capítulo exclusivo 

(Capítulo IV) na Constituição Federal de 1988, com o objetivo de tratar do tema 

Ciência e Tecnologia. O assunto deve ser tratado de forma prioritária, conforme 

descreve o Art 218 da CF/88, com a finalidade de solucionar problemas estruturais 

nacionais e desenvolver o sistema de produção do país. Além disso, prevê o apoio à 

capacitação de recursos humanos nas áreas de ciência e tecnologia, ao mesmo 

tempo que procura criar condições favoráveis às empresas brasileiras que invistam 

no desenvolvimento tecnológico. 
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.   (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) (grifo meu)	

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do 
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e 
inovação.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)	

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. (grifo meu)	

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 
ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às 
atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e 
condições especiais de trabalho.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015) (grifo meu)	

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho. (grifo meu)	

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica. 
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Nesse sentido, observa-se a preocupação do legislador da Carta Magna do 

país em elencar ideias sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, mesmo sem 

utilizar a expressão acordo de compensação, o que aconteceria anos mais tarde. 

Importante salientar que o inciso XXI, do Art 37 da Lei Maior brasileira instituiu normas 

específicas sobre aquisições na administração pública. 

Posteriormente, a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, mais conhecida como 

Lei das Licitações, no seu artigo 3°, §11, regulamentou o supramencionado inciso, 

estabelecendo regras para que os instrumentos convocatórios dos certames 

licitatórios tivessem a previsão da exigência de medidas de compensação comercial, 

industrial e tecnológica nas contratações promovidas por órgãos ou entidades 

integrantes da administração pública.  
“Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado 
promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou 
daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de 
compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições 
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo federal.      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)       (Vide Decreto 
nº 7.546, de 2011)” (grifo meu) 

 
Dentro desse contexto de leis, verifica-se que o Estado brasileiro estabeleceu 

um marco regulatório para o assunto em tela. A Constituição federal não afirma 

tacitamente o termo acordo de compensação. Entretanto criou condições para que o 

termo fosse oficialmente mencionado na Lei das Licitações. 

No ano de 2002, a Portaria no 764/MD, aprovou a política e as diretrizes de 

compensação comercial, industrial e tecnológica do Ministério da Defesa, com a 

finalidade de regular a adoção dos acordos de compensação no âmbito das Forças 

Armadas. Os artigos 8o e 9o estabelecem algumas condições para a formalização de 

cláusulas contratuais que incluam os acordos “offset”: 
“As negociações de contratos de importação de produtos de defesa realizadas 

por qualquer uma das Forças Armadas, com valor líquido - F.O.B. acima de US$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de dólares americanos), ou valor equivalente em outra 
moeda, seja em uma única compra ou cumulativamente com um mesmo fornecedor, 
num período de até doze meses, devem incluir, necessariamente, um Acordo de 
Compensação, desde que amparadas por dispositivos legais vigentes.” 

 
“As negociações de contratos de importação com valores abaixo de US$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de dólares americanos), ou valor equivalente em outra 
moeda, podem incluir Acordos de Compensação, desde que sejam do interesse da 
Forças Armadas contratante e que estejam amparadas por dispositivos legais 
vigentes.” Poder Executivo federal.      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 
2010)       (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)” (grifo meu) 
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Dentro desse contexto de leis, verifica-se que o Estado brasileiro estabeleceu 

um marco regulatório para o assunto em tela. A Constituição federal não afirma 

tacitamente o termo acordo de compensação. Entretanto, criou condições para que o 

termo fosse oficialmente mencionado na Lei das Licitações. 

Em 2011, o Decreto no 7.546 aprovou a Política e as Diretrizes de 

Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica no âmbito no Ministério da Defesa, 

definindo “offset” como qualquer prática compensatória estabelecida como condição 

para o fortalecimento da produção de bens, do desenvolvimento tecnológico ou da 

prestação de serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, 

tecnológica ou comercial, praticado entre outras formas como:  

a) Coprodução;  

b) Produção licenciada;  

c) Produção subcontratada;  

d) Investimento financeiro em capacitação industrial e tecnológica;  

e) Transferência de tecnologia;  

f) Obtenção de materiais e meios auxiliares de instrução;  

g) Treinamento de recursos humanos; e 
 

Em 2016, a Política Nacional de Defesa (PND) estabeleceu como Objetivo 

Nacional de Defesa número 07 (OND 07) a promoção da autonomia produtiva e 
tecnológica na área de defesa (grifo nosso). 

“Significa manter e estimular a pesquisa e buscar o desenvolvimento de 
tecnologias autóctones, sobretudo no que se refere a tecnologias críticas, bem 
como o intercâmbio com outras nações detentoras de conhecimentos de interesse 
do País. Refere-se, adicionalmente, à qualificação do capital humano, assim como 
ao desenvolvimento da Base Industrial de Defesa e de produtos de emprego dual 
(civil e militar), além da geração de empregos e renda” 

 
Concomitantemente, a Estratégia Nacional de Defesa (END) instituiu como 

Estratégia de Defesa número 15 (ED 15) a promoção da sustentabilidade da cadeia 
produtiva da Base Industrial de Defesa, com estímulo aos acordos “Offset”, na 

Ação Estratégica de Defesa número 64 (AED 64) que determinou o estímulo da 

obtenção de compensação comercial, industrial e tecnológica nas aquisições 
do exterior (grifo nosso). 

O Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX) alinhou estrategicamente o 

objetivo de defesa e a ação estratégica de defesa estabelecidas pelas Política 
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Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa respectivamente com o objetivo 

estratégico do Exército número 09 (OEE 09).  

 

Quadro 3: Objetivo Estratégico do Exército no 9 

OEE 9 – IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Estratégia Ação Estratégica Ano 
Atividade / 

Imposta 

Programa 

/ Projeto 

Rspnl / 

Instrs 

9.1 Contribuição para 

desenvolver/reorganizar 

a Base Industrrial de 

Defesa (BID) 

9.1.1 Desenvolver e 
implementar um novo 

modelo de 

relacionamento com a 

BID 

2016 

a 

2019 

 

9.1.1.1 Acompanhar a 

reestruturação da 

“Nova IMBEL”, na 

busca por um modelo 

gerencial Novo 

Sistema de 

Ciência, 

Tecnologia 

e 
Informação 

(SCTIEx) 

EME (4ª 

e 5ª 

SCh) 

DCT Gab 
Cmt Ex 

9.1.2 Apoiar o 
empresariado nacional 

da BID, por intermédio de 

aditâncias e/ou missões 

comerciais, dentre outras 

representações do 

Exército, na identificação 

e exploração de 

possíveis mercados 
nesta área de negócios 

9.1.2.1 Capacitar 
Adidos Militares em 

assuntos comerciais 

relativos a PRODE 

nacionais 

 

 

Observa-se, portanto que o país possui um conjunto normativo jurídico sólido 

sobre compensações comercial, industrial e tecnológica, por meio do estabelecimento 

de critérios específicos, de forma a desenvolver a indústria nacional de defesa e que 

o Exército Brasileiro está alinhado com tal política. 

  

Fonte: SIPLEX Fase 5 – PEEx 2017. 
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3 COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON: BREVE 
HISTÓRICO, FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO/ATRIBUIÇÕES E PROCESSO DE 
AQUISIÇÃO 
 
3.1 BREVE HISTÓRICO  

A Missão Militar Brasileira nos Estados Unidos da América foi criada no dia 16 

de abril de 1940, como consequência da deflagração da II Guerra Mundial. Tendo 

como primeiro Chefe o Capitão Engenheiro de Armamento Carlos Magalhães 

Fraenkel, a Missão se instalou, inicialmente, na capital norte-americana. 

A tarefa para a qual havia sido criada era específica: receber e embarcar para 

o Brasil uma partida de material bélico (canhões de grosso calibre para a Artilharia de 

Costas) adquirida pelo Exército Brasileiro junto ao governos norte-americano. Daí 

decorria o caráter temporário que lhe foi atribuído. Meses depois de sua criação, sua 

sede foi transferida para a cidade de Nova Iorque, em cujo porto foi embarcado todos 

os materiais adquiridos. 

A evolução dos acontecimentos internacionais e a progressiva identificação 

do Exército Brasileiro com a doutrina e os equipamentos norte-americanos, em 

detrimento dos franceses, levaram o governo brasileiro a efetivar a Missão Militar em 

1942, retornando a sua sede para a capital dos Estados Unidos, na cidade de 

Washignton, DC, onde permanece até os dias atuais. 

Coube então ao Adido Militar junto à Embaixada do Brasil nps EUA acumular 

a chefia da Missão Militar em as funções diplomáticas que exercia, situação esta que 

perdurou até o ano de 1948, quando a citada missão passou a integrar o Gabinete do 

Ministro do Exército, tendo-lhe sido nomeado um chefe “ad-hoc”.  

Em 1951, a Missão Militar teve a sua denominação alterada para Comissão 

Militar Brasileira em Washington. Em 1952, um Aviso Ministerial transferia para a 

Comissão a responsabilidade pelo apoio aos militares no exterior, em tratamento de 

saúde ou realizando estágios e cursos, além da tarefa de produzir a edição brasileira 

da revista “Military Review”. 

Em 1956, novo Aviso Ministerial passava à Comissão a responsabilidade pela 

realização de todas as aquisições do Exército Brasileiro no exterior. Finalmente, em 

1984, a Comissão recebeu a sua denominação atual: Comissão do Exército Brasileiro 

em Washington (CEBW). 
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Desde sua data de criação até os dias atuais, esta OM tem sofrido inúmeras 

alterações em suas estruturas organizacionais, com a finalidade de se adequar as 

novas rotinas administrativas e as novas demandas de seus clientes e dos controles 

interno e externo. No dia 15 de outubro de 2008, o Comandante do Exército aprovou 

o atual Regimento Interno da CEBW, por intermédio da Portaria no 809. 

 

3.2 FINALIDADE 
De acordo com o Art 2o do Regimento Interno da Comissão, a CEBW é uma 

unidade gestora que tem por finalidade executar os procedimentos relativos à 

aquisição na área externa e à remessa para o Brasil de bens ou serviços, solicitados 

pelos diversos órgãos importadores (OI), bem como o recebimento e a gestão dos 

recursos do Exército no exterior. Ressalta-se que esta Organização Militar (OM) é 

subordinada ao Comandante do Exército, por intermédio de seu Gabinete. 

Os incisos abaixo relacionados do Art 4º do documento supracitado, 

estabelece as competências de responsabilidade desta unidade, das quais as 

seguintes estão inseridas no escopo deste trabalho: 

II - executar, no exterior, as aquisições requisitados pelos OI do Exército, por 

intermédio dos Quadros de Importação (QI), observando as peculiaridades locais e os 

princípios básicos da legislação brasileira, a regulamentação específica do Exército e 

a prática comercial internacional;  

V - realizar o empenho, a liquidação e o pagamento de despesas para 

aquisição de bens e serviços, nos casos previstos no inciso II;  

VI - realizar o empenho, a liquidação e o pagamento de despesas 

relacionadas com a aquisição de bens e serviços, nos casos em que a contratação 

internacional for feita diretamente por OI;  

VII - quando for o caso, receber, adotar as providências necessárias e enviar 

para o Brasil o material exportado com a finalidade de substituição, repotencialização, 

manutenção ou realização de testes no exterior;  

VIII - receber e gerir os recursos que lhe forem alocados pelos OI para a 

realização das despesas do Exército no exterior;  

X - executar, dentro de suas possibilidades, as atividades administrativas de 

interesse do Exército Brasileiro (EB) junto aos Programas de Assistência à Segurança 

(Security Assistance Program) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 

América, em especial o Programa Foreign Military Sales (FMS);  
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XV - remeter, via A/5, os processos administrativos que precisam de análise 

e parecer da Consultoria Jurídica-Adjunta do Comando do Exército (CJACEx);  

Cabe salientar que a CEBW executa outras missões previstas em seu 

documento regulatório, como divulgar o Brasil, o Ministério da Defesa, o Exército e a 

indústria brasileira de material de defesa, na medida de suas possibilidades e na sua 

esfera de ação e assistir a todo pessoal do Exército Brasileiro e dependentes, em 

missão oficial ou em tratamento de saúde nos Estados Unidos da América, bem como, 

na medida das possibilidades, a todos os militares do Exército, da ativa ou da reserva, 

de passagem por aquele país, dentre outras. 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO/ATRIBUIÇÕES 
        Quadro 4: Organograma da CEBW 

 
 

O quadro de organização da CEBW tem passado por mudanças ao longo dos 

últimos anos. Como exemplo, podem ser citadas a criação da Seção de Distribuição 

e Transporte, a subordinação do Escritório de Ligação do Exército Brasileiro junto ao 

Programa “Foreign Military Sale” à CEBW e implantação do conceito de Governança, 

atrelado ao conceito de Controles Internos Administrativos. Todas essas alterações 

estruturais têm como objetivo macro adequar a estrutura da CEBW para as crescentes 

demandas por importação de material/serviço e atualizá-la aos modernos métodos de 

controle interno e externo estabelecidos pela Administração Pública. 

O Art. 5º define que as competências da Seção de Conformidade de Registro 

de Gestão são definidas pela Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF). 

Chefia

Ch

Seção de 
Pessoal

Seç Pes

Seção de 
Finanças

Seç Fin

Seção de Aqisição 
e Controle

Seç Aq Ct

Seção 
Administrativa

Seç Adm

Seção de 
Telemática

Seç Tlm

Seção de 
Distribuição e 

Transporte
Seç Distr trnp

Escritório de 
Ligação FMS

ELEB FMS

Seçao de 
Conformidade de 

Registro de Gestão

Seç Conf Reg G

Subchefia

SCh

Fonte: Regulamento Interno da CEBW 
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Em suma, esta seção funciona como uma auditoria interna da Comissão, no que tange 

as aspectos documental, contábil, orçamentário e financeiro. 

A Seção de Pessoal tem as suas competências reguladas pelo Art. 6º. Este 

estabelece responsabilidades no que tange ao controle de pessoal, à secretaria e à 

comunicação social. 

A Seção de Finanças tem a sua competência sedimentada no Art. 8º. Dentre 

as atribuições que estão relacionadas à finalidade de estudo, destacam-se as 

seguintes: a realização da transferência patrimonial dos bens adquiridos por 

requisição dos OI, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), para o 

1º  Depósito de Suprimento, a abertura, o encaminhamento e o controle de cartas de 

crédito, conforme solicitação da Seç Aq Ct; o processamento da compra de moedas 

estrangeiras, de acordo com as necessidades apresentadas pela Seç Aq Ct; e a 

elaboração os Processos de Despesas Realizadas (PDR) e os documentos mensais 

exigidos para a prestação de contas dos recursos geridos pela CEBW. 

As atribuições da Seção Administrativa estão descritas no Art 9º. Entre as 

principais competências, podem ser citadas a realização das aquisições de material e 

contratações de serviços necessárias à manutenção da atividade administrativa da 

Comissão, a aplicação dos recursos orçamentários destinados à vida vegetativa da 

OM e a elaboração da proposta orçamentária da unidade gestora CEBW.   

O Art. 11 estabelece as incumbências da Seção de Distribuição e Transporte. 

Receber, no depósito da CEBW, material de emprego militar (MEM) adquirido pela 

Comissão nos EUA ou materiais provenientes do Brasil para fins de troca ou 

manutenção; planejar e coordenar a execução do transporte de material de emprego 

militar (MEM) adquirido pela CEBW, providenciar as medidas necessárias ao 

despacho aduaneiro de material nos EUA, coordenando com a Divisão de Importação 

e Exportação de Material da base de Apoio Logístico do Exército (DIEM/Ba Ap Log 

Ex) o processo de desembaraço alfandegário estão entre as principais competências 

desta seção 

O Escritório de Ligação do Exército Brasileiro junto ao Programa “Foreign 

Military Sale-FMS” tem suas missões normatizadas pelo Art. 12, que prevê a execução 

das atividades administrativas de interesse do Exército Brasileiro junto ao Programa 

FMS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América; o desenvolvimento 

de atividades voltadas à prospeção de mercado que sejam do interesse da Força; a 



38 
 

 

contribuição com a gestão dos processos de aquisição e contratos (CASES) do EB 

sob o Programa FMS, em ligação com gerentes de programas e contratos do USASAC 

e de outras organizações do U.S.Army e do EB e a exploração das oportunidades de 

contratação e parcerias no mercado de defesa norte-americano, particularmente sob 

o programa FMS. 

O Art. 10 do Regimento Interno da Comissão determina as competências da 

Seção de Telemática, dentre as quais destacam-se a de projetar, implantar, manter e 

desenvolver a rede de computadores da CEBW e apoiar a Seç Aqs Ct e a Seç Adm, 

quando necessário, na aquisição de bens e serviços para o Exército. 

A Seção de Aquisição e Controle é mola mestra das importações realizadas 

pela CEBW. O Art. 7º, cujos incisos estão relacionados abaixo, descreve as missões 

desta seção (grifo meu): 

I - manter registros cadastrais atualizados para efeito de habilitação de 

fornecedores;  

II - coletar e enviar aos Órgãos Importadores (OI) dados para apoiar o 

planejamento e a execução das aquisições de bens e serviços para o Exército;  

III - receber os Pedidos de Cotação Inicial (PCI), emitindo os Request for 
Information (RFI) correspondentes, processando as cotações recebidas e 

remetendo-as aos OI solicitantes (grifo meu);  

IV - realizar a pesquisa de preço, para fins de verificação da exequibilidade 

dos mesmos, podendo ser executada por intermédio de consulta na rede mundial de 

computadores (Internet) (grifo meu);  

V - receber, quando for o caso, as cópias das Licenças de Importação (LI) 

remetidas pelos OI e adotar as providências decorrentes;  

VI - efetuar as aquisições requisitadas pelos OI mediante a realização de 
licitações, preferencialmente na modalidade pregão eletrônico, ou a compra direta, 

nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, observando as 
peculiaridades locais e os princípios básicos da legislação brasileira, as 

Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do 

Exército (IG 12-02) e a prática comercial internacional (grifo meu);  

VII - receber dos OI as cópias dos contratos celebrados no Brasil com 

fornecedores estrangeiros e, em observância às cláusulas contratuais e mediante 
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solicitação dos órgãos encarregados de acompanhar a execução, adotar os 

procedimentos necessários para a realização dos pagamentos;  

VIII - coordenar com a Divisão de Importação e Exportação de Material da 

Base de Apoio Logístico do Exército (DIEM/Ba Ap Log Ex) e outros órgãos, quando 

for o caso, os procedimentos técnicos e administrativos de interesse comum, visando 

à otimização do processo de importação;  

IX - acompanhar, juntamente com a DIEM/Ba Ap Log Ex e os OI, a execução 

dos contratos, até o recebimento definitivo do bem ou serviço (grifo meu);  

X - informar ao órgão encarregado pelo desembaraço do bem, o número do 

Registro de Operação Financeira (ROF), o valor do lote e a data do pagamento ao 

fornecedor, no caso de material adquirido no exterior, por intermédio de financiamento 

direto de bens e serviços tipo Buyer’s Credit, onde o financiador paga diretamente 

sem que o numerário passe pela CEBW; e  

XI - informar ao órgão encarregado pelo desembaraço do bem, o número do 

ROF, o valor do lote e a data do pagamento ao fornecedor, no caso de material 

adquirido no exterior, por intermédio de financiamento direto de bens e serviços, 

financiamento de longo prazo sem objeto definido por conta de Operação de Crédito 

Externa (OCE), onde o financiador credita diretamente o numerário na conta da 

CEBW, com movimentação de numerário somente no exterior. 

 

3.4 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO 
O capítulo VI do Regimento em estudo trata da execução das aquisições. O 

mesmo estabelece em seu Art.16 que a CEBW deverá observar os princípios básicos 

da Lei no 8.666/93, a legislação brasileira, os INCOTERMS (“International Commercial 

Terms”) e as peculiaridades locais na forma estabelecida no Regimento que regula o 

funcionamento da Comissão. 

Desta forma, observa-se claramente uma combinação de legislação nacional, 

internacional e de boas práticas ou práticas comuns comerciais realizadas no 

comércio local. A palavra local não se restringe ao espaço físico Washington ou 

Estados Unidos, mas deve-se entendê-la como qualquer espaço geográfico (país) que 

venha a comercializar com esta comissão de compras do Exército Brasileiro sediado 

na capital estado-unidense. 

Seguindo a lógica descrita acima, a exigência de documentos de habilitação, 

por exemplo, será adaptada às práticas comerciais internacionais e às peculiaridades 
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locais, dispensada a certidão comprobatória oriunda do Sistema de Cadastro de 

Fornecedores (SICAF). 

A aquisição se inicia, em linhas gerais, após o recebimento dos recursos 

orçamentários e financeiros, correspondentes aos bens, serviços e às taxas de 

administração das importações, e ao respectivo quadro de importação (QI), que 

contém a descrição do material a ser adquirido, suas especificações técnicas, o 

grupo/classe e a aplicação do material, bem como as demais informações do 

respectivo Termo de Referência ou Projeto Básico, tudo no idioma inglês. 

O Art.19 estabelece que a CEBW poderá adotar, mediante os parâmetros 

legais as modalidades de licitação denominada convite e pregão para as aquisições 

de bens e contratação de serviços, empregando, preferencialmente, o pregão 

eletrônico. Destacam-se os limites para a realização de contratação direta por meio 

de dispensa de licitação: 
§ 1o A licitação para a aquisição de bens ou serviços relacionados à requisição 

do OI poderá ser dispensada nas aquisições de valor até cem mil dólares norte-
americanos.  

§ 2o A licitação para a aquisição de bens ou serviços relacionados à vida 
vegetativa da CEBW poderá ser dispensada nas aquisições de valor até dez mil 
dólares norte-americanos.  

Pode-se dizer que a regra geral é a realização do pregão eletrônico (mais de 

95% das aquisições realizadas pela Seção de Aquisição e Controle), em uma 

plataforma eletrônica de compras chamada SiCoI, Sistema de Contratações 

Internacionais. Tal sistema foi criado e é desenvolvido/atualizado pela Seção de 

Telemática do Gabinete do Comandante do Exército e se assemelha ao utilizado pelo 

Comprasnet.  

A título de conhecimento e de curiosidade, dentre as 3 comissões situadas 

em Washington, a CEBW, a Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) e a 

Comissão da Aeronáutica em Washington (CABW), bem com as comissões das duas 

forças coirmãs sediadas em Londres, somente a CEBW utiliza a modalidade pregão 

eletrônico. 

Os extratos de contratos celebrados entre a CEBW e os fornecedores são 

publicados em Diário Oficial da União (DOU). A Comissão os inseriu no Sistema de 

Contratações Internacionais, dando ciência formal aos OI da celebração dos mesmos 

e os Órgãos Importadores possuem a incumbência de os publicarem no DOU. 
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Outro detalhe importante referente ao processo de aquisição está regulada 

pelo Art. 22 do Regimento estudado. De acordo com o Art em voga, o CEBW poderá 

adotar o Sistema de Registro de Preço (SRP). 

O Art. 23 prevê que, ante a impossibilidade de se obter um número mínimo de 

três propostas válidas, na modalidade de licitação convite, a adjudicação poderá ser 

efetuada, segundo os critérios estabelecidos de forma clara e objetiva no instrumento 

convocatório, desde que o ato seja devidamente justificado. 

O Art. 24 trata dos casos de dispensa de licitação e de inexigibilidade. Tais 

casos estão estabelecidos nos Art. 24 e 25 da Lei da Licitações e deverão ser 

justificados e ratificados pelo Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, exceto 

os processos referentes aos incisos I e II dos artigos supracitados. 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 
de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 
a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

O Sistema de Tecnologia da Informação (TI) talvez seja a uma das partes 

mais importante do macroprocesso de aquisições. A CEBW não utiliza o sistema 

Compras Net, pelo fato de os fornecedores internacionais não poderem utilizar tal 

plataforma de compras. Acrescenta-se a esse detalhe o fato imperioso de o Compras 

Net ser no idioma português e ser pouco flexível para as necessidades do mercado 

internacional. 

Dessa forma, o sistema de TI da CEBW é dotado de uma plataforma de 

compras online com acesso a nível mundial: o SiCOI (Sistema de Compras 

Internacional). Tal sistema é bastante semelhante ao ComprasNet, além de ser 

adaptado as demandas do mercado internacional. 
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O Art 25. regula as funções mais importantes do sistema informatizado, dentre 
as quais destacam-se:  

I - prover, inclusive para os OI, por meio de recursos de telemática, dados de 
apoio ao planejamento e à execução das importações;  

II - apresentar o modelo e as instruções para a elaboração dos QI;  
III - possibilitar o ajuste dos QI entre a CEBW e os órgãos encarregados de sua 

elaboração;  
IV - agilizar a aprovação dos QI pelos OI e sua remessa para a CEBW;  
V - automatizar os procedimentos inerentes às licitações e à elaboração dos 

contratos, permitindo, inclusive, a remessa das RFQ e o recebimento das propostas, 
observadas a legislação em vigor e as peculiaridades locais; e  

VI - agilizar o acompanhamento e o controle das importações pela CEBW e pelos 
demais órgãos envolvidos.  

§ 1o O ajuste dos QI, de que trata o inciso III deste artigo, visa a assegurar, 
particularmente, que:  

I - cada QI seja organizado com itens de natureza similar;  
II - cada item seja especificado de forma adequada e de acordo com os princípios 

contidos nos dispositivos para contratação no âmbito da Administração Federal, 
sendo vedada a inclusão de marcas, características e especificações exclusivas, 
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável; e  

III - os recursos orçamentários sejam alocados nas naturezas de despesas (ND) 
apropriadas.  

Percebe-se claramente que o artigo supracitado tem a preocupação de criar 

sinergia, de facilitar a interação entre a Comissão do Exército Brasileiro em 

Washington e os Órgãos importadores, de forma a obedecer o que está prescrito na 

Lei no 8.666/93 e das demais que, de forma subsidiária regulam a aquisição pública. 

A celebração de contratos, bem como a sua execução também estão no bojo 

do processo de compras realizado pela CEBW. Esta recebe do OI os dados 

necessários à elaboração das minutas dos contratos pertinentes à importação de bens 

e serviços. Importante salientar que o foro para julgamento de contratos celebrados 

no exterior, pela CEBW, é a cidade de Nova Iorque, sendo os mesmos redigidos e 

mantidos no idioma inglês. Cabe salientar que, em 2017, a Comissão estava em 

tratativas para mudar o foro para julgamento de contratos para a cidade de 

Washington. 

Caso seja necessário a tradução de contratos para o idioma português ou 

qualquer outro, esta será feito, obrigatoriamente, mediante a contratação de tradutor 

juramentado pelo OI. 

O Regimento Interno da CEBW autoriza a Comissão a utilizar modelos de 

contratos/ editais previamente padronizados, desde que tais instrumentos sejam 

considerados de rotina ou que não contenham cláusulas especiais e que não sejam 

de elevado grau de complexidade. Na prática, os modelos utilizados por este Órgão 

de compra, são os da Advocacia Geral da União e os apreciados, previamente, por 

escritórios de advocacia da cidade de Nova Iorque/Washington. Desde 2017, estes 
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instrumentos formais estão sendo enviados para a Assessoria Jurídica do 

Comandante do Exército para apreciação jurídica, seguindo os critérios citados acima. 

Por fim, ressalta-se que a CEBW disponibiliza os contratos no SiCoI para 

todos os órgãos interessados, dentre eles o OI responsável, a Base de Apoio Logístico 

(BaApLopEx), para fins de acompanhamento e controle da importação 

Ao detalhar, o processo de aquisição de material ou contratação de serviços 

pela CEBW, observa-se que o acordo “offset” é citado como uma possibilidade. 

Entretanto, em nenhum momento, verifica-se ênfase ou estímulo em sua utilização 

nas aquisições internacionais. A legislação nacional possibilita esse uso como rotina, 

desde que as condições legais sejam atendidas.  
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4. QUESTÕES JURÍDICAS NO MERCADO INTERNACIONAL 
 

As questões jurídicas relativas aos “offset” no cenário internacional não estão 

bem alinhavadas no que diz respeito à legislação específica para este tipo de acordo. 

Na realidade, a aceitação ou não de acordos desta natureza depende basicamente 

de cada país/empresa exportadora. 

O Brasil, por exemplo, na Lei que rege as licitações, o acordo de 

compensação é citado apenas uma vez, no Art. 3º, parágrafo 11, que determina que 

os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante 

prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em 

favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela 

indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, 

industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, 

cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. 

Cabe ressaltar que tal dispositivo foi incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. 

Verifica-se, portanto, como esta disposição é recente. Além disso, no Brasil, existe um 

alinhamento das principais leis que tratam sobre o tema objeto deste estudo. 

   Quadro 5: Alinhamento das principais leis “Offset” no Brasil 

Disposição Legal Ano Fundamento 
Constituição Federal 1998 Art. 37/Incivo XXI 

Lei nº 8.666 1993 Art. 3º/Parágrafo 11 

Lei nº 12.349 2010 Art. 9º/Parágrafo 11 

Política Nacional de 

Defesa /Estratégia 

Nacional de Defesa 

2016 OEE nº 9 (referência ao desenvolvimento da 

indústria nacional de defesa – uma das 

consequências dos acordos “offset”) 

 

Observa-se claramente que o ordenamento jurídico, principalmente, a partir 

de 2010, priorizou a utilização de acordos de compensação, quando a aquisição de 

bens e a contratação de serviços for feita por fornecedores no mercado internacional. 

Em linhas gerais, a grande maioria dos países que exportam materiais utilizam 

este instrumento. Neste cenário, destacam-se Estados Unidos, Inglaterra, França, 

Alemanha e Suécia, esta última formalizou acordo “offset”, pela aquisição do Sistema 

Grippen, pela Força Aérea Brasileira. 

Fonte: o autor 
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De acordo com o renomado site https://www.globaloffset.org, a Associação 

Global de Contrapartida e Acordos de Compensação (“GOCA – Global Offset and 

Countertrade Association”) é uma instituição sediada na cidade de Washington, 

Estados Unidos da América, cuja finalidade é promover acordos e comércios entre 

empresas espalhadas pelo mundo e seus clientes, por meio do entendimento pleno 

sobre acordos de compensação. 

A “GOCA” organiza encontros anuais na América do Norte e na Europa, em 

cooperação com outras associações profissionais de objetivo similar, onde 

profissionais deste meio têm a oportunidade de adquirir informação e conhecimento 

sobre contrapartida. Os fóruns proporcionam meios para empresas explorarem as 

possibilidades deste tipo de acordo. Ademais, esta instituição permite o entendimento 

das necessidades ou até mesmo exigências pontuais dos governos quando estes 

requisitam “countertrade”, cooperação/benefício industrial ou qualquer outro tipo de 

reciprocidade. 

Em mais de 30 anos de atuação, a “GOCA” evolui de aproximadamente dez 

empresas dos EUA, no seu início como a “American Countertrade Association” (ACA), 

para mais de 100 empresas globais envolvidas no “countertrade”. 

Um dos grandes objetivos da mencionada organização é buscar uma 

“padronização” de procedimentos junto aos países adeptos ao “offset”, devido a 

diversidade de leis nacionais, de forma a criar uma linguagem ou uma normatização 

informal neste tipo de comércio. Tal padronização é chamada no mercado 

internacional de boas práticas do comércio mundial e não engloba somente os 

acordos de compensação, mas todas as relações comerciais entre países, devido a 

dificuldade de correspondência das diversas legislações sobre aquisição pública dos 

diversos países (grifo meu). 

De acordo com o site, os encontros oferecem aos membros/participantes 

conhecer, ir encontros as reais necessidades dos países/empresas contratantes, de 

forma a buscar soluções efetivas para os acordos “offset”. Concomitantemente, esta 

renomada associação fornece programas de treinamento neste tipo de assunto. 

Devido à dificuldade de se encontrar a nível mundial, lei ou legislação que 

pacifique os acordos de compensação, uma das fontes de consulta ou até mesmo 

para servir de base para possíveis soluções é a Organização das Nações Amigas 
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(ONU), especificamente a “UNCITRAL – United Nations Commission on International 

trade Law”), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o comércio. 

De acordo com o site http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html, a 

UNCITRAL disponibiliza seu corpo jurídico principal para diversos estudos e análises 

de casos comerciais no cenário mundial. Além disso, este órgão legal trabalha na 

participação universal especializada em reformas na legislação comercial em todo 

mundo, na tentativa de modernizar e harmonizar as regras sobre negócios 

internacionais, inclusive regras relacionas aos acordos de compensação. 

Neste sentido, a “UNCITRAL” tem formulado modernas regras sobre 

transações comerciais, incluindo: 

- Convenções e leis modelo e regras aceitáveis em todo o mundo; 

- Guias legais e legislativos; 

- Recomendações de valor prático; 

- Informações atualizadas sobre jurisprudência; 

- Promulgação de leis comerciais uniformes; 

- Assistência técnica em projetos de reforma legal; 

- Seminários regionais e nacionais sobre direito comercial uniforme 

Ao se analisar os assuntos abordados na formulação das regras supracitadas, 

fica evidenciado que a ONU tem procurado buscar uma harmonização de legislação 

a nível mundial no que tange ao comércio mundial. Tal busca torna-se uma tarefa 

complexa, pois cada país possui leis comerciais diferentes que visam proteger seus 

interesses, além de costumes seculares que influenciam de forma direta no momento 

de uma negociação. 

Entretanto, após anos de estudo, a ONU, por intermédio da UNCITRAL, 

finalizou, em 1993, um documento que tem servido de base para várias negociações 

internacionais: “Legal Guide on International Countertrade Transactions” (Guia Legal 

sobre Transações de Contrapartidas no Coméricio Internacional).  

O “Legal Guide” constitui-se em um documento de 192 páginas, composto por 

14 capítulos e 1 anexo. Este documento emitido pela ONU, dentre outros aspectos, 

define “Offset”, esclarece os diversos tipos de compensação mais aceitos 

mundialmente, esclarece o compromisso do “countertrade” e a participação de 

terceiras partes. Ademais, explica as possíveis restrições nos “Offset”, possíveis 

penalidades por acordos não cumpridos e escolha de cortes para apelação. 
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No que diz respeito ao escopo desta pesquisa, a introdução e os capítulo 1 e 

2, do guia supracitado, são os que mais se destacam. A introdução está direcionada 

para a origem e o propósito do Guia Legal e para as principais recomendações aos 

celebrantes de acordos de compensação.  

Já o primeiro capítulo do documento define o escopo do Guia Legal, 

descrevendo as transações cobertas por ele e explica o foco da discussão e os tipos 

de questões abordadas. Ressalta-se que a seção E define termos específicos para as 

contrapartidas. Além disso, foca sobre problemas específicos nas contrapartidas, tece 

comentários importantes sobre regulamentações governamentais, que variam de 

países para países, dentre outros aspectos relevantes. 

O Capítulo 2 descreve possíveis abordagens no ato da contratação para a 

celebração de um “Offset”. O mesmo lista possíveis cláusulas contratuais cujas partes 

envolvidas podem fazer uso. Estas estão especificadas nos capítulos 3 a 14 e não 

são objetos deste estudo bibliográfico. 

“Chapter II describes possible contracting approaches to structuring a counter- 
trade transaction. Chapter II also lists possible types of contract clauses that parties 
may use, depending on the contracting approach chosen. Those types of clauses 
are discussed in chapters III-XIV.” 

Na introdução (letra A.2) do citado Guia, fica claro que além dos 

representantes da UNCITRAL, vários representantes de Estado e de outras 

Organizações Internacionais participaram ativamente na elaboração deste 

documento, conforme observa-se na citação abaixo: 
“This Legal Guide was prepared by the United Nations Commission on Inter- 

national Trade Law (UNCITRAL) and by its Working Group on International 
Payments. In addition to representatives of member States of the Commission, 
representatives of many other States and of a number of international organizations 
participated actively in the preparatory work.” 

Concomitantemente, os mentores deste guia de comércio internacional 

estabeleceram a seguinte finalidade: auxiliar as partes envolvidas em negociações 

internacionais, identificando questões legais divergentes envolvidas, com a discussão 

de possíveis abordagens para a solução de problemas e, quando, apropriado, sugerir 

soluções que as partes desejem acordar. Interessante notar que o guia leva em conta 

as disparidades entre as leis nacionais. Tal disposição encontra-se também na 

introdução (letra A.5): 
“The Legal Guide seeks to assist parties negotiating international countertrade 

transactions by identifying the legal issues involved, discussing possible approaches 
to the solution of the issues and, where appropriate, suggesting solutions that the 
parties may wish to agree on. The discussion in the Guide takes into account dis- 
parities among national laws.” 
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Dentro desse contexto, o grande resultado esperado pelo Guia é a promoção 

do desenvolvimento de entendimento comum internacional quanto a identificação e a 

resolução de questões legais que surjam em virtude de transações comerciais, o que 

inclui os Acordos de Compensação. Além disso, o documento é projetado para ser 

utilizado por pessoas, organizações e países envolvidos nos diversos níveis de 

negociação e elaboração de contratos em transações internacionais, que não 

possuam marco legal na participação em “countertrade”. 

Dentre as partes mais importantes da introdução do estudado Guia, é 

imperioso destaca-se o fato de que as várias soluções para as relações comerciais 
no âmbito internacional que são discutidas e sugeridas no Guia Legal da ONU 
não regem o relacionamento entre as partes, a menos que estas concordem 
expressamente sobre tais soluções, ou ao menos que estas resultem em 
disposições aplicáveis em lei ou em cortes, ou seja, pactuada em instrumento 
contratual (grifo meu). 

No capítulo 1, seção A do guia em voga, podem ser encontradas as situações 

em que o “countertrade” pode ser enquadrada: transações na qual uma parte fornece 

bens, serviços, tecnologia ou outro valor econômico para uma segunda parte, que, em 

troca à primeira parte adquiri uma quantidade acordada de bens, serviços ou outro 

valor econômico. 
“Countertrade transactions covered by the Legal Guide are those in which 

one party supplies goods, services, technology or other economic value to the 
second party, and, in return, the first party purchases from the second party an 
agreed amount of goods, services, technology or other economic value” 

O conceito adotado pelo Brasil, o adotado em termos mundiais e o adotado 

pelo manual da UNCITRAL, uma das instituições reguladoras do comércio mundial, 

são muito semelhantes, o que facilita sobremaneira, a compreensão do Offset pelos 

países partícipes deste tipo de negociação. 

Ainda no capítulo 1, seção C, o guia tece comentários importantes sobre 

regulamentações governamentais, em uma clara demosntracão de que a 

contrapartida, apesar de ser uma prática comercial aceita mundialmente, dentro das 

boas práticas comerciais, está sujeita as leis de cada país. Estas leis ou regulamentos, 

que podem derivar de acordo para acordo, estão ligados intimamente às políticas 

econômicas nacionais, e como consequência, variam de país para país e tendem a 

ser modificados com mais frequência do que as regras do direito contratual.  

“In some countries countertrade is subject to governmental regulations. Such 
regulations, which may derive from international agreements, are closely linked with 
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national economic policies and as a result vary from country to country and are likely 
to be changed more often than rules of contract law” 

Ademais, as regulamentações governamentais podem promover ou restringir o 

“countertrade” de várias formas. Neste sentido, é comum os países de primeiro 

escalão como Estados Unidos, Inglaterra e França restringirem certos “Offset”, como 

forma de proteção tecnológica e outros, de menor desenvolvimento, estimularem ao 

máximo a utilização de acordos de compensação, tendo vista a busca constante pelos 

desenvolvimentos industrial e tecnológico. 

O estudo apontado pela ONU afirma ainda, no capítulo I, seção D, que as 

questões de direito privado envolvidas em transações internacionais, em linhas gerais, 

não revelam grande e intransponíveis particularidades regionais. De certa forma, tais 

diferenças dizem respeito à frequência do uso de certos acordos de contra comércio 

e ao refinamento de soluções contratuais.  
“Private law questions involved in international countertrade transactions and the 

motives for engaging in countertrade do not reveal regional particularities. To the 
extent there exist regional differences in contract practices, they concern in particu- 
lar the frequency of use of certain commercial types of countertrade and the ela- 
borateness and refinement of contractual solutions” 

Mantendo este raciocínio e alinhado com a legislação internacional, 

especificamente da UNCITRAL e a brasileira, é condição obrigatória que os acordos 

de compensação sejam previstos em edita e na minuta do contrato, de forma que fique 

estabelecido nos instrumentos convocatório e contratual, o que de deseja no acordo 

de contra comércio, evitando, como consequência futuros problemas em acordos 

comerciais. 

Ao se analisar o conteúdo contido no “GOCA” e principalmente no “Legal 

Guide on International Countertrade Transactions”, é perceptível a tentativa da busca 

pela harmonização da legislação comercial dos países que realizam aquisições e 

contratações no mundo globalizado.  

Os acordos de compensação estão inseridos neste escopo e, desde a década 

de 1990, que grandes empresas e a ONU, por meio de sua vertente comercial 

(UNCITRAL), tém se dedicado ao estudo para viabilizar maneiras legais e legalmente 

harmoniosas para que a interação comercial entre Estados aumente cada vez mais. 

De acordo com o Guia emitido pela ONU, os países membros desta 

organização não são obrigados a seguir tais regras ou recomendações. Tais 

recomendações são conhecidas mundialmente como boas práticas do comércio 
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internacional e são utilizadas por diversos países, inclusive o Brasil, por meio da 

Comissão do Exército Brasileiro em Washington (grifo meu).  

Ressalta-se que estas boas regras não contemplam o uso obrigatório do 

artifício de acordos de compensação, podendo o mesmo não ser utilizado nas 

diversas comprar inter-Estados. Entretanto, faz necessário ratificar que o uso do 

“Offset” é uma realidade a nível mundial e cresce com a interação comercial mundial. 

Como exemplo, pode ser citada a aquisição do Sistema Grippen NG, com 36 

aeronaves, pela Força Aérea Brasileira junto à empresa sueca SAAB. 

O que deve ser plenamente entendido pelos usuários deste tipo de acordo é 

que não existe uma legislação a nível mundial que regule o assunto, padronizando os 

procedimentos de forma rígida, assim como existe o INCOTERMS, que regula taxas, 

impostos, custos e responsabilidades do exportador, do importador e da empresa de 

transporte quando da aquisição de bens. O “Offset” deve estar previsto tacitamente 

nos editais de licitação, bem como na minuta contatual que faz parte, como anexo, do 

instrumento convocatório. Além disso, os diversos tipos de contrapartidas devem estar 

previstos na minuta do contrato, porém estes podem ser negociados junto ao 

fornecedor de maneira mais flexível, de modo que se possa chegar a um acordo de 

compensação que favoreça os dois lados. 
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5. CONCLUSÃO 
Os Acordos de Compensação são uma realidade no comércio mundial entre 

países e empresas. A utilização destes em aquisições de bens e contratações de 

serviços pode ser traduzida em benefícios consideráveis para os países em 

desenvolvimento.  

As consequências dessas benesses, para os países importadores, podem 

resultar em investimentos, na geração de empregos, no aumento dos fluxos de 

comércio, em oportunidades para pequenas e médias empresas e, sobretudo, na 

relativa transferência de tecnologia e na aquisição de produtos de alto valor agregado, 

capaz de tornar possível o desenvolvimento de indústrias de ponta.  

Concomitantemente, é um erro crasso, considerar os Acordos de 

Compensação de uso exclusivo para os processos administrativos relativos à 

aquisição pública de material de emprego militar ou à contratação de serviços de 

interesse das Forças Armadas. Este acordo pode ser utilizado para qualquer tipo de 

importação de material ou serviço. 

Para potencializar as relações comerciais entre os países, é imperioso um 

alinhamento de leis entre Estados, o que, muitas vezes, torna-se um obstáculo capaz 

de impedir uma transação comercial internacional. Portanto as relações entre países 

carecem de unificação de leis.  

Devido a história particular de cada país, alguns possuem estrutura legal 

baseada no Direito Consuetudinário, outros se baseiam no Direito Romano. Enquanto 

certos países são fechados para o comércio internacional, outros possuem uma 

política comercial mais liberal. Todas essas características criam condições 

diferenciadas para a interação comercial entre as Nações. 

Apesar da dificuldade de se harmonizar a legislação no concerto das nações, 

quer seja por questões técnicas ou por costumes, os países têm buscado 

entendimento sobre este tipo de interação comercial. A Agência Comercial da 

Organização das Nações Unidas tem envidado esforços no sentido de conciliar ou 

harmonizar as diversas legislações comerciais ao redor do globo.  

Nesse sentido, a UNCITRAL produziu um documento chamado “Legal Guide”, 

que, apesar de não ter força de lei ou não ser de uso obrigatório por parte dos países 

signatários da ONU, é utilizado por grande parte dos países envolvidos neste tipo de 

acordo. Tal documento é, comumente, chamado de boas práticas do comércio 

internacional. 
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Mesmo que de forma incipiente, o Brasil debutou em acordos “Offset” na 

década de 1950. Com o passar dos anos, a Força Aérea e, posteriormente, a Marinha 

do Brasil, passaram a utilizar este acordo com frequência, sendo que a Força Coirmã 

Singular mais moderna é considerada padrão de excelência no uso do “countertrade” 

no Brasil, devendo ser exemplo de “expertise” para o aumento do uso deste tipo de 

acordo pelo Exército Brasileiro. 

É conveniente lembrar que os principais tipo de contrapartida são: a instalação 

de fábricas, a transferência relativa de tecnologia, o “know how” sobre como produzir 

produtos de alta tecnologia, o treinamento especializado de mão-de-obra, dentre 

outros. Tudo como o macro objetivo de desenvolver o parque industrial do país, que 

não necessariamente precisa ser o parque industrial de defesa. 

Ressalta-se que a legislação nacional possui dispositivos, que foram citados 

no decorrer do trabalho, assegurando a legalidade, e até mesmo, em alguns casos, a 

obrigação, do uso desta ferramenta comercial. Além disso, como observado durante 

o estudo, as leis brasileiras, no contexto deste tema, estão alinhadas com o objetivo 

de facilitar a utilização de tal artifício.  

Recentemente, a Política Nacional de Defesa/Estratégia Nacional de Defesa 

priorizou o desenvolvimento da indústria nacional de defesa, sendo que um dos meios 

para se atingir esse objetivo é o uso de Acordos de Compensação, por meio da 

escolha correta dos diversos tipos de acordo.  

O Brasil faz aquisição de material de defesa no mercado externo e, apesar da 

crise econômica dos últimos anos, o aporte de crédito provisionado ao Exército tem 

aumentado com o passar do tempo (com exceção dos últimos 2 anos). 

Dessa forma, o Exército Brasileiro pode se valer do seu poder de compra e 

buscar uma forma de relação comercial, onde as partes envolvidas possam auferir 

lucros e vantagens mútuas, a partir do vínculo criado no negócio, privilegiando a 

aplicação de esforço no desenvolvimento de Material de Emprego Militar.  

Esta Força Singular pode realizar processo de compra no exterior de duas 

formas diferentes: por meio de licitação internacional realizada diretamente pelos 

Órgãos Importadores, ou por meio da Comissão do Exército Brasileiro em 

Washington, localizada nos Estados Unidos da América. Destaca-se que, em ambos 

os casos, os acordos objeto deste estudo, podem ser utilizados sem qualquer tipo de 

diferenciação, desde que sejam obedecidas as premissas legais para isso. 
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A Comissão do Exército Brasileiro em Washington possui uma estrutura que 

vem se modernizando e se atualizando desde 1945, de forma a se adaptar, não 

somente, às demandas dos órgãos de controle interno/externo, mas também às novas 

demandas de aquisições. Tais demandas passam pelo aumento, qualitativo (maior 

complexidade) e quantitativo dos processos administrativos e pela introdução 

sistemática e paulatina de modernas ferramentas de aquisição, como, por exemplo o 

uso de Acordos de Compensação. 

Atualmente, a estrutura de aquisição da mencionada comissão possui 3 

seções que fazem aquisição de material/contratação de serviço: a Seção de Aquisição 

e Controle, a Seção de Distribuição e Transporte (ambas as seções em prol dos 

Órgãos Importadores) e a Seção Administrativa (em prol da vida vegetativa). Apesar 

de objetivos de aquisições em prol de clientes diferentes, essas seções interagem 

entre si, trocando experiência e conhecimentos relacionados aos processos de 

compras. 

Devido às características de aquisição/contratação, incluindo o valor do bem 

ou serviço, a Seção de Aquisição e Controle é a mais apta a incluir em seus editais 

de licitação, como anexo, acordos de compensação. Em linhas gerais, esta realiza as 

aquisições que serão importadas para o Brasil, cujo os valores se enquadram para a 

utilização do “Offset”. 

Em virtude da possibilidade real de introdução dos “Acordos Offset” nas 

aquisições da CEBW, é interessante capacitar ainda mais os militares e civis que 

trabalham, não somente nesta seção, mas todos aqueles, inclusive o Ordenador de 

Despesas, que participem direta ou indiretamente de processos de compra 

gerenciados por esta Organização Militar.  

Tal capacitação pode ser realizada por meio da realização de cursos 

ministrados pelo Instituto de Logística da Aeronáutica, pela Organização das Nações 

Unidas, por estágios realizados  ou por outras organizações especializadas neste tipo 

de assunto. 

Conclui-se, por fim, que a CEBW, de forma geral, possui condições de 

implementar o uso de Acordos de Compensação em suas aquisições. A estrutura 

existente é condizente para tal inovação, com alguns ajustes internos, quer seja de 

efetivo ou de capacitação profissional. 
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