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RESUMO

A Política Nacional de Defesa brasileira estabelece como área de interesse

prioritário o entorno estratégico brasileiro, que inclui a América do Sul, o Atlântico

Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. Nesse sentido, a África de

Sul, além fortes laços históricos e culturais têm sido vista pelo Brasil como um país

de grande importância no cenário global. Exemplos desse porte são vistos através

do papel  cada vez mais  relevante  dessas nações na defesa de um sistema de

governança global mais equitativo, transparente e democrático, além deles serem

membros dos grupos IBAS; BRICS; BASIC; G20 financeiro; e G20 comercial. Assim,

este trabalho tem por objetivo discorrer sobre as relações do Brasil com a África do

Sul,  na  área  de  Defesa,  concluindo  sobre  possíveis  parcerias  para  produção

conjunta de materiais de emprego militar. Inicialmente, será abordado o histórico das

relações entre esses dois países, iniciada em 1918, tendo uma intensificação a partir

do século XXI. Posteriormente, o foco desse trabalho se voltará para as parcerias e

acordos de cooperação entre os Estados brasileiro e sul-africano, com ênfase na

área de defesa. Cabe ressaltar que a África do Sul é um dos dois países africanos

com que o Brasil mantém Parceria Estratégica, firmada em julho de 2010. A pauta

das relações bilaterais é extensa, abrangendo, entre outros temas, administração

pública;  agricultura;  ciência  e  tecnologia;  comunicações;  defesa;  energia;  meio

ambiente;  saúde;  e  segurança  alimentar.  Como  conclusão,  serão  abordadas

algumas possibilidades de desenvolvimento conjuntos de Produtos de Defesa entre

esses dois países, que já possuem experiência com esse tipo de produção (projeto

míssil ar-ar Darter). 

Palavras-chave:  Relações,  Cooperação,  Parceria,  Defesa,  Política

Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa.
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ABSTRACT

The Brazilian National Defense Policy establishes as a priority area of  interest the

Brazilian strategic environment, which includes South America, the South Atlantic,

the countries of the West African coast and Antarctica. In this sense, South Africa,

besides strong historical and cultural ties have been seen by Brazil as a country of

great importance in the global scenario. Examples of this size are seen through the

increasingly  relevant  role  of  these  nations  in  advocating  a  more  equitable,

transparent and democratic global governance system, in addition to being members

of  the  IBSA  groups;  BRICS;  BASIC;  G20  financial;  and  commercial  G20.  The

purpose  of  this  paper  is  to  discuss  Brazilian  relations  with  South  Africa  in  the

Defense area,  concluding on possible  partnerships  for  joint  production of  military

employment materials. Initially, the history of relations between these two countries,

begun  in  1918,  will  be  approached  and  intensified  from  the  21st  century.

Subsequently,  the  focus  of  this  work  will  be  on  partnerships  and  cooperation

agreements  between  the  Brazilian  and  South  African  states,  with  emphasis  on

defense. It should be noted that South Africa is one of the two African countries with

which Brazil has a Strategic Partnership, signed in July 2010. The agenda of bilateral

relations  is  extensive,  covering,  among  other  subjects,  public  administration;

agriculture; science and technology; communications; defense; energy; environment;

Cheers; and food security. As a conclusion, some possibilities of joint development of

Defense Products between these two countries, which already have experience with

this type of production (Darter air-to-air missile project), will be addressed.

Keywords:  Relations,  Cooperation,  Partnership,  Defense,  National  Defense

Policy, Nacional Defense Estrategy.
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1. INTRODUÇÃO

A África do Sul é um dos dois países africanos com que o Brasil  mantém

"Parceria Estratégica", firmada em julho de 2010. A pauta das relações bilaterais é

extensa, abrangendo, entre outros temas, administração pública; agricultura; ciência

e tecnologia; comunicações; defesa; energia; meio ambiente; saúde; e segurança

alimentar (BRASIL, 2018c).

O Brasil é um país de grandes dimensões continentais, possuidor de mais de

50% de todo o PIB da América Sul e a África do Sul é a principal economia do

continente  africano,  concentrando  cerca  de  20%  PIB  daquela  região  e  sendo

também  a  mais  industrializada  (INDEX  MUNDI,  2018).  Ambos  os  países  são

possuidores de um parque industrial  bastante desenvolvido e são banhados pelo

Oceano Atlântico, área considerada estratégica para esses dois Estados.

A análise das relações entre Brasil e África do Sul na área de defesa implica a

consideração de alguns conceitos prévios. É de especial relevância fazer um breve

retrospecto do que se entende por defesa nacional e da importância geopolítica do

Atlântico Sul.

O interesse na aproximação entre as duas regiões foi reafirmado em fevereiro

de 2000 com a visita  do Ministro das Relações Exteriores do Brasil,  Luiz  Felipe

Lampreia,  à  Cidade  do  Cabo,  onde  as  conversações  acerca  da  integração

econômica foram retomadas. Assim, observa-se que o interesse na aproximação

com a África do Sul mantém-se, sendo este um país que passou a ser considerado

uma das prioridades  para  a  política  externa  brasileira  no  continente  africano na

década de 1990 (PENNE, 2001).

A  Política  Nacional  de  Defesa  (PND)  estabelece  como  área  de  interesse

prioritário o entorno estratégico brasileiro, que inclui a América do Sul, o Atlântico

Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica (BRASIL, 2012a).

A Estratégia Nacional de Defesa (END), lançada em 2008 e revista em 2016,

traçou metas para assegurar que os objetivos da Defesa Nacional pudessem ser

atingidos. As diretrizes estabelecidas na END estão voltadas para a preparação das

Forças Armadas com capacidades adequadas para garantir a segurança do País

tanto em tempo de paz, quanto em situações de crise (BRASIL, 2012b). 
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Segundo VISENTINO, com o intuito de encontrar alternativas para aumentar

seus poderes de negociação, Brasil e África do Sul começaram a criar novos arran-

jos de cooperação técnica e financeira a fim de substituir o tradicional modelo Norte-

Sul de ajuda para o desenvolvimento. A partir disso percebeu-se um aumento pro-

gressivo de acordos comerciais e um estímulo à cooperação mútua entre os citados

países. 

No caso da África do Sul, o país é um parceiro do Brasil no âmbito do Merco-

sul, do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e do IBAS, simultanea-

mente. Estes laços existem no contexto de uma cooperação em defesa mais ampla,

por exemplo, no projeto do míssil A-Darter – de aeronave para aeronave, com siste-

ma de detecção infravermelho –, projeto lançado em 2006, com investimentos dos

dois países (BRASIL, 2010).

Nesse contexto,  o  Estado brasileiro,  baseado na cooperação Sul-Sul,  tem

buscado ampliar suas relações com o Estado Sul Africano, na área de Defesa, com

vistas a desenvolver sua indústria de defesa e ampliar parcerias em atividades e

exercícios com participação das duas Forças Armadas (FA) (BRASIL, 2018c).

1. 1 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante do cenário anteriormente elencado, constata-se o interesse do Brasil

em estabelecer acordos e tratados com a África do Sul, na Área de Defesa, conco-

mitante com o que prescrevem a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional

de Defesa,  sobre a busca pelo Estado Brasileiro  de acordos de cooperação em

áreas estratégicas, sendo incluída nesta senda a relativa com a Defesa. Diante des-

se cenário sensível, esta pesquisa se depara com o seguinte problema:

Em que medida as relações entre o Brasil e a África do Sul, na Área de Defe-

sa, contribuem para o desenvolvimento e produção de Material de Emprego Militar

(MEM) com participação do Estado Brasileiro?

1.2 OBJETIVOS

Segundo CRESWELL (2010), a declaração do objetivo é a parte mais impor-

tante de todo o estudo, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica.
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Além disso, ele ressalta que devido a essa importância, a declaração desse propósi-

to deve ser estabelecida de forma separada e destacada de outros aspectos do es-

tudo, sendo estruturada num tópico exclusivo. 

Assim, esta pesquisa apresenta o objetivo geral e seus três objetivos específi-

cos.

1.2.1 Objetivo Geral

As relações entre o Brasil e a África do Sul, na área de Defesa, é benéfica

para o Estado Brasileiro? Ao responder essa pergunta, este trabalho encontra o

seguinte objetivo geral conforme descrito logo a seguir:

Verificar as possíveis parcerias para o desenvolvimento e produção

de Material de Emprego Militar, com participação do Brasil.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Apresentar o histórico das relações do Brasil com a África do Sul; e

- Apresentar a cooperação entre o Brasil e a África do Sul, na área de Defesa.

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

A delimitação da pesquisa estará focada nas Relações do Brasil com a África

do Sul. Dentre essas relações do governo brasileiro, o estudo se limitará apenas nos

assuntos relativos a Área de Defesa.

Um aspecto importante reside na delimitação institucional para a realização

do presente estudo. Nesse escopo, cabe ressaltar o papel do Ministério da Defesa

(MD) no Brasil, que é o responsável pela coordenação das ações estratégicas e po-

líticas destinadas à Defesa Nacional, contando para isso com a Marinha do Brasil

(MB), com o Exército Brasileiro (EB) e com a Força Aérea Brasileira (FAB) (BRASIL,

2016).

Tomando por base essas definições e sabendo que as Forças Armadas pos-

suem missões variadas e complementares na Defesa Nacional, essa pesquisa in-

vestigará os acordos e parcerias estratégicos e políticos existentes na Área de Defe-

sa, entre o Brasil e a África do Sul, desde o fim do “apartheid”.
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1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos

que justificam a importância desse trabalho. Sendo assim, a relevância desta pro-

posta de pesquisa está apoiada nos seguintes aspectos:

 Nos campos político, econômico e militar, o Brasil tem laços de cooperação

com países e blocos tradicionalmente aliados que possibilitam a troca de conheci-

mento em diversos campos. Concomitantemente, busca novas parcerias estratégi-

cas com nações desenvolvidas ou emergentes para ampliar esses intercâmbios. Ao

lado disso, o País acompanha as mudanças e variações do cenário político e econô-

mico internacional e não deixa de explorar o potencial de novas associações, tais

como as que mantém com os demais membros do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Chi-

na e África do Sul) (BRASIL, 2016).

No campo do domínio científico no Brasil, nota-se a relevância do tema no

âmbito da esfera pública, bem como no seio da comunidade científica. No tocante ao

poder público, convém ressaltar a recente demanda pública implementada no país

para o incentivo de pesquisas voltadas para a Defesa, que pôde ser materializada

por iniciativas como Pró-Defesa e Pró-Estratégia (VISENTINI;  MIGON; PEREIRA,

2016)

As relações do Brasil com a África do Sul, na área de Defesa, baseiam-se na

importância da interação do Estado Brasileiro com esse país, bem como se insere

no projeto estratégico do País em contribuir para a dissuasão estratégica e nas dire-

trizes previstas na END, por meio de seus Produtos de Defesa (PRODE) (BRASIL,

2016).

Outro aspecto a ser observado é a de que esse tema faz parte da agenda de

relações internacionais do governo brasileiro, que vislumbra o Atlântico Sul como um

entorno estratégico.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1DEFINIÇÕES BÁSICAS

2.1.1 Relações Bilaterais

Segundo CARRIER, Estados independentes têm muitas razões para buscar

um relacionamento positivo com outros estados. Por exemplo, duas nações podem

ser geograficamente contíguos e, portanto, uma boa convivência é conveniente e

vantajosa, para ambas as nações. Semelhanças culturais podem solidificar ainda

mais e fortalecer um vínculo bilateral (CARRIER, 2013).

Além  disso,  um  estado  amigável,  independentemente  da  sua  localização,

pode formalizar uma parceria comercial bilateral forte com outro estado, promovendo

assim a economia e o comércio. Da mesma forma, um estado poderia cooperar com

outro por causa de interesses estratégicos que estão longe de suas próprias frontei -

ras. 

Assim, um país poderia fazer uma aliança militar permanente, bem como, ofe-

recer assistência, uso da terra e recursos essenciais em tempos de crise militar a

outro país aliado.  O conceito de relações bilaterais pressupõe a possibilidade de

partilha de ideias e recursos entre dois Estados-Nação. Esta relação é determinada

por alguns fatores, que podem ser econômicos, políticos, militares ou estratégicos,

socioculturais ou religiosos (CARRIER, 2013). 

TUNDE ADENIRAN disse, ainda: 

 Em qualquer caso, as relações são determinadas em grande parte por fato-

res históricos, a situação interna e da natureza do ambiente internacional,

que apela para um cliente-patrono, o relacionamento superordenado, ou in-

terações baseadas no respeito e na cooperação ou competição mútua. Tais

relações podem ampliar o alcance das interações com outras nações ou

restringir tais interações (TUNDE ADENIRAN, 1989, p.29)

Este estudo, portanto, considera as relações bilaterais como um conjunto de

interações entre dois Estados independentes, com base em seus valores e interes-

ses compartilhados, visando a obtenção de resultados mutuamente benéficos, man-

tendo seus respectivos status de independência. Portanto, nas relações internacio-

nais modernas, especialmente em nível bilateral, o condicionante principal é a coo-
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peração entre os Estados-nação, sendo esses países geograficamente contíguos ou

não. A cooperação, neste nível, pode ser na área de defesa, entre outras áreas.

2.1.2 Defesa Nacional e Política de Defesa Nacional

Segundo a END, a Defesa Nacional é conceituada como o conjunto de atitu-

des, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do

território, das águas jurisdicionais, da soberania e dos interesses nacionais contra

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas, sendo essencial

para a consecução do desejado grau de segurança do País (BRASIL, 2016).

A Defesa Nacional, portanto, confere substância à Segurança e atua em con-

sonância com a política brasileira de privilegiar a solução pacífica das controvérsias

entre os países, de sorte que o uso da força por intermédio da Expressão Militar do

Poder Nacional somente será concretizado, quando, ameaçados os interesses naci-

onais, as possibilidades de negociação apresentem-se inviáveis, visando à preserva-

ção da soberania, da integridade territorial e dos interesses nacionais.

2.1.3 Cooperação e Defesa

Segundo SOUSA (2005), cooperar é agir conjuntamente com o outro, ou inte-

ragir em vista à realização de um fim comum. O sucesso na obtenção deste objetivo

comum depende de determinadas condições que a cooperação implica, tais como

um consenso em relação aos fins a atingir, a existência de interesses comuns, a

confiança recíproca dos atores, a elaboração em comum de um conjunto de regras,

um acordo sobre o modo de coordenação das ações, a participação ativa de todos

os elementos, etc (FERNANDO DE SOUSA, 2005).

O Brasil desenvolve parcerias estratégicas com nações de todos os continen-

tes, em diferentes áreas de atuação da Defesa. As atividades abrangem desde o in-

tercâmbio em escolas militares até discussões importantes sobre segurança interna-

cional, permeando um amplo leque de temas de interesse. Por meio de parceira com

a Agência Brasileira  de  Cooperação (ABC),  diversas ações de cooperação foram

empreendidas (BRASIL, 2014).

 Ao se conceituar cooperação em defesa, é importante mencionar que as pa-

lavras 'militar' e 'defesa' são considerados intercambiáveis e são usados indistinta-

mente neste estudo. O termo – militar – poderia ser usado para identificar as ativida-

http://www.abc.gov.br/
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des desenvolvidas pelos componentes uniformizados responsáveis diretos pela de-

fesa da nação. O termo – defesa – por outro lado, poderia ser utilizado para abran-

ger todo o sistema de defesa incluindo os componentes não-uniformizados, como o

Ministério da Defesa (MD), os estabelecimentos de pesquisa em desenvolvimento

de defesa, as instituições nacionais de defesa, tais como universidades de defesa

nacional e escolas superiores de guerra (MUTHANNA, 2011). 

Cooperação Militar foi definida por MILNER como "a extensão das relações

internacionais pelas quais as forças armadas de dois ou mais países trabalham jun-

tas para a sua segurança coletiva.  

Esta definição é considerada incompleta para efeitos do presente estudo, na

medida em que não considera o papel das organizações civis na cooperação militar.

Aja também definiu o mesmo termo como "um exclusivo e amplo plano de ação con-

junta entre um estado cliente e o estado protetor, na formação de pessoal militar,

transferência de armas e assistência de segurança classificada (AJA, 2002).

2.1.4 Base Industrial de Defesa

O Ministério da Defesa (MD) denomina Base Industrial de Defesa (BID) o con-

junto das empresas estatais ou privadas que participam de uma ou mais etapas de

pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estra-

tégicos de defesa – bens e serviços que, por suas peculiaridades, possam contribuir

para  a  consecução de objetivos  relacionados à  segurança ou  à  defesa  do  país

(BRASIL, 2018j).

Para que possa se consolidar com sucesso, a BID depende do trabalho con-

junto e harmônico do setor produtivo, concentrado essencialmente na iniciativa pri-

vada, com o setor de desenvolvimento, a cargo do Estado (BRASIL, 2018j).

O MD atua com vistas a promover condições que permitam alavancar a Base

Industrial de Defesa brasileira, capacitando a indústria nacional do setor para que

conquiste autonomia em tecnologias estratégicas para o país. Ciente da magnitude

desse desafio, trabalha também para que haja esforço orçamentário continuado para

os projetos estratégicos de defesa (BRASIL, 2018j).

Duas iniciativas nesse sentido são a instituição do  Plano de Articulação e

Equipamento de Defesa (PAED) e o advento da Lei de fomento à Base Industrial de

Defesa. Além de instituir um marco regulatório para o setor, a norma diminui o custo

https://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/lei-de-fomento-a-base-industrial-de-defesa
https://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/lei-de-fomento-a-base-industrial-de-defesa
https://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/paed
https://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/paed
https://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos
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de produção de companhias legalmente classificadas como estratégicas e estabele-

ce incentivos ao desenvolvimento de tecnologias indispensáveis ao Brasil (BRASIL,

2018j).

2.1 O LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL, A POLÍTICA NACIONAL DE DE-

FESA E A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA DO BRASIL

A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento condicionante de mais

alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional coordenadas pelo

Ministério da Defesa. Voltada essencialmente para ameaças externas, estabelece

objetivos e orientações para o preparo e o emprego dos setores militar e civil em

todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa Nacional (BRASIL, 2012b).

Esta  Política  pressupõe  que  a  defesa  do  País  é  inseparável  do  seu

desenvolvimento,  fornecendo-lhe  o  indispensável  escudo.  A  intensificação  da

projeção do Brasil  no  concerto  das nações e  sua maior  inserção em processos

decisórios internacionais associam-se ao modelo de defesa propostos.

A PND fixa os objetivos da Defesa Nacional e orienta o Estado sobre o que

fazer  para  alcançá-los.  A  END,  por  sua  vez,  estabelece  como  fazer  o  que  foi

estabelecido pela Política. Em comum, os documentos pavimentam o caminho para

a construção da Defesa que o Brasil  almeja. Uma Defesa moderna, fundada em

princípios democráticos, capaz de atender às necessidades de uma nação repleta

de riquezas e inserida num mundo turbulento e imprevisível como o atual (BRASIL,

2012b).

Segundo o LBDN,  o Brasil se considera e é visto internacionalmente como

um  país  amante  da  paz,  mas  não  pode  prescindir  da  capacidade  militar  de

dissuasão  e  do  preparo  para  defesa  contra  ameaças  externas.  Não  é  possível

afirmar que a cooperação sempre prevalecerá sobre o conflito no plano internacional

(BRASIL, 2010)

A política externa brasileira considera o diálogo e a cooperação internacionais

instrumentos essenciais para a superação de obstáculos e para a aproximação e o

fortalecimento da confiança entre os Estados (BRASIL, 2012b). 

Uma das atribuições do Estado é prover a segurança e a defesa necessárias

para que a sociedade possa alcançar os seus objetivos. Cabe ao Estado, propiciar e
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garantir condições para que se possa considerar que o País não corra risco de uma

agressão  externa,  nem  esteja  exposto  a  pressões  políticas  ou  imposições

econômicas  insuportáveis,  e  seja  capaz  de,  livremente,  dedicar-se  ao  próprio

desenvolvimento e ao progresso (BRASIL, 2012c). 

A política de defesa determina a capacidade estatal de oferecer proteção ao

povo brasileiro e de garantir a não ingerência externa em seu território e em suas

águas jurisdicionais, inclusive no espaço aéreo sobrejacente, no leito marinho e no

subsolo.  A  soberania  da  Nação,  sua  inserção  econômica  competitiva  e  seu

desenvolvimento  pleno  pressupõem  capacidade  de  defesa  condizente  com  as

potencialidades e aspirações do País (BRASIL, 2012b).

Na composição dos polos de poder internacionais contemporâneos, coexis-

tem elementos de unipolaridade, como a preponderância militar norte-americana; de

bipolaridade, como a interdependência econômica entre Estados Unidos da América

e China; e de multipolaridade, como o G-20 financeiro, o G-20 comercial, o grupo

BRICS, o Fórum IBAS e o grupo BASIC11, além de outros. Coexistem estruturas re-

centes e tradicionais de governança global, em que novos fóruns de concertação po-

lítica passam a ter importância similar à de outros que se consolidaram segundo

uma lógica bipolar e excludente ao longo do século XX (BRASIL, 2012c). 

O predomínio do conflito sobre a cooperação conduziria a um ambiente estra-

tégico de enfraquecimento dos mecanismos de coordenação multilateral. É um ce-

nário que deve ser evitado. A prevalência da cooperação sobre o conflito favorecerá

o fortalecimento dos fóruns multilaterais (BRASIL, 2012c). 

No plano global, a participação articulada de militares e diplomatas em fóruns

multilaterais (Conselho de Defesa Sul-Americano e diálogos político-militares) incre-

menta a capacidade de as políticas externa e de defesa do País se anteciparem, de

maneira coerente e estratégica, às transformações do sistema internacional e de

suas estruturas de governança, facilitando, assim, a tarefa de defender, no exterior,

os interesses brasileiros (BRASIL, 2012c). 

Essa atuação conjugada deve visar à diversificação de parcerias, de maneira

a fortalecer as relações entre países em desenvolvimento, sem prejuízo das rela-

ções tradicionais com parceiros do mundo desenvolvido (BRASIL, 2012c). 

A Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END)

constituem marcos legais que orientam a organização e a modernização do instru-
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mento militar brasileiro, bem como o seu preparo e emprego, de forma condizente

com a estatura político-estratégica do Brasil (BRASIL, 2012b). 

Para ampliar a projeção do País no contexto mundial e reafirmar seu compro-

misso com a defesa da paz e com a cooperação entre os povos, o Brasil promove

ações que se destinam a:

 - Intensificar sua participação em ações humanitárias e em missões de paz

sob a égide de organismos multilaterais;

 - Dispor de capacidade de projeção de poder, visando à eventual participa-

ção em outras operações estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de Segurança

da ONU; 

- Intensificar o intercâmbio com as Forças Armadas de outras nações, particu-

larmente com as da América do Sul e da costa ocidental da África, e reforçar laços

com outros  países  que  interagem em fóruns  de  concertação  como o  IBAS e  o

BRICS, além de parcerias tradicionais. 

Para a PND torna-se essencial estruturar a Defesa Nacional de modo compa-

tível com a estatura político-estratégica do País para preservar a soberania e os inte-

resses nacionais. Assim, da avaliação dos ambientes descritos, emergem os Objeti-

vos Nacionais de Defesa (BRASIL, 2016b):

VII.  Manter Forças Armadas modernas, integradas, adestradas e balancea-

das, e com crescente profissionalização, operando de forma conjunta e adequada-

mente desdobradas no território nacional;

IX.  Desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para a obtenção da

autonomia em tecnologias indispensáveis;

X.  Estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de

pessoal e material compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais; e

O Brasil tem laços de cooperação com países e blocos tradicionalmente alia-

dos que possibilitam a troca de conhecimento em diversos campos. Concomitante-

mente, busca novas parcerias estratégicas com nações desenvolvidas ou emergen-

tes para ampliar esses intercâmbios. Ao lado disso, o País acompanha as mudanças

e variações do cenário político e econômico internacional e não deixa de explorar o

potencial de novas associações, tais como as que mantém om os demais membros

do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) (BRASIL, 2012b). 

Ao mesmo tempo em que o Brasil busca otimizar as condições de obtenção
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de tecnologia dos países mais desenvolvidos, o perfil das nações que compõem o

grupo  BRICS  e  o  Fórum  IBAS  demonstra  que  há  grandes  possibilidades  de

cooperação  entre  países  em desenvolvimento,  mesmo  em áreas  de  tecnologias

avançadas. Como exemplo, pode-se citar o Programa Míssil Ar-Ar com a África do

Sul, a cooperação na área espacial com a Rússia, o programa CBERS com a China

e o projeto do avião 145 da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) com

radar indiano, um embrião para futura cooperação com a Índia na área de defesa

(BRASIL, 2012b).

Em 1988, o Brasil inscreveu em sua Constituição, sob o signo da soberania

popular, as decisões referentes à defesa de sua população, de seu território e de

seus interesses. Demonstrou, assim, sua convicção de que democracia e defesa se

reforçam mutuamente.  Passado mais de um quarto de século desde a redemocrati-

zação, esta convicção tem sido corroborada pelos fatos (AMORIM, 2012). 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O LIVRO BRANCO DE DEFESA, A POLÍTICA NA-

CIONAL DE DEFESA E A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA DA ÁFRICA DO

SUL

As transformações na distribuição do poder mundial decorrentes do final da

Guerra Fria foram acompanhadas por transformações internas ainda mais profundas

na África do Sul. Estas transformações internas, decorrentes do fim do regime do

Apartheid e da transição para a democracia, modificaram a própria concepção acer-

ca da segurança nacional, a institucionalidade de defesa no governo sul-africano,

bem como a estrutura, a missão e a composição das forças armadas do país. 

Do ponto de vista conceitual e doutrinário, desde a Constituição de 1996 a

África do Sul adotou definições de ameaça e princípios orientadores mais próximos

da noção de segurança humana. Esta ênfase era compatível com os novos deside-

ratos de igualdade de direitos e respeito aos indivíduos ao final de um período de

longo regime ditatorial. Além disso, a idéia de segurança humana no contexto sul-

africano favorecia também o esforço de melhorar a prestação de serviços para todos

os cidadãos do país, sobretudo nas áreas de bem-estar e segurança, respeitadas as

suas diferenças de cor, etnia, língua, religião e opiniões (LE ROUX, 2005).

 A tradução dos princípios constitucionais em prática administrativa foi guiada
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desde então por dois princípios complementares. Na esfera da segurança e da defe-

sa, o Livro Branco da Defesa de 1996 e suas diversas especificações e revisões

posteriores (culminando com a publicação das estratégias de defesa nacional para

os períodos 2007-2009 e 2009-2011) orientou a construção de uma capacidade es-

tatal dissuasória baseada em forças convencionais e em esforços diplomáticos para

estabilizar e resolver conflitos na região

A Força de Defesa Sul Africana (SADF) compreendeu as forças armadas sul-

africanas de 1957 até 1994. Foi organizada para realizar uma dupla missão: comba-

ter possíveis insurgências em todas as formas e manter um braço militar convencio-

nal que pudesse defender as fronteiras da república, fazendo ataques de retaliação

como necessários (ÁFRICA DO SUL, 2018b).

. Em 1977, as Nações Unidas estavam impondo armas à república devido a

sua controversa política de apartheid racial. A África do Sul respondeu desenvolven-

do uma poderosa indústria doméstica de armas, capaz de produzir equipamentos de

qualidade, incluindo caças supersônicos, carros blindados, lançadores múltiplos de

foguetes e armas de pequeno porte. As unidades da SADF lutaram na Guerra Civil

Angolana durante a Operação Savannah e também estiveram ativas ao lado das

Forças de Segurança da Rodésia durante a Guerra de Bush na Rodésia (ÁFRICA

DO SUL, 2018b)

Após um longo período de um regime de segregação racial, o Apartheid, a

partir de 1994 a África do Sul passou por transformações expressivas, passando de

um país isolado para um Estado com um importante papel nas relações internacio-

nais e regionais. De maneira semelhante, do ponto de vista interno, foram implemen-

tadas diversas políticas de reconciliação e construção nacional no intuito de garantir

maior transparência ao novo governo (LE ROUX, 2005). 

Nesse contexto, o Departamento Sul-africano de Defesa (DoD) e a Força de

Defesa Nacional Sul-africana (SANDF) também foram alvo de mudanças em relação

ao que se tinha durante o período do Apartheid (WILLIAMS, 2003). 

Em linhas gerais, conforme estabelece Le Roux (2005), tais alterações foram

baseadas na integração das antigas forças de combate sob a forma de uma força

nacional, estabelecendo o DoD como representante do povo sul-africano e alinhan-

do a política de defesa com a nova Constituição e com os padrões estabelecidos

pelo Direito Internacional. As atribuições do novo Departamento Sul-africano de De-
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fesa, que entrou em atividade em abril de 1994, foram previstas na Constituição Inte-

rina da República da África do Sul em 1993. Além de estabelecer a SANDF como a

única força de defesa do país, o texto também delineava a estrutura na qual possí-

veis desenvolvimentos futuros deveriam se basear, dentre as quais se destacam a

cooperação para o desenvolvimento de PRODE.

Em 1996, a Constituição da República da África do Sul determinou que o ob-

jetivo central da política de defesa deveria ser defender a proteger a República, sua

integridade territorial e seu povo. 

No intuito de fornecer uma base mais sólida para a condução da política de

defesa nacional, foi elaborado o Livro Branco da Defesa Nacional da República da

África do Sul, o qual foi publicado em 1996. De acordo com o então Ministro da De-

fesa, JOE MODISE, o principal objetivo do documento era informar os cidadãos e os

demais Estados, em especial no continente africano, sobre a nova política de defesa

em vigor na África do Sul (ÁFRICA DO SUL, 1996). 

Ademais, esta política deveria estar em harmonia com todos os âmbitos da

política governamental, em especial com a política externa e com a política de segu-

rança nacional. Sendo assim, consistiria em um substrato da política governamental

dedicado à gestão de ameaças militares, orientação, preparação e manutenção das

forças armadas e a obtenção de armamentos e equipamento militar (ÁFRICA DO

SUL, 1996). Nesse sentido, segundo Le Roux (2005), a estratégia sul-africana de

defesa possui uma forma de hierarquia, a qual observa a seguinte ordem: coopera-

ção política, econômica e militar com outros Estados; prevenção, gestão e resolução

de conflitos através de meios não-violentos; e o uso ou ameaça da força como uma

medida de último recurso (DORNELLES, 2015).

No que diz respeito aos gastos militares, os valores permaneceram constan-

tes ao longo das últimas duas décadas, sendo de US$ 3.799 milhões em 1995 e

US$ 3.881 milhões em 2015 (STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESARCH

INSTITUTE SIPRI, 2015). 

O DEPARTAMENTO DE DEFESA SUL AFRICANO (DoD) , no que tange ao

ambiente externo, encara a Política, Segurança interna, regional e continental dentro

de uma estratégia de segurança nacional. 

A segurança nacional da África do Sul está centrada na o avanço da sua so-

berania, democracia, valores e liberdades nacionais, a sua independência política e
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econômica. Existe uma dimensão doméstica, regional e continental à segurança na-

cional. Internamente, a segurança nacional sul-africana centra-se na sua soberania

e as prioridades conexas de integridade territorial, ordem constitucional, segurança e

continuidade das instituições nacionais,  o bem-estar,  prosperidade e elevação do

povo,  o  crescimento da economia e boa governança demonstrável  (ÁFRICA DO

SUL, 2015).

Regionalmente, o DoD insere a segurança nacional sul-africana articulada in-

trinsecamente sobre a estabilidade, a unidade e a prosperidade da região sul africa-

na e o continente africano em geral. África está no centro da política Sul-Africana e o

crescimento e o sucesso do Sul-Africano a economia é intrinsecamente dependente

da paz duradoura, estabilidade, desenvolvimento económico e da democracia apro-

fundada na Continente (ÁFRICA DO SUL, 1996). 

A defesa tomada leva em consideração as tarefas e compromissos decorren-

tes da estratégia de segurança nacional e apoia as intervenções dos governos tanto

no mercado interno, regional como no continente e devem se posicionar para res-

ponder adequadamente. Quando solicitado a fazê-lo através de compromissos orde-

nados de acordo com a política do governo (ÁFRICA DO SUL, 2015).

Em relação a PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P & D), no mercado glo-

bal, as nações mais bem sucedidas são aquelas com uma cultura e infraestruturas

conducentes à inovação e que gastam pelo menos 2,5% do seu PIB no desenvolvi-

mento. A visão para 2030 é melhorar a educação, a inovação e a formação", aumen-

tando a investigação e o desenvolvimento a RSA e nas indústrias. O DoD continuará

a garantir a capacidade de desenvolvimento (ÁFRICA DO SUL, 2015).

Com relação a Indústria da defesa, de acordo com o DoD, os seguintes sub-

componentes em evolução permitirão a execução desta área de foco:

- Desenvolvimento e implementação da estratégia da indústria da defesa. 

- Criação de uma indústria de defesa centrada e alinhada. Estabelecimento de

uma capacidade de coordenação e tecnologia estratégias e programas com a indús-

tria da defesa, apropriados para a trajetória estratégica de defesa.

Ainda dentro do Plano Estratégico do DoD, a ideia central do programa defe-

sa das Forças Terrestres Sul Africanas é defender e proteger a África do Sul e seu

território da seguinte maneira:
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- Fornecimento de uma capacidade de infantaria para a implantação externa e

segurança interna e quando necessário, incluindo a fronteira Salvaguarda.

-  Desenvolvimento família  de blindados possuidora de grande capacidade,

fornecendo possibilidades diversas.  (ÁFRICA DO SUL, 2015)

2.4 JOINT VENTURE COM PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA

2.4.1 Definição de “Joint Venture”

A Professora Maristela Basso considera que as “Joint Ventures” são mecanis-

mos de cooperação entre empresas, que não têm forma específica, tendo em vista

sua origem e seu caráter contratual: possuem natureza associativa (partilha de mei-

os e riscos), podendo apresentar objetivos e duração limitados ou ilimitados (BAKAJ,

2013).

Uma  definição  interessante  foi  dada  por  FREDERICK  PEARCE  (BAKAJ,

2013): 

“uma joint venture é um acordo comercial no qual duas ou mais partes em-
preendem uma atividade econômica específica conjunta. Isto não significa
que você venderá meus produtos e eu pagarei uma comissão, tampouco
significa que você comprará meus produtos e os venderá aos seus clientes
com lucro. As palavras importantes são: empreendendo atividade econômi-
ca conjuntamente”. 

Segundo BAKAJ (2013), no “Joint Venture” cada membro atua como dono e

como agente dos demais membros, e por conseguinte a promessa de um equivale à

promessa de todos. O executado por um membro se entende executado por todos e

se presume autorizado para realizar as atividades próprias do joint venture. Todos

os membros assumem as perdas segundo a proporção convencionada, e suas obri -

gações se encontram limitadas à duração do próprio joint venture (BAKAJ, 2013). 

Entre os membros se estabelece uma relação de mútua confiança e boa-fé, e

enquanto a organização se encontre vigente não poderão realizar por sua própria

conta aquelas atividades e atos próprios do joint venture, pois se assim procederem

deverão reintegrar ao fundo [da associação] o que tiverem obtido de maneira parti-

cular (BAKAJ, 2013)

Segundo GAMBARO (2000), a essência deste contrato é o objetivo comum

das partes, que limita sua ação, motivo pelo qual a gestão do negócio involucrará

uma ação solidária sem que aquilo que for decidido por um deles possa ser contradi -
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to pelo outro, se foi realizado em cumprimento aos claros objetivos determinados no

contrato. 

É, portanto, um negócio onde a ação é determinada por dois ou mais em-

preendedores, sem o ânimo de formar uma sociedade (GAMBARO apud CARLOS

MARIA, 2000).

2.4.2 Joint venture entre as empresas Boeing e Embraer

No dia 05 de julho de 2018, a empresa americana BOEING e a empresa bra-

sileira  EMBRAER assinaram um acordo de intenções para formar uma “Joint Ventu-

re” na área de aviação comercial da companhia brasileira, avaliada em US$ 4,75 bi-

lhões.  Nos termos do acordo,  a  fabricante norte-americana de aeronaves deterá

80% do novo negócio e a Embraer, os 20% restantes (G1, 2018).

A Boeing, maior fabricante de aeronaves do mundo, deve pagar US$ 3,8 bi-

lhões pelos 80% da “joint venture”. Os US$ 3,8 bilhões pagos pela Boeing pela fatia

majoritária no negócio correspondem a 75% de todo o valor de mercado da Embraer

(R$ 19,7 bilhões ou US$ 5,05). Já os US$ 4,75 bilhões pelos quais a joint venture

como um todo foi avaliada equivalem a 94% do valor da companhia na bolsa (G1,

2018). 

Figura 1: parceria entre Boeing e Embraer 
Fonte: G1, 2018

Além da “Joint Venture”, foi estabelecido que as empresas também irão criar

outro negócio para novos mercados de exportação e aplicações para produtos e ser-

http://g1.globo.com/tudo-sobre/embraer
http://g1.globo.com/tudo-sobre/boeing
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viços de defesa, em especial o avião multimissão KC-390, a partir de oportunidades

identificadas em conjunto (G1, 2018).

2.4.3 Joint venture entre as empresas Embraer e Elbit Systems

A Embraer Defesa e Segurança e a AEL Sistemas, uma subsidiária da em-

presa israelense Elbit  Systems Ltda., formalizaram, em 08 de setembro de 2011,

uma parceria para a criação de uma nova empresa, Harpia Sistemas S.A., que tem

como foco a exploração do mercado de veículos aéreos não-tripulados, denomina-

dos de VANT. A Embraer Defesa e Segurança é detentora de 51% do capital social

da Harpia, e a AEL 49% (REVISTA PODER AÉREO, 2011).

Com sede em Brasília, Distrito Federal, as atividades da Harpia envolveram

marketing, desenvolvimento, integração de sistemas, fabricação, comercialização e

suporte pós-venda de VANT, bem como simuladores e atividades de modernização

de sistemas aviônicos. A empresa oferecerá soluções mais abrangentes em siste-

mas complexos, aumentando a oferta de produtos genuinamente brasileiros no mer-

cado de defesa e segurança (REVISTA PODER AÉREO, 2011).

Nessa senda, entre as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa (END) es-

tão a busca de parcerias para o desenvolvimento e capacitação tecnológica e a fa-

bricação de produtos de defesa nacionais”, disse Luiz Carlos Aguiar, Presidente da

Embraer Defesa e Segurança. 

“A criação da Harpia está em perfeito alinhamento com a END e será um
importante instrumento para atender às necessidades das forças armadas e
de segurança, devendo-se também ressaltar o potencial de aplicação dual
do VANT e da tecnologia gerada em sua obtenção” (REVISTA PODER AÉ-
REO, 2011).

2.5 Conclusão parcial

Concluí-se parcialmente que as empresas brasileiras, em especial as voltadas

para a área de defesa e com relevância nacional, como a EMBRAER, IVECO, IM-

BEL,  AVIBRAS,  dentre  outras,  possuem grande  potencial  para  realizarem “Joint

Venture”  com empresas internacionais, com vistas a desenvolverem e produzirem

em conjuntos PRODE, contribuindo desta forma para o fomento da BID no Brasil.
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3. METODOLOGIA

Este capítulo tem por finalidade apresentar o caminho que foi percorrido para

solucionar  o  problema de pesquisa,  especificando os procedimentos  necessários

para alcançar os objetivos (geral  e específicos) apresentados. Desta forma, pau-

tando-se numa sequência lógica, o mesmo foi estruturado da seguinte maneira: 1)

Tipo de Pesquisa; 2) Hipótese; 3) Coleta de dados; 4) Tratamento de dados; e 5) Li -

mitações do método.

3.1 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa foi do tipo qualitativa, uma vez que privilegiou relatos, análises de

documentos e entrevistas para entender os fatos acerca das relações do Brasil com

a África do Sul, na Área de Defesa, com possíveis reflexos para desenvolvimento e

produção cooperativa, com a participação do Estado Brasileiro. Seguindo a taxiono-

mia de Vergara (2009), a pesquisa foi descritiva, explicativa, bibliográfica, documen-

tal e de campo. 

Descritiva porque se pretendeu descrever as características do desenvolvi-

mento de uma doutrina militar sob a ótica da gestão do conhecimento. Explicativa

porque visou esclarecer as compatibilidades e as incompatibilidades do referido de-

senvolvimento doutrinário com a teoria de criação do conhecimento. Bibliográfica

porque teve sua fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre assun-

tos de gestão do conhecimento, criação do conhecimento e de desenvolvimento de

doutrina militar disponíveis em livros, manuais e artigos de acesso livre ao público

em geral. 

Finalmente, ela foi também de campo, porque coletou dados primários com a

alta direção do EB e de empresas e associações civis ligadas ao assunto. 

3.2 HIPÓTESE

Este trabalho procurou levantar a possibilidade de o Brasil e África do Sul de-

senvolverem produtos relativos à área de Defesa. Para isso, foram consideradas as

seguintes variáveis independente e dependente:
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Variável independente Variável dependente

Relações Externas Brasil – África do Sul:

potencialidades

Como esses dois países podem utilizar

essas potencialidades para futuras par-

cerias no desenvolvimento de PRODE.

3.3 COLETA DE DADOS

Essa pesquisa iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica na literatura (livros,

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, anais de congressos, internet, te-

ses e dissertações) com dados pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, foram

levantados os fundamentos e características dos acordos e parcerias do Brasil com

a África do Sul, na Área de Defesa. 

Em prosseguimento, utilizou-se a pesquisa documental nos arquivos das FA,

mais especificamente do Ministério da Defesa, órgão responsável pelo desenvolvi-

mento da PND e END do Brasil, e com o Ministério das Relações Exteriores, com re-

lação aos acordos e parcerias estratégicos existentes. Finalmente, foi realizada a

pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com os dirigentes indicados

na seção Universo e Amostra. 

O propósito foi o de realizar a coleta de maneira prática, de tal modo que as

conclusões decorrentes das pesquisas bibliográficas, documental e de campo permi-

tiram estabelecer a possibilidades de desenvolvimento de PRODE com a participa-

ção do Brasil.

3.4 TRATAMENTO DE DADOS

Em decorrência da natureza do problema dessa pesquisa e do perfil desse

pesquisador, foi escolhida a abordagem fenomenológica, a qual privilegia procedi-

mentos qualitativos de pesquisa. Assim, foram utilizados três métodos de pesquisa

distintos para o tratamento dos dados a serem coletados. Inicialmente, foi emprega-

da a análise de conteúdo, que, para Vergara (2008, p. 15), é “uma técnica para o tra-

tamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determina-

do tema”. 
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Dessa forma, foram identificados as PND, END e o Livro Branco do Brasil,

acordos e parcerias existentes entre o Brasil e os demais países desse mecanismo,

bem como cooperação para o desenvolvimento de PRODE. Foi usada a grade aber-

ta de análise, na qual foram identificadas as categorias para análise na medida em

que vão surgindo, sendo elas reajustadas durante o desenvolvimento da pesquisa,

para, enfim, serem estabelecidas as categorias finais. 

A unidade de análise será o parágrafo e a análise foi apoiada em procedimen-

tos interpretativos. Posteriormente, a análise do discurso foi  utilizada por ocasião

das entrevistas semiestruturadas aplicadas na alta  direção do EB.  Para  Vergara

(2008, p. 25), “analisar o discurso implica considerar tanto o emissor quanto o desti-

natário da mensagem, bem como o contexto no qual o discurso está inserido”. Desta

forma, o sentido das mensagens transmitidas foi explorado, sob o contexto da cria-

ção do conhecimento para o desenvolvimento doutrinário. 

Por fim, foi feita uma triangulação dos dados obtidos na literatura compulsada

e nas entrevistas realizadas, no intuito de atingir o objetivo geral dessa pesquisa.

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Esta subseção tem por finalidade discorrer, de forma sintética, sobre as limita-

ções do método e os reflexos para o resultado da pesquisa.

Em vista disso, este estudo pretendeu se descolar de correntes teóricas de

pensamento, ao mesmo tempo em que se buscou ser fiel à História e seus fatos.

Ademais, essa pesquisa reconheceu as limitações do método pela dificuldade da

transliteração de nomes e outros vocábulos trazidos de outros idiomas para o Portu-

guês. Mas entende que essa metodologia foi suficientemente capaz para atingir o

objetivo proposto, na medida em que o esforço principal foi verificar a possibilidade

de estabelecimento de parcerias e acordos de cooperação para a produção dos

PRODE.



29

4. RELAÇÕES ENTRE O BRASIL E A ÁFRICA DO SUL

O Brasil  começou a se aproximar da União Sul-Africana em 1918,  com a

criação de um Consulado de Carreira na Cidade do Cabo. Embora o primeiro cônsul

de carreira só tenha assumido o seu posto em 1926, o gesto do governo brasileiro

demonstrou o seu interesse em estreitar as relações comerciais com a União Sul-

Africana, ampliando o horizonte do intercâmbio comercial do Brasil com uma região

economicamente próspera e estrategicamente significante (PENNA, 2001).

Do ponto de vista estritamente político, as relações entre Brasil e África do

Sul foram estabelecidas apenas em 1947-1948, com a abertura, respectivamente,

de uma representação diplomática sul-africana no Rio  de Janeiro  e da Legação

brasileira  em  Pretória.  Todavia,  essas  relações  foram  marcadas,  ao  longo  dos

últimos 45 anos, pela existência de um projeto social que definitivamente excluía as

possibilidades de maior aproximação entre os dois povos (PENNA, 2001).

No início dos anos 1990, o Brasil, finalmente, designou um embaixador para

ocupar a chefia na representação brasileira em Pretória além de, ainda no campo

diplomático,  ter  reaberto  o  consulado brasileiro  na  Cidade  do  Cabo,  gestos  que

simbolicamente  representaram  o  reconhecimento  por  parte  do  Brasil  da  nova

realidade sul-africana. Da mesma forma, na mesma década, foi realizada a primeira

visita de um chefe de Estado brasileiro à África do Sul (1996), bem como o Brasil

recebeu a visita de Nelson Mandela (1991 e 1998) e Thabo Mbeki (1997 e 2000), os

dois primeiros presidentes negros na história da África do Sul (PENNA, 2001).

O intercâmbio comercial entre os países, constituído por produtos primários e

industrializados, cresceu aproximadamente 300% em pouco mais de uma década,

passando de US$ 659 milhões, em 2002, para US$ 2,6 bilhões, em 2012. Cabe

igualmente registrar a diversificação e o crescente volume dos investimentos de em-

presas sul-africanas no Brasil (comunicações, mineração, aviação) e de grupos bra-

sileiros naquele país africano (produção de veículos e autopeças, mineração, ali-

mentos e de resseguro).

 Brasil e África do Sul também estendem sua cooperação e coordenação para

a esfera multilateral, assumindo papel cada vez mais relevante na defesa de um sis-

tema de governança global mais equitativo, transparente e democrático. São mem-
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bros dos grupos IBAS; BRICS; BASIC; G20 nanceiro; e G20 comercial  (BRASIL,

2018c). 

O Atlântico Sul é uma via de transporte e comunicação fundamental para o

Brasil, e constitui um espaço de elevada importância para a defesa e a segurança

dos países por ele banhados. Sua importância estratégica é respaldada por suas ri-

quezas naturais, seus alcances e dimensões, além do fato de servir como rota co-

mercial por onde circula em torno de 90% do comércio exterior brasileiro (NEVES,

2013).

Mais recentemente, questões de segurança e assuntos relacionados à defesa

vêm obtendo valor no pensamento estratégico brasileiro. Notadamente, a importân-

cia crescente dada aos recursos marítimos como objeto de defesa nacional transpa-

rece nos principais documentos da defesa brasileira contemporânea, como a Política

Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco

de Defesa Nacional (LBDN). Os documentos apresentam o oceano Atlântico como

vital para o País e estabelecem os passos para assegurar a soberania brasileira so-

bre o seu espaço marítimo (GOLDONI, 2015).

O governo brasileiro intensifica seus esforços de cooperação com países no

perímetro do Atlântico Sul, dentre eles Angola e África do Sul. A diplomacia brasilei-

ra tem demonstrado que a cooperação com países africanos em desenvolvimento

pode trazer retornos positivos para o Brasil, principalmente em assuntos que envol-

vam o seu entorno estratégico voltado para a África. ABDENUR E SOUZA NETO

(2014b, 232) assinalam que:

O governo brasileiro vem se esforçando não apenas para ampliar seus la-
ços e parcerias de forma concreta, mas também de forma a fortalecer a
construção de uma identidade comum com os países da costa ocidental da
África […] Tais esforços bi e multilaterais ocorrem paralelamente aos esfor-
ços de modernização do poder militar brasileiro — um programa respaldado,
na sua dimensão marítima, pelo argumento de que é necessário proteger os
recursos naturais — atuais e potenciais — no Atlântico Sul.

Além dos esforços diplomáticos empreendidos, bem como o incremento de

iniciativas visando fomentar o desenvolvimento econômico, o Brasil também investiu

em programas de cooperação em defesa, como forma de ampliar as relações entre

alguns países do Atlântico Sul. Embora o esforço principal da cooperação Sul-Sul

brasileira fosse enfatizar os laços históricos e culturais com a África Lusófona, no

que diz respeito à área de defesa, os acordos e iniciativas alcançaram um universo
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bem mais amplo, estabelecendo inclusive uma intenção de desenvolver cada vez

mais a cooperação naval com diversos países africanos (VISENTINI 2011). 

Outro importante fator que contribuiu para a aproximação do Brasil com paí-

ses africanos foi a criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPA-

CAS). Trata-se de uma aliança baseada na Cooperação Sul-Sul, com a missão de

promover a cooperação regional e a manutenção da paz e segurança no Atlântico

Sul. A Zona tem se configurado como um meio de integração regional, que objetiva

também assegurar a defesa e a segurança dos interesses dos países membros na

região, fomentando o desenvolvimento dos poderes navais, delimitando responsabi-

lidades e buscando evitar interferências externas (AGUILAR 2013).

Com o desenvolvimento da cooperação entre o Brasil e os países africanos,

houve uma forte expansão dos atrativos empresariais para esse continente, seja a

partir de investimento direto, financiamentos ou doações. No âmbito de defesa, a si -

tuação não foi diferente, e notou-se um aumento relativo da presença de empresas

brasileiras de equipamentos militares na África, muitas em parceria com o governo

(PEREIRA apud BARBOSA, 2012).

A base de dados da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) — que é um

departamento do Ministério das Relações Exteriores — indica que o governo brasi-

leiro tem atuado junto às Forças Armadas para a capacitação de militares em vários

países africanos, entre eles a África do Sul. O resumo de projetos indica que a coo-

peração Sul-Sul em defesa é bastante diversificada, acionando diferentes setores

das Forças Armadas no desenho e na implementação de programas de treinamento,

fornecimento de armas e equipamentos, colaboração em pesquisa – sobretudo le-

vantamentos da plataforma continental, projetos de ciência e tecnologia e exercícios

bilaterais ou multilaterais (PEREIRA apud BARBOSA, 2012).

A África do Sul possui a melhor infraestrutura e a segunda maior economia de

todo continente africano (KORNEGAY, 2013). Os laços culturais e históricos, aliados

aos atrativos econômicos e ao promissor cenário político no contexto internacional,

despertaram no governo brasileiro uma oportunidade de expandir suas relações nos

campos político, econômico e militar. 

De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional Sul-africano (1996), os ob-

jetivos principais de segurança passaram a ser a defesa da soberania, integridade
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territorial e independência política dos países do sul da África, além da promoção da

segurança regional na região (ÁFRICA DO SUL, 1996). 

O Livro Branco, apesar de não incluir claramente o Atlântico Sul, ressalta a

segurança da região frente às pressões de forças extrarregionais e interferências em

disputas interestatais acerca de recursos naturais, fronteiras, comércio e refugiados.

Até o governo Mandela, a África do Sul buscava alinhar-se ao Ocidente, especial-

mente com os Estados Unidos. A era pós-apartheid, marcou o início da multilaterali-

zação das relações sul-africanas e o maior envolvimento com os países do Merco-

sul, logo, com o Brasil. Em 1998, Nelson Mandela foi convidado a participar da Reu-

nião dos Chefes de Estado do Mercosul, sendo o primeiro líder externo à região do

cone sul a fazê-lo (GOLDONI, 2015).

A Cooperação Sul-Sul também se dá por meio de fóruns de consulta e coor-

denação como o IBAS (Índia – Brasil – África do Sul) que criou um fundo, gerencia-

do pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP), que financia

projetos de redução da pobreza em vários países, incluindo Guiné Bissau e Cabo

Verde, na África. Os projetos do IBAS direcionados para o desenvolvimento econô-

mico são baseados na idéia central da conexão entre estabilidade e desenvolvimen-

to (BRASIL, 2012). 

Segundo GOLDONI, o fórum IBAS, além do intuito de contribuir para a cons-

trução de uma nova arquitetura internacional, busca também aprofundar o conheci-

mento mútuo em áreas específicas. Através do envolvimento de diversos ministé-

rios, o IBAS possui 16 grupos de trabalho em áreas diversas, a saber: Administração

Pública e Governança; Administração Tributária e Aduaneira; Agricultura; Assenta-

mentos Humanos; Ciência e Tecnologia; Comércio e Investimentos; Cultura; Defesa;

Desenvolvimento Social; Educação; Energia; Meio Ambiente e Mudança Climática;

Saúde;  Sociedade  da  Informação;  Transporte;  Turismo,  entre  outros  (GOLDONI,

2015).

No âmbito do IBAS, em 2005, iniciou-se a realização das operações conjun-

tas denominadas "IBSAMAR", reunindo as marinhas do Brasil, Índia e África do Sul

no litoral sul- africano, entre as cidades do Cabo e Simon´s Town (BRASIL, 2011).

A política externa do governo Lula direcionou seus esforços considerando a

África como um aspecto estratégico de grande importância. Durante seu governo, o

eixo da política internacional brasileira deslocou-se parcialmente em direção ao he-
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misfério Sul. Sem abandonar os tradicionais aliados, o Brasil buscou ampliar seu le-

que de parcerias, voltando-se com maior ênfase para a África do Sul, onde acordos

e tratados de cooperação foram implementados (VISENTINI, 2011). 

Sendo  assim,  de  acordo  com  VISENTINI  (2011),  dentre  as  regiões  que

compõem o entorno estratégico, o país sul-africano tornou-se um dos mais expressi-

vos para o Brasil, representando um dos eixos importantes da política externa brasi-

leira nas primeiras décadas do século XXI, no que diz respeito ao desenvolvimento

da Cooperação Sul-Sul. 

Ainda, segundo VISENTINI (2011), a transição democrática sul-africana, con-

sumada em 1994, inaugurou um novo período nas relações Brasil-África do sul. A

partir de 2003, as relações tornaram-se mais densas, o que permitiu o lançamento

de iniciativas conjuntas”. O acordo de cooperação com a África do Sul, assinado em

4 de junho de 2003, se constituiu em um dos mais completos que o Brasil firmou

com uma nação africana. Dele foram estabelecidos, dentre outros objetivos, a troca

de experiência no campo da pesquisa e desenvolvimento de materiais de defesa,

contemplando um veículo aéreo não-tripulado (vant); treinamentos conjuntos e aqui-

sição de equipamentos militares; reuniões e estágios entre as instituições equivalen-

tes de defesa (NEVES, 2014).

A partir de 2005, Brasil e África do Sul aumentaram sua interação diplomática

e militar no âmbito do IBAS.10 Houve um alinhamento das políticas de ambos os pa-

íses em torno da cooperação Sul-Sul, como meio de atingir maior autonomia e proe-

minência internacional (PEREIRA apud BARBOSA, 2012). 

A Declaração de Parceria Estratégica Brasil-África do Sul, assinada durante a

visita de Estado do Presidente Lula à África do Sul, em junho de 2010, serviu para

coroar o processo de aproximação entre os dois países, levando as relações a um

novo patamar de excelência (VISENTINI, 2011). 

No que diz respeito às relações bilaterais na área de defesa, Brasil e África do

Sul já haviam assinado, em 2003, um Acordo de Cooperação Militar, o Comitê Con-

junto de Defesa Brasil-África do Sul. Os países têm mantido intercâmbios de forma-

ção de oficiais, realizam exercícios militares e fomentam a parceria no desenvolvi-

mento de projetos tecnológicos. Dentre os principais produtos e serviços brasileiros

que foram oferecidos à África do Sul naquela época destacam-se: Aeronaves de Pa-

trulha (EMBRAER), Foguetes Astros (AVIBRAS), Barcos de Patrulha (EMGEPRON),
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e a Tecnologia de Gerenciamento do SIVAM11, por intermédio da empresa Atech12

(MARTIN ET AL. 2014).

Nesse sentido, a situação da África do Sul seria bastante comparável à situa-

ção brasileira, mas com alguns agravantes notáveis: um país que domina todas as

estatísticas em comparação com os outros, mas que vive de maneira mais aguda do

que o Brasil o dilema de decidir entre a alocação de recursos na ordem regional ou

interna (que apresenta problemas gritantes), além de enfrentar de maneira mais efe-

tiva o receio dos países da sua região quanto a uma liderança “natural” da África do

Sul (CEPIK, 2012)

Obviamente, no caso sul-africano os agravantes estão amplamente conecta-

dos ao passado da região e da própria integração regional, fundados na luta contra o

regime do Apartheid. Nesse sentido, a África Austral também enfrenta desafios simi-

lares aos da América do Sul, no sentido de que é muito difícil para os países abdica-

rem de suas soberanias em prol de instituições supragovernamentais, mantendo-se

o caráter limitado e intergovernamental da maioria das iniciativas de integração regi-

onal (CEPIK, 2012).

A Zona e Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) foi estabelecida em

1986, por meio da  Resolução 41/11 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Des-

de 1986, a Assembleia-Geral aprovou 22 resoluções sobre ZOPACAS. A resolução

mais recente foi adotada em 2015 e enfatizou o papel da ZOPACAS como fórum

para interação crescente e apoio mútuo entre os Estados do Atlântico Sul (BRASIL,

2018c).

A ZOPACAS é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico Sul: África do

Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire,

Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Libéria, Na-

míbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal,

Serra Leoa, Togo e Uruguai (BRASIL, 2018e).

A ZOPACAS é o principal foro para o tratamento de temas relativos à segu-

rança do Atlântico Sul. Trata-se de uma iniciativa que busca articular ações em be-

nefício da paz, da estabilidade e do desenvolvimento sustentável do Atlântico Sul,

por meio do fortalecimento da coordenação e cooperação entre seus Estados-mem-

bros. Além de seu componente geopolítico, a ZOPACAS inclui, também, compromis-

sos com a conservação do meio ambiente marinho e a promoção do desenvolvimen-
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to sustentável, conforme expressado pelo apoio dos Estados-membros à criação do

Santuário de Baleias do Atlântico Sul, na Declaração de Montevidéu, de 2013 (BRA-

SIL, 2018e). 

Concluí-se parcialmente que a África do Sul pode ser considerada um país de

grande potencial para o aprofundamento das relações na área de Defesa com o Bra-

sil, tendo em vista sua localização estratégica no continente africano, por se encon-

trar no entorno estratégico brasileiro, no contexto do Atlântico Sul. Além disso, o país

Sulafricano possui forte laços culturais-históricos com o Estado Brasileiro, herdados

há séculos. Isso favorecerá a celebração de acordos comerciais e de cooperação,

na área de defesa entre os dois países.
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5. COOPERAÇÃO ENTRE O BRASIL E A ÁFRICA DO SUL, NA ÁREA DE DEFE-

SA

5.1 COOPERAÇÃO NA ÁREA DE DEFESA

Em fevereiro de 2004, os Ministros da Defesa do Brasil, Índia e África do Sul

se reuniram em Pretória, África do Sul, e marcaram o início dos trabalhos deste GT.

As áreas de atuação definidas desde então são segurança internacional global e re-

gional, terrorismo, novas ameaças à segurança, treinamento conjunto das Forças

Armadas. Em maio 2008, após indicação e avaliação do Grupo de Trabalho, as Ma-

rinhas dos três países realizaram exercícios militares conjuntos em águas sul-africa-

nas (BUENO apud ADRIANO, 2010). 

Esta operação recebeu o nome de IBASMAR I e consistiu nos seguintes exer-

cícios: manobras táticas, trânsito com ameaça aérea, operações aéreas, aproxima-

ções para transferência de carga leve, tiro de superfície, exercício de MIO (Maritime

Interdiction Operation) e confronto de forças: Os três pilares institucionais do Fórum

de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS): coordenação política, cooperação seto-

rial e Fundo IBAS (BUENO apud ADRIANO, 2010).

Em termos de equipamento, devido ao embargo internacional de armas du-

rante o regime do Apartheid, a África do Sul acabou desenvolvendo uma indústria

própria de blindados e artilharia que hoje posicionam bem o país em termos mundi-

ais, sobretudo devido a excelência de seu carro “Rooikat” e seu Obuseiro G6-52L de

75 km de alcance e seu fuzil calibre 50 NTW-20. Os constrangimentos orçamentá-

rios e ajustes do projeto de forças às novas exigências regionais e sistêmicas ainda

colocam muitas incertezas, mas até aqui a força terrestre sul-africana manteve um

bom equilíbrio quantitativo e qualitativo entre seus efetivos e sistemas (CEPIK, 2009

apud ÁFRICA DO SUL, 2006).

Em 2010, Brasil e África do Sul assinaram uma parceria estratégica que pro-

cura estimular a cooperação e o intercâmbio em segurança e defesa, e também des-

taca a possibilidade de projetos conjuntos na indústria de aviação – não mencionan-

do diretamente iniciativas relacionadas à Marinha (BRASIL, 2010). 

Neste documento, a seção sobre ciência e tecnologia reconhece o interesse

bilateral em se desenvolver um programa sobre o fundo e os recursos marinhos do
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Atlântico Sul. O documento também  reconhece a natureza estratégica do Atlântico

Sul e reforça a ideia de cooperação conjunta entre América do Sul e África pelo for-

talecimento da ZOPACAS (BRASIL, 2010). 

A cooperação em defesa com a África do Sul está vinculada à iniciativa do

Fórum IBAS, lançado em 2003, e inclui um grupo de trabalho em defesa que procura

estabelecer programas de intercâmbio de pessoal e lançar cooperação  trilateral em

armamentos. Nesta iniciativa, foram estabelecidos exercícios militares navais (IBSA-

MAR) entre os três países, que ocorrem no litoral sul-africano, região de localização

mais central entre Brasil e Índia (BRASIL, 2018c).

 O primeiro ocorreu em maio de 2008, comandado pela África do Sul, e o se-

gundo em 2010, comandado pela Índia. O terceiro e último exercício ocorreu em ou-

tubro de 2012, sob a liderança do Brasil, e envolveu a participação de equipes de

médicos e bombeiros na simulação de um desastre causado em uma comunidade

costeira atacada por forças inimigas. 

O exercício buscou estimular a interoperabilidade das forças, objetivando fu-

turas ações conjuntas de assistência humanitária e combate a pirataria. O próximo

exercício, que será liderado pela África do Sul, está previsto para 2014. Em 2012,

pouco antes do IBSAMAR, a África do Sul também participou da nona edição de

exercício naval com as marinhas do Brasil,  da Argentina e do Uruguai, chamado

ATLASUR, que vem ocorrendo desde 1993 (ABDENUR apud SOUZA NETO, 2014). 

 Segundo ESCOSTEGUY (2011), na África do Sul, a cooperação militar abar-

ca, além da instrução militar e de exercícios navais conjuntos, a dimensão tecnológi-

ca. Um dos temas mais destacados desse acordo bilateral é a construção do siste-

ma de vigilância do Atlântico Sul por satélite oceanográfico e do protótipo A-Darter,

que é um dos mais significativos projetos mantidos no exterior pela Força Aérea Bra-

sileira. 

Sua importância estratégica deve-se à transferência efetiva de tecnologia e

de conhecimentos acessórios que podem ter aplicação para fins civis em diversas

áreas: agricultura, sensores, sistema de comunicação por rádio e veículos aéreos

não tripulados (ESCOSTEGUY, 2011).

Em 2014, Brasil e África do Sul intensificaram as ações de cooperação na

área de Defesa. Nos meses seguintes foi ampliada a oferta mútua de cursos de for-

mação de praças e oficiais em escolas militares dos dois países. Também foram ini-
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ciadas tratativas e trocas de informações nas áreas de cibernética e de inteligência

(BRASIL, 2018h). 

 As medidas foram anunciadas pelos ministros da Defesa dos dois países,

Celso Amorim e Nosiviwe Mapisa Nqakula, durante reunião realizada na sede do Mi-

nistério da Defesa da África do Sul, em Pretória, capital do país. Para concretizar a

parceria e assegurar o andamento das ações bilaterais, foi acertada a realização de

uma reunião anual entre os ministros (BRASIL, 2018h).

Em julho de 2018, O Comando do 2º Esquadrão de Escolta, da Marinha do

Brasil, recebeu, nas instalações do Comando da Força de Superfície, as comitivas

representantes das marinhas da África do Sul e da Índia para as reuniões inicial e

principal de planejamento da “Operação IBSAMAR VI” (BRASIL, 2018i).

A “IBSAMAR”, que terá a sexta edição em 2018, é uma operação multinacio-

nal entre as marinhas da África do Sul, do Brasil e da Índia e ocorre a cada dois

anos. A operação tem como propósito estreitar os laços de amizade entre as três

marinhas, possibilitar a interoperabilidade e adestrar as tripulações em exercícios de

considerável nível de complexidade (BRASIL, 2018i).

A “Operação IBSAMAR” será realizada no mês de outubro na África do Sul e

terá a participação de navios, submarino, aeronaves (asa fixa e rotativa), e destaca-

mentos  de operações especiais  dos três  países.  O Grupo-Tarefa  Brasileiro  será

composto pela Corveta “Barroso”, um helicóptero e um destacamento de Mergulha-

dores de Combate (BRASIL, 2018i).

O detalhamento do quantitativo de vagas para formação de militares, assim

como a definição da agenda de encontros para tratativas dos assuntos que integra-

rão  o  conjunto  de  ações  de  fortalecimento  da  cooperação  serão  realizados  nos

próximos meses.

Brasil e África do Sul mantém uma forte parceria bilateral em áreas diversas.

Na Defesa, os dois países mantém intercâmbios de formação de oficiais, realizam

exercícios militares conjuntos e desenvolvem, há quase uma década, projetos co-

muns de equipamentos de defesa (BRASIL, 2018h)

Para Celso Amorim, Brasil e África do Sul são “parceiros ideais em defesa”.

De acordo com o ministro, além de terem visões geopolíticas semelhantes, os dois

países adotam postura independente no mundo, estão em estágios semelhantes de

https://www.marinha.mil.br/forsup/
https://www.marinha.mil.br/forsup/om-subordinada/comando-do-2-esquadrao-de-escolta
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desenvolvimento, e também possuem desafios e necessidades comuns no campo

tecnológico (BRASIL, 2018l).

 O projeto do míssil A-Darter é fruto da parceria aeroespacial entre os dois pa-

íses feita ao final de 2003. As principais companhias envolvidas no projeto são as

empresas privadas brasileiras Mectron, Avibras, Atech e Opto Eletrônica; e a sul-afri-

cana “Denel Dynamics”, pertencente a “Denel” Ltda., que cria e fabrica armamentos

vendidos ao governo da África do Sul. Essa indústria de defesa estabeleceu uma

fábrica no Brasil (Denel do Brasil), estreitando as relações comerciais e fortalecendo

os acordos de cooperação estabelecidos entre os dois países (MARTIN et al. 2014,

32). 

O desenvolvimento desse projeto teve início em 2007, com os custos do pro-

grama partilhados entre os dois países. O A-Darter encontra-se na etapa final de de-

senvolvimento; previa-se que os primeiros mísseis seriam entregues em fevereiro de

2016 para as forças aéreas do Brasil e África do Sul, com seis meses de atraso em

relação ao prazo inicial.13 Os mísseis serão empregados em aeronaves da Força

Aérea do Brasil e da África do Sul (MARTIN et al. 2014). A relevância e o sucesso

desse projeto contribuíram para o fortalecimento da relação entre as indústrias de

defesa de ambos os países (BRASIL, 2018l).

Segundo ALBUQUERQUE (2011),  no contexto das relações entre Brasil  e

África do Sul, a Embraer tem obtido significativa participação, tanto no campo co-

mercial como na difusão de conhecimento tecnológico para a realização de projetos

conjuntos. Além do projeto A-Darter, a Embraer também participa de estudos para o

desenvolvimento de um avião cargueiro e de veículos aéreos não tripulados. Na

área naval, os dois países participam, juntamente com a Índia, de exercícios navais

no âmbito do India-Brazil-South Africa Maritime (IBSAMAR), promovendo maior inte-

gração entre a marinha brasileira e sul-africana, além de adestrar e capacitar seus

efetivos por meio de exercícios navais conjuntos.  

No ano de 2010, ocorreu a segunda edição do exercício naval IBSAMAR, rea-

lizado novamente na África do Sul, ponto mais próximo entre os três países, envol-

vendo numerosos meios (helicópteros das três marinhas, 12 navios, submarinos, en-

tre outros). Além disso, o exercício previa ações de Guerra Antissubmarino, opera-

ções de busca e apreensão embarcada, reabastecimento em alto-mar e defesa anti-

aérea. Além de garantir um contato com técnicas navais novas e equipamentos tec-
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nológicos mais atualizados utilizados pela África do Sul e Índia, esse tipo de exercí-

cio contribui para consolidar a presença da Marinha do Brasil no Atlântico Sul (PE-

REIRA apud BARBOSA, 2012). 

A participação efetiva do Brasil no IBSAMAR tem possibilitado o preparo de

parte de suas Forças Armadas para o desempenho de responsabilidades crescentes

em operações internacionais de apoio à política exterior do Brasil. Tal participação

não só atende a uma das diretrizes da END, como fortalece o sistema de segurança

coletiva, contribuindo para a paz mundial e a defesa nacional (HELENO apud MAR-

TINS, 2014). 

A parceria Brasil-África do Sul envolve também o protocolo de intenções para

fabricar o Lançador Múltiplo de Granadas de 40 mm, entre a estatal brasileira IMBEL

(Indústria de Material Bélico do Brasil) e a sul-africana Rippel Effect Weapon Sys-

tems Ltda. Ressalta-se que até o presente, apesar dos acordos e intenções estabe-

lecidos entre os dois países, não houve qualquer contrato de venda firmado entre o

Brasil e o país africano (SIPRI, 2016). 

5.2 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO MÍSSIL AR-AR DARTER, ENTRE O

BRASIL E A ÁFRICA DO SUL

O principal projeto militar bilateral desenvolvido pelos governos brasileiro e

sul-africanos é o míssil ar-ar de quinta geração A-Darter. Projetado para ser utilizado

pela aviação militar de ambas as nações, o A-Darter encontra-se em sua fase final

de desenvolvimento, etapa que inclui estudos para industrialização do equipamento

(BRASIL, 2018h).

Em 2006, fruto do acordo de cooperação de 2003, as forças aéreas do Brasil

e da África do Sul iniciaram o desenvolvimento de um projeto de míssil ar-ar de curto

alcance, capaz de realizar manobras para atingir alvos durante o vôo e com sistema

de detecção infravermelho, denominado A-Darter (RANGEL, 2010).

O A-Darter é um míssil de curto alcance, projetado para atingir alvos aéreos

em até 12 km. O equipamento tem componentes fabricados na África do Sul e no

Brasil, com ampla transferência tecnológica e integração entre as indústrias dos dois

países. A participação brasileira no projeto envolve as empresas Avibrás, Mectron e
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Opto. Pela parte sul-africana, a responsabilidade é da empresa Denel - estatal que

responde pelos principais projetos de defesa do país (BRASIL, 2018h).

Pela parte brasileira, a gerência do contrato de desenvolvimento do A-Darter

cabe à Comissão Coordenadora do Programa de Aeronave de Combate (Copac) da

Força Aérea Brasileira (FAB). Atualmente, o Brasil mantém nove militares na sede

da empresa, nos arredores de Pretória, aos quais cabe a tarefa de acompanhar o

atual estágio do projeto.

Segundo os engenheiros brasileiros e sul-africanos que trabalham na atual

fase do projeto, o míssil deverá ser finalizado no segundo semestre de 2015. Os tes-

tes do equipamento já estão sendo realizados nos aviões Gripen da Força Aérea da

África do Sul. Segundo especialistas, esse fato deverá acelerar a integração do ar-

mamento à aviação militar do Brasil, uma vez que o país tem a previsão de contar, a

partir deste ano, com versão mais moderna do Gripen, a NG, em sua frota (BRASIL,

2018h).

Desde 2006, quando foi assinado o contrato para desenvolvimento do equipa-

mento, o Brasil enviou 64 profissionais civis e militares à África do Sul, a maioria en-

genheiros, para participar diretamente do projeto. “Esse é o tipo de cooperação sul-

sul que procuramos”, celebrou o ministro Celso Amorim durante visita às instalações

da Denel, local onde pôde ver o protótipo do A-Darter (BRASIL, 2018h).

Figura 2: Míssil Ar- Darter
Fonte: BRASIL, 2018h
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O projeto do míssil A-Darter foi citado expressamente durante a reunião bila-

teral entre Amorim e Mapisa-Nqakula como exemplo de parceria bem-sucedida. “A

cooperação sul-sul é prioridade em nossa política externa”, disse a ministra sul-afri-

cana, ressaltando também a importância da troca de informações e da realização de

exercícios militares conjuntos com as Forças (BRASIL, 2018l).

Em comunicado divulgado à imprensa, os ministros mencionaram a disposi-

ção de Brasil e África do Sul em fortalecer a relação entre as indústrias de defesa

dos dois países. Uma das possibilidades nesse campo é o desenvolvimento conjun-

to de um novo míssil ar-ar de longo alcance - até 100 km (BRASIL, 2018l).

Os dois ministros também renovaram o compromisso estratégico de cooperar

multilateralmente no âmbito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopa-

cas), e por meio de exercícios navais multilaterais, no âmbito do IBASMAR. Na oca-

sião, Mapisa-Nqakula mencionou as preocupações da África do Sul com as amea-

ças à segurança do Atlântico Sul, a exemplo das ações de pirataria. Ela ressaltou

que a região é uma prioridade de seu país (BRASIL, 2018l).

5.3  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  OS  PRODE  PRODUZIDOS  NO  BRASIL  E  NA

ÁFRICA DO SUL

A Denel do Brasil é uma empresa brasileira, divisão da Denel Dynamics, com

sede na África do Sul e líder em tecnologia de sistemas no continente africano, atu-

ando principalmente nas áreas de mísseis, armas guiadas e veículos aéreos não tri -

pulados (DENEL DO BRASIL, 2018).

A empresa está localizada em Irene, nas proximidades de Pretoria, África do

Sul, e emprega aproximadamente 800 pessoas (70% dos seus empregados possu-

em alta qualificação técnica). Desde 1963, a Denel Dynamics tem sido bem sucedi-

da no desenvolvimento, produção, integração e suporte técnico de sistemas eletrôni -

cos e mecânicos, estabelecendo, ao longo deste caminho, uma expressiva base tec-

nológica e uma adequada infra-estrutura (DENEL DO BRASIL, 2018).

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), empresa pública veicu-

lada ao Ministério da Defesa por intermédio da Marinha do Brasil (MB), apresentou

na LAAD Defence and Security 2017 uma nova versão do navio patrulha (NPa 500-
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BR), destinada ao mercado brasileiro e com possibilidade de exportações para paí-

ses da África, dentre eles a África do Sul (INFODEFENSA, 2018).

O desenvolvimento do projeto básico de engenharia do NPa 500-BR decorre

de parceria firmada entre a EMGEPRON e o Centro de Projeto de Navios (CPN), da

Marinha.  Este NPa é destinado ao emprego na vigilância e defesa do litoral,  de

áreas marítimas e costeiras, no apoio às operações terrestres e na defesa dos por-

tos (INFODEFENSA, 2018).

A Denel Vehicle Systems é uma empresa Sulafricana, que possui três subdivi-

sões: a Denel OMC, a Denel Mecatronics e a Denel Gear Radio. A Denel OMC é

principalmente um fabricante de veículos blindados, mas também fornece manuten-

ção,  atualizações e retrofits  de veículos militares.  Desenvolveu estreitas relações

com a Força de Defesa Nacional da África do Sul (SANDF), o Exército Sulafricano, o

Serviço de Polícia daquele país (SAPS), a ONU e vários clientes, fornecedores e co-

laboradores nacionais e internacionais (DENEL, 2018).

A empresa produz uma vasta gama de veículos blindados altamente eficazes,

tais como (DENEL, 2018): 

- Tanque de batalha principal como o Olifant. 

- Veículos blindados com rodas pesadas (como o Rooikat Armored Car e a

plataforma de armas do G-6 SP Howitzer). 

-  Veículos blindados leves (veículo de patrulha endurecido por  minas RG-

32M). 

-  Veículos  protegidos  contra  minas  (como  Mamba,  RG21,  RG-31,  RG35,

RG41). 

- Veículos de Polícia e Segurança (como o RG-12 Nyala).

O DENEL OMC é atualmente responsável pelo apoio em serviço de mais de

7.000 veículos blindados e camiões militares em serviço do Exército Sul-Africano e

do Serviço de Polícia da África do Sul e apoio em serviço de mais de 3.500 veículos

blindados em serviço. forças armadas em mais de 40 países ao redor do mundo

(DENEL, 2018). 

No Brasil, surgiu o Programa GUARANI, que tem por objetivo transformar as

Organizações Militares de Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as Or-

ganizações Militares de Cavalaria Mecanizada. Para isso, está sendo desenvolvida

uma nova família de viaturas blindadas sobre rodas, a fim de dotar a Força Terrestre
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de meios para incrementar a dissuasão e a defesa do território nacional. A primeira

viatura  desenvolvida  foi  a  Viatura  Blindada  para  Transporte  de  Pessoal  Guarani

(VBTP-MR, 6X6, Guarani), possibilitando a substituição das viaturas do tipo Urutu,

fabricadas pela ENGESA, em uso há mais de 40 anos (EPEX, 2018).

Essa nova família de viaturas mecanizadas contempla uma subfamília média,

com as versões para reconhecimento, transporte de pessoal, morteiro, socorro, pos-

to de comando, central de tiro, oficina e ambulância; e uma subfamília leve, com as

versões para reconhecimento, anticarro, morteiro leve, radar, posto de comando e

observação avançada. Concebido pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação

do Exército, o Programa GUARANI foi desenvolvido em parceria com diversas em-

presas nacionais (EPEX, 2018).

O projeto do Exército Brasileiro para desenvolver localmente uma versão 8×8

do blindado Guarani foi adiado devido a restrições orçamentárias. “O projeto 8×8

pode prosseguir em um momento posterior, mas não está claro quando, acrescen-

tou uma fonte”. As negociações para pesquisa e desenvolvimento do chassi foram

realizadas entre a direção de fabricação do Exército e Iveco, mas nenhum contrato

foi assinado (FORTE, 2018).

5.4 CONCLUSÃO PARCIAL

Da análise feita nesse capítulo, concluí-se parcialmente que o Brasil e a Áfri-

ca possuem capacidades para ampliarem os laços de cooperação na área de defe-

sa. Somando-se a isso, possuem condições de realizarem parcerias para o desen-

volvimento e comércio de produtos de defesa que atenda interesses mútuos. Isso

contribuirá para o incremento da economia desses dois países, bem como para a

obtenção de novas tecnologias, tão importantes para um PRODE.
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6. CONCLUSÃO

Até o final do século XX, a história das relações Brasil-África do Sul apresen-

tou mais momentos de desencontros do que encontros. Países com perfil econômico

semelhante, com estrutura social complexa e formação histórico-cultural diferencia-

da, os dois Estados mais importantes das suas respectivas regiões e continente fize-

ram, ao longo do seu processo de desenvolvimento, opções políticas que variaram

conforme  as  suas  circunstâncias  históricas,  regionais  e  globais  (PENNA FILHO,

2013).

Dentre os países africanos, a África do Sul é um dos mais importantes parcei-

ros do Brasil. Os dois países, além de contar com um histórico de relações bilaterais

que vem de longa data, nas últimas décadas reforçaram sobremaneira suas rela-

ções ao se unirem em duas importantes iniciativas multilaterais, que são o Fórum

IBAS e o grupo dos BRICS. No campo da cooperação internacional, possuem pro-

gramas amplos e diversificados, passando por múltiplas áreas (PENNA FILHO, PIO,

2013).

Considerando a definição de geoestratégia, a qual implica no estudo das vari-

áveis do espaço e projeta o conhecimento na atividade estratégica, pode-se afirmar

que o Atlântico Sul, possui uma relevante importância geoestratégica, potencializada

com a potencializada com a criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

(ZOPACAS) no final da década de 80, propiciou uma intensificação da cooperação

entre países sul-americanos e da costa africana. Nesse contexto, o papel de lideran-

ça exercido pelo Brasil e África do Sul em suas respectivas regiões promoveu a con-

vergência de seus interesses no âmbito de defesa do Atlântico Sul no cenário pós-

Guerra Fria devido, especialmente, à queda do regime do Apartheid e a concomitan-

te intensificação das iniciativas de cooperação em nível bilateral (ROSSO, 2015)

O Brasil, ao buscar consolidar sua posição de país sul-atlântico, se aproximou

com os países da costa ocidental da África, não apenas com parceiros históricos,

tais como Angola, Nigéria, e África do Sul, mas também com os demais países lito-

râneos. Apesar de muitos desses vínculos já existirem há décadas, os esforços atu-

ais expressam maior intensidade e uma articulação crescente entre as políticas ex-

ternas e de defesa brasileiras. Diante de um cenário em que o Atlântico Sul ganha

nova importância geopolítica, tanto para os atores da região quanto para os de fora,
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o Brasil instrumentaliza a cooperação em defesa e segurança com os países africa-

nos para promover a construção de uma identidade regional que visa alterar as rela-

ções de poder nesse espaço. 

Embora havendo tais motivações neste processo de inserção, é fato que, di-

ferentemente do regime segregacionista que buscava alcançar o equilíbrio através

da imposição, da coerção e da participação de guerras nos países vizinhos, à admi-

nistração Mandela valorizava a cooperação e a pacificação regional e continental.

Reflexo deste interesse pela pacificação pode ser encontrado na adequação da Sou-

th African Defence Force (SADF), esta amplamente utilizada durante a vigência da

total national strategy de Botha (1978-1989), pela South African National Defence

Force (SANDF), que passou a atuar valorizando a defesa nacional em determinadas

situações, a manutenção da paz, a ajuda humanitária, entre outros (SCHARAEDER,

2001)

Referente à interação entre a “nova” África do Sul e o continente africano,

destacaram-se duas características da SANDF que se tornaram importantes para a

criação de uma nova inserção sul-africana no continente. A primeira diz respeito à

aceitação do conceito ampliado de segurança, fator que aproximou a SANDF dos

desafios existentes no continente. Já a segunda, e, em certa medida, cada vez mais

importante para Pretória, refere-se à participação das Forças Armadas em missões

de paz da União Africana e das Nações Unidas. Neste caso, juntamente com o de-

senvolvimento de mediador entre partes conflitantes que vem sendo realizado por

governantes ou ex-governantes sul-africanos desde a administração Mandela (1994-

1998), tal iniciativa torna-se estratégica, uma vez que garante ao país a possibilida-

de de romper com a imagem de país ocidental, como também de aproximar a África

do Sul do continente (OTÁVIO, 2017).

O Brasil é um país que apresenta uma Base Industrial de Defesa em constan-

te evolução, que busca obter condições favoráveis para desenvolvimento de Produ-

tos de Defesa (PRODE) agregados de tecnologias de ponta, por meio da fabricação

nacional ou de parcerias estratégicas com outros países. 

Assim, a África do Sul pode ser considerada um país de grande potencial

para o aprofundamento das relações na área de Defesa com o Brasil por sua locali-

zação estratégica, sendo uma rota de passagem do Oceano Atlântico para o Índico,

por se encontrar no entorno estratégico brasileiro no contexto do Atlântico Sul, pos-
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suir laços culturais-históricos com o Estado Brasileiro, bem como pelo estabeleci-

mento parcerias com o Brasil em anacrônicos internacionais como os BRICS, IBAS. 

Cabe ressaltar que o Brasil e África do Sul mantém "Parceria Estratégica", fir-

mada em julho de 2010. Tais fatos criam condições favoráveis para a produção de

conjunta de PRODE, a exemplo do que está ocorrendo com o Míssil Ar-Ar Darter.

Soma-se a isso o “Know How” conquistado pelo país Sulafricano na produção

de PRODE, destacando-se a família de blindados,  por meio da empresa “Denel Ve-

hicle Systems”, fabricante de carros de combate como a VBC Olifant a VB Ratel e o

VBR Rooikat, sendo esta última, por ser 8 x 8, servir de base para um possível e al -

mejado up grade das VBR GUARANI, que atualmente são 6 x 6.

Ainda, na área naval, existe a possibilidade de parceria entre o Brasil e a Áfri-

ca do Sul para o desenvolvimento e comércio de um Navio Patrulha para atender as

suas necessidades, face as dimensões litorâneas existentes nos dois países para

esse tipo de PRODE, somando-se a isso a localização e importância estratégia nos

seus continentes, no contexto do Atlântico Sul.   

Um outra área que merece destaque é a referente ao SARP. O desenvolvi-

mento da indústria de SARP é estratégico para a soberania do Brasil e sua capacita-

ção é estratégica para a Defesa e Segurança (SISFRON, SISGAAZ, ASTROS 2020,

Polícia Federal, etc).

Nesse contexto, a África do Sul possui uma vasta experiência na fabricação

desse PRODE, estando no mercado há mais de 20 anos, por meio da empresa De-

nel Dynamics. No Brasil, o projeto de construção de SARP para atuarem a grandes

distâncias ainda encontra-se parado, sendo encerrada suas atividades no ano de

2016.

Por fim, as relações entre os Estados Brasileiro e Sulafricano, na área de De-

fesa, são extremamente relevantes e importantes para o desenvolvimento conjunto

de PRODE, uma vez que, consonante com a END, na qual foi estabelecido como

objetivo o desenvolvimento de uma BID forte e consolidada, esse estabelecimento

de parcerias entre o Brasil e a África do Sul contribuirá para o desenvolvimento da

economia e tecnologia agregada para o país.
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