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RESUMO 

 

Silva, Washington Kenedy Expedito da. A Estratégia Nacional de Defesa na criação das 

Brigadas de Infantaria Mecanizada. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

A presente pesquisa abordou o tema Estratégia Nacional de Defesa (END) na criação das 

Brigadas de Infantaria Mecanizada, tendo como objetivo geral analisar a implantação do Projeto 

Guarani, verificando se o processo foi realizado de acordo com as diretrizes emitidas pelos 

documentos nacionais de defesa, em especial a END. Utilizando-se da metodologia 

bibliográfica, foi analisado o emprego de tropas mecanizadas em exércitos de grandes potências 

militares, além de uma análise da evolução da indústria de defesa brasileira, e em seguida foi 

verificado se há alinhamento entre as diretrizes da END e o processo de implantação da 

infantaria mecanizada, sobretudo no que tange ao desenvolvimento da Base Industrial de 

Defesa (BID). Ao fim da pesquisa, verificou-se que o projeto vem sendo executado em 

consonância com os ditames da END e constituindo fator de desenvolvimento da BID brasileira, 

através da expertise tecnológica adquirida durante o processo e da projeção da indústria de 

defesa com a produção da nova família de blindados sobre rodas Guarani. 

 

Palavras-chave: Estratégia Nacional de Defesa. Projeto Guarani. Base Industrial de Defesa. 

Infantaria Mecanizada. Brasil.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Silva, Washington Kenedy Expedito da. The National Defense Strategy in the creation of 

the Mechanized Infantry Brigades. Resende: AMAN, 2019. Monograph. 

 

The present research addresses the theme of the National Defense Strategy (NDS) in the 

creation of the Mechanized Infantry Brigades, aiming to analyze the Guarani Project verifying 

if the process has been carried out according to the orders imposed by the national defense 

documents, specially NDS. Using the bibliographical methodology, it was studied the 

deployment of mechanized troops in armies of great military powers, as well as an analysis of 

the evolution of Brazilian defense industry, and then it was verified if there is alignment 

between the directives of the NDS and the process of implantation of the mechanized infantry, 

mainly in what concerns the development of the Industrial Base of Defense (IBD). At the end 

of the research, it was verified that the project has been executed in accordance with the dictates 

of the NDS and constitutes a development factor of the Brazilian IBD, through the technological 

expertise acquired during the process and the projection of the defense industry with the 

production of the new wheeled armored family Guarani. 

 

Key words: National Defense Strategy. Guarani Project. Industrial Base of Defense. 

Mechanized Infantry. Brazil.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Era do Conhecimento é caracterizada pela constante atualização dos meios de 

combate. A nacionalização das novas tecnologias, ainda que em parceria com empresas 

estrangeiras, visando o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID), além da 

versatilidade e do alto valor agregado aos produtos de defesa são exemplos claros dessa 

constante evolução. 

Segundo DEUS (2013):  

“O permanente processo de modernização da Força Terrestre busca adequar 

boa parte das Organizações Militares (OM) operacionais, dotando-as de grande 

mobilidade estratégica e poder de combate compatível com as potenciais 

ameaças ao país, de modo que possam atuar como elementos de dissuasão e de 

pronta resposta, no amplo espectro dos conflitos.” (DEUS, 2013, p.38) 

Ao longo das últimas décadas, as potências militares vêm substituindo suas 

tropas de Infantaria Motorizada, por unidades mecanizadas. Além disso, a exigência de 

uma proteção blindada para as tropas de Infantaria nas missões desencadeadas pelo 

Exército e a busca pela mobilidade estratégica, originaram a discussão sobre a 

necessidade da existência de tropas de tal natureza.  

A pesquisa buscou, portanto, tratar do tema levando em consideração pontos que 

justifiquem o processo de substituição das brigadas de Infantaria Motorizada pelas 

brigadas de Infantaria Mecanizada, bem como o embasamento governamental para tal 

acontecimento. 

O foco da análise, então, se delimitou ao levantamento de dados bibliográficos 

e de fatos antecedentes ao desencadeamento do processo, bem como a investigação acerca 

das diretrizes governamentais que nortearam sua implantação. 

A partir do estudo dos dados coletados, estabeleceu-se como objetivo geral deste 

trabalho: a análise da implementação do Projeto Estratégico Guarani, à luz das demandas 

doutrinárias e materiais atuais, bem como a relação do processo com os documentos 

nacionais de Defesa, investigando se sua implementação está em consonância com as 

providências ditas pela Estratégia Nacional de Defesa (END 2012) e se atende às 

exigências de modernização da força. Como objetivos específicos foram estabelecidos: 

analisar o histórico de utilização da Infantaria Mecanizada em outros países, bem como 
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o surgimento da necessidade de sua implementação no Brasil; analisar os documentos 

nacionais que versam sobre a defesa e a modernização da BID, fornecendo embasamento 

governamental para o desenvolvimento do Projeto Guarani e descrever o conceito de 

hélice tríplice, apontando-o como fator de sucesso do Projeto Guarani. 

Tendo em vista os objetivos expostos, o trabalho está estruturado da seguinte 

forma: 

O primeiro capítulo, aborda o histórico de utilização da Infantaria Mecanizada 

em outros países, bem como o surgimento da necessidade da evolução doutrinária e 

material do EB, passando da Infantaria Motorizada para a Infantaria Mecanizada.  

O segundo capítulo, apresenta o embasamento institucional fornecido pelo 

Estado Brasileiro para o fortalecimento da Indústria de Defesa, de maneira a possibilitar 

o desenvolvimento de uma nova família de blindados com produção nacional. 

O terceiro e último capítulo, expõe a conclusão da pesquisa, mostrando o 

processo de desenvolvimento das Brigadas de Infantaria Mecanizada à luz do conceito da 

hélice tríplice e das diretrizes dos documentos nacionais de defesa, sobretudo a END 

(2012), abarcando o processo demanda-desenvolvimento-produção. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi formulada seguindo os aspectos de metodologia e de 

fundamentação teórica. Sua proposta é a análise da criação das brigadas de infantaria 

mecanizada, analisando os fatores que contribuíram para o acontecimento, bem como a 

aplicação de diretrizes dos documentos nacionais de defesa durante sua execução. 

Tendo em vista o objetivo de correlacionar os resultados obtidos, foi realizada 

uma pesquisa classificada quanto à profundidade como do tipo exploratória.  

Quanto à coleta de dados, foi realizada a pesquisa bibliográfica e documental, 

de maneira a coletar os dados mais relevantes para a análise e comparação. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

A constante modernização do Exército, segundo Walter (2013), visa adequar as 

OM no que tange às demandas de mobilidade estratégica e poder de combate compatível 

com as potenciais ameaças ao país, podendo ser empregadas como fator de dissuasão e 

pronta resposta. 

Da mesma maneira, na END (2012): “Desenvolver, lastreada na capacidade de 

monitorar/controlar, a capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça ou 

agressão: a mobilidade estratégica.” 

Logo, esses documentos ressaltam argumentos para a mudança doutrinária 

ocorrida no Exército Brasileiro ao longo dos últimos anos. 

No Brasil, a preocupação com os fatores enunciados nos trechos anteriores pode 

ser traduzida pelo Projeto Guarani, que põe em prática a substituição das Brigas de 

Infantaria Motorizada pelas Brigadas de Infantaria Mecanizada, conferindo às tropas 

proteção blindada, mobilidade estratégica e poder de dissuasão. 

Segundo o portal do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), órgão do Exército 

Brasileiro, “O processo de transformação do Exército, em consonância com a Estratégia 

Nacional de Defesa, buscará levar uma Força Terrestre da Era Industrial para a Era do 

Conhecimento” (BRASIL, [2018]), ou seja, a iniciativa é embasada nos ditames da END 
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e visa adequar o Brasil à tendência doutrinária e material atual, além de conferir o 

desenvolvimento tecnológico à indústria de defesa. 

 

 

2.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

 

Objetivando ratificar o exposto pela literatura, foi formulado o seguinte 

problema de pesquisa: por que substituir as Brigadas Motorizadas pelas Brigadas 

Mecanizadas? 

Parte-se do pressuposto de que a mobilidade estratégica, aliada à proteção 

blindada e ao desenvolvimento da Base Industrial de Defesa são fortes argumentos. 

Inicialmente, os procedimentos metodológicos desencadeados se restringiram a 

uma pesquisa bibliográfica, de modo a aprofundar os conhecimentos acerca do tema e 

coletar dados; e em seguida, uma análise e comparação dos dados coletados. A 

consecução dos objetivos do presente trabalho se deu da seguinte maneira: analisar o 

processo de criação das Brigadas de Infantaria Mecanizada, levantando as medidas do 

governo relacionadas à Base Industrial de Defesa e à Defesa Nacional propriamente dita 

que forneceram subsídios para a implantação do Projeto Guarani. 

Com isso, realizou-se foi feita especificamente a revisão bibliográfica e 

documental, principalmente dos documentos que abordam a utilização de meios 

mecanizados na Infantaria, a Base Industrial de Defesa e a Defesa Nacional, para a 

elaboração do trabalho, relacionando ao final, o processo às diretrizes governamentais. 

De maneira a dinamizar a pesquisa, foram adotados os procedimentos 

metodológicos, listados a seguir: 

Inicialmente, desencadeou-se uma pesquisa bibliográfica visando aprofundar-se 

no tema e possibilitar o embasamento teórico do trabalho. Em seguida, todo o material 

foi analisado, tanto os relativos ao uso de meios mecanizados na Infantaria, quanto os 

relativos à Base Industrial de Defesa e à Defesa Nacional, realizando, por último, uma 

breve conclusão sobre o processo de criação das Brigadas de Infantaria Mecanizada no 

Exército Brasileiro. 
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A constatação prévia foi de uma literatura escassa no que se refere ao processo 

de implementação das Brigadas de Infantaria Mecanizada no Brasil, porém vasta no que 

tange à BID e à Defesa Nacional. Assim, as fontes consultadas foram consideradas 

suficientes para produzir o trabalho e atingir os objetivos propostos. A partir da base 

teórica alcançada na revisão bibliográfica, foi feita a relação entre o processo de criação 

das Brigadas de Infantaria Mecanizada no Exército Brasileiro, com as diretrizes expostas 

na Estratégia Nacional de Defesa, com ênfase no fomento da Base Industrial de Defesa. 
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3 INFANTARIA MECANIZADA E A MODERNIZAÇÃO DA INFANTARIA 

BRASILEIRA 

 

3.1 INFANTARIA MECANIZADA: CONCEITO 

 

 

Ao redor do mundo, as nações definem os tipos de tropa de acordo com suas 

necessidades e possibilidades. Para efeitos de análise no presente trabalho, tomemos 

como base a definição adotada pelo Exército Brasileiro em BRASIL (2009): 

Tropa de infantaria dotada de viaturas blindadas ou veículos de combate de 

infantaria sobre rodas, que lhe conferem grande mobilidade, relativa potência 

de fogo, ação de choque e proteção blindada. Apta à execução do combate 

terrestre embarcado ou desembarcado, conforme a situação e o terreno o 

exijam. É particularmente apta para as ações terrestres altamente móveis de 

natureza ofensiva, em especial as manobras de flanco, possuindo, também, 

capacidade para manter o terreno. (BRASIL, 2009, p. I-4). 

 

 

3.2 INFANTARIA MECANIZADA EM OUTROS EXÉRCITOS 

 

 

Ao longo das últimas décadas, diversas forças vêm empregado meios 

mecanizados na Infantaria. SANTOS (2011, p.6) exemplifica seu emprego por forças da 

OTAN durante as operações no Afeganistão: “as potências europeias da OTAN 

começaram a deslocar para a região veículos de rodas para transporte de pessoal com 

blindagem relativamente leve, para fins de patrulhamento.” Temos a seguir exemplos de 

países que possuem a Infantaria Mecanizada em sua doutrina de emprego. 

 

 

3.2.1 EUA – STRYKER BRIGADE COMBAT TEAM 

 

 

Visando adequar suas forças aos desafios que o século XXI apresentaria, o setor 

de Defesa dos EUA iniciou, em 1994, um plano de modernização de seu Exército sob a 

alcunha de Força XXI. Entretanto, apenas em 1999 sua execução se iniciaria. 

(ÁLVARES, 2004, p. 24) 
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Como resultado de tal plano, pode-se destacar a utilização do Stryker, sobretudo 

em operações em ambiente urbano, sendo o veículo mais empregado nesse tipo de 

operação (PEREIRA, 2017). Além disso:  

O Stryker é um veículo blindado de oito rodas derivado do veículo canadense 

LAV III e produzido pela General Dynamics Land Systems para o Exército 

dos Estados Unidos. Um dos principais objetivos delineados como parte do 

plano de transformação do exército norte-americano foi a capacidade de 

desdobrar uma brigada em qualquer lugar do mundo dentro de 96 horas, uma 

divisão em 120 horas e cinco divisões dentro de 30 dias. Assim, requisitos de 

mobilidade operacional ditaram que o veículo deveria ser transportável por 

aeronaves C-130. (RIBEIRO apud PEREIRA, 2017, p. 109). 

Durante a Guerra do Iraque (2003-2011), o emprego de tropas mecanizadas por 

parte da coalisão liderada pelos EUA foi marcante, sendo um dos principais fatores de 

sucesso na rápida conquista de Bagdá. (MESQUITA, 2010).  

A mobilidade, aliada à proteção blindada constituem fatores de sucesso no 

emprego de tais veículos, sobretudo quando comparado a outros blindados, conforme 

pode-se observar em BASTOS (2004): 

Estes veículos são extremamente ágeis e se deslocam com muito mais 

facilidades que os veículos de lagartas Bradley e estão se transformando na 

espinha dorsal do Exército dos Estados Unidos para suas intervenções ao longo 

deste século e no seu conceito de “Mediun Brigade”, pelo fato de serem leves 

e aerotransportados. (BASTOS, 2004) 

FIGURA 1- STRYKER 

Fonte:http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/26676/Licoes-aprendidas-com-a-VBTP-M1126-ICV-

Stryker/ 
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3.2.2 RÚSSIA – BTR-80 E BUMERANG 

 

 

Com reconhecida tradição no desenvolvimento de blindados, os russos também 

empregam veículos mecanizados em suas operações, como é o caso do BTR-80 armored 

personnel carrier. De acordo com Jānis Bērziņš, “the heaviest vehicle used was the 

wheeled BTR-80 armored personal carrier.” (JĀNIS BĒRZIŅŠ, 2014, p. 5).  

Jānis Bērziņš ainda mostra uma descrição simplificada da viatura, que é um 

veículo 8x8 sobre rodas, com capacidade para 7 fuzileiros em operação desde a década 

de 1980 (JĀNIS BĒRZIŅŠ, 2014, p. 5). Desde 2015, a Rússia apresenta um projeto de 

substituição do BTR-80. A ideia é colocar em operação a nova família de blindados sobre 

rodas BUMERANG. Foram realizados testes com um lote inicial de seis viaturas e a 

implementação ainda está em andamento. Segundo Cap Rigo (2017), trata-se também de 

uma viatura 8x8 sobre rodas com capacidade de transportar oito fuzileiros.  

 

FIGURA 2 - BUMERANG 

 

Fonte: http://www.defesanet.com.br/russiadocs/noticia/25833/Bumerang--A-nova-familia-de-blindados-

sobre-rodas-do-exercito-Russo/ 
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3.2.3 ALEMANHA – VBTP FUCHS E BOXER 

 

Outro país com reconhecida tradição na produção e emprego de viaturas 

blindadas é a Alemanha. Em se tratando de Infantaria Mecanizada, pode-se citar duas 

VBTP em especial: FUCHS e BOXER. 

Sobre o FUCHS:  

É um veículo sobre rodas, empregado no Exército Alemão com diversas 

finalidades, entre as quais o transporte de tropas de infantaria, ações de 

reconhecimento, DQBRN, guerra eletrônica, como viatura blindada de 

engenharia, entre outras. Esse carro foi produzido pela empresa Rheinmetall, 

e está em operação na Alemanha desde o ano de 1979. A partir de 2001, 

também passou a ser empregado uma versão modernizada do carro, 

denominada FUCHS 2. (MORGERO, 2018, p. 69) 

O Fuchs foi empregado nas guerras do Kosovo e do Golfo, além de conflitos no 

Afeganistão. (MORGERO, 2018, p. 69). Além disso, diversas nações adquiriram o 

veículo. EUA, Israel, Reino Unido e Venezuela são exemplos dessa utilização.  

O BOXER, é outro veículo blindado sobre rodas empregado pelo Exército 

alemão. Sua produção visa substituir o M-113 e o FUCHS. Tal processo ainda está em 

andamento e o novo blindado já foi testado no Afeganistão, apresentando bons resultados, 

principalmente no que se refere à mobilidade em terrenos difíceis. A Holanda já é 

possuidora do Boxer, e nações como Austrália e Reino Unido estão em processo de 

aquisição. (MORGERO, 2018, p. 69).  

O BOXER é um veículo 8x8, enquanto seus predecessores são veículos sobre 

lagartas (M-113) ou 6x6 (FUCHS), mostrando adesão da Alemanha a uma tendência 

mundial de utilização de viaturas 8x8 para transporte de pessoal.  

FIGURA 3 - BOXER 

 

 

Fonte:http://www.defesanet.com.br/tank/noticia/18249/IDEX-2015-%E2%80%93-KMW-apresenta-nova-versao-do-Boxer/ 
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3.3 EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA 

 

 

A Infantaria brasileira vem sendo empregada em unidades de variadas vocações 

operacionais: montanha, selva, caatinga, leve, paraquedista, polícia do exército, guarda, 

blindada, motorizada e mecanizada.  

As duas últimas protagonizam um processo de evolução doutrinária: a 

substituição das brigadas de Infantaria Motorizada por brigadas de Infantaria 

Mecanizada.  

A participação brasileira na II Guerra Mundial teve papel importante no processo 

de modernização do Exército. Uma de suas consequências, segundo Carrion (2013) foi a 

motorização da infantaria, o que pode ser visto até os dias atuais, tendo em vista a 

existência de diversas unidades motorizadas até o presente. Tal doutrina permanece até 

os dias atuais, sendo que nos últimos anos as brigadas motorizadas vêm sendo substituídas 

pelas mecanizadas. 

A respeito do processo de criação das brigadas mecanizadas: 

O Projeto Guarani, um dos macroprojetos do Exército Brasileiro (EB), trouxe 

a oportunidade de criação das Brigadas de Infantaria Mecanizadas, dotadas de 

Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal Médias de Rodas (VBTP-MR) 

adequadas aos novos desafios das operações militares do mundo 

contemporâneo. (DEUS, 2013, p. 38) 

O Projeto teve início em 2008 e em 2014 as primeiras unidades foram entregues. 

Em Março de 2018 foi entregue unidade 300 da viatura, evidenciando a consolidação do 

processo. Os blindados já foram postos à prova em operações reais como a Operação 

Ágata, desencadeada contra organizações criminosas na área de fronteira e na intervenção 

federal no Estado do Rio de Janeiro (BRASIL, 2018). Além da defesa nacional, o 

processo traz outros benefícios à nação brasileira: 

A iniciativa fomenta a Base Industrial de Defesa (BID) nacional, medida 

recomendada pela Estratégia Nacional de Defesa (END), ao gerar empregos, 

capacitação, inovação tecnológica e proporcionar o emprego dual dos 

materiais desenvolvidos em parceria com as Forças Armadas. (BRASIL, 2018) 

Ao analisar o conteúdo da presente seção, depreende-se que o emprego de tropas 

de infantaria mecanizada em diversas nações já ocorre há considerável tempo. Nesse 

aspecto, o Brasil encontra-se ainda defasado, com seu processo de implementação de 

Brigadas Mecanizadas ainda em andamento.  
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Outra nuance acerca do tema que é perceptível, refere-se à predominância da 

utilização de blindados com plataforma mais robusta, do tipo 8x8, ao passo que as viaturas 

já em serviço no Exército Brasileiro são 6x6. Em apresentação realizada na Academia 

Militar das Agulhas em Maio de 2019, o General-de-Divisão Ivan Ferreira Neiva Filho, 

chefe do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), afirmou que a razão para a utilização 

de carros 6x6 é o menor custo, além do fato de a plataforma sobre seis rodas suportar o 

sistema de armas nela embarcado e já ter sido experimentado em operações, apresentando 

excelente desempenho (informação verbal).  

Outro fator que pode explicar a preferência pelo veículo 6x6 em detrimento da 

plataforma 8x8, é a largura reduzida das vias dos ambientes urbanos em que o Exército 

vem sendo comumente empregado. Quanto mais robusto for o carro, maiores as 

dificuldades de operá-lo em vias mais estreitas.  

Ainda assim, vale ressaltar que o Projeto Guarani prevê a produção de uma 

subfamília de oito rodas, conferindo maior potência de fogo, velocidade e blindagem. O 

desenvolvimento dessa etapa do projeto ocorre desde 2014 e as primeiras viaturas do tipo 

8x8 estão previstas para serem entregues em 2020 (FREIRE, 2015, pp. 35-36). 
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4 FORTALECIMENTO DA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA: HISTÓRICO E 

EMBASAMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

4.1 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL  

 

 

Para fins de delimitação conceitual da Base Industrial de Defesa no corrente 

trabalho, foi feita uma análise das definições encontradas nos documentos de defesa. Será 

utilizada a definição constante do Manual 20-1: Glossário De Termos E Expressões Para 

Uso No Exército, de 2009, tendo em vista que os documentos oficiais de defesa 

posteriores – pode-se citar o Livro Branco de Defesa Nacional e a END 2012 - à sua 

publicação, adotaram a sua definição:  

“Conjunto das empresas estatais e privadas, bem como organizações civis e 

militares, que participam de uma ou mais das etapas de pesquisa, 

desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos 

estratégicos de defesa (bens e serviços).” (BRASIL, 2009, p. B-3) 

 

 

4.2 HISTÓRICO 

 

 

A Base Industrial de Defesa brasileira remonta ao século XVIII, com a fundação 

da Casa do Trem de Artilharia (transformada dois anos depois em Arsenal do Trem), além 

do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, instalações com o objetivo de realizar a 

manutenção de materiais bélicos e de navios da esquadra real (ANDRADE, 2016, p. 10).  

Foi com a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, no entanto, que seu 

desenvolvimento começou a tomar força, com a criação de novos arsenais de guerra como 

a Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas, fundada em 1808, e do Arsenal de 

Guerra de Porto Alegre, fundado em 1828. (AMARANTE, 2004).  

Com a Proclamação da República, a necessidade de reequipar o Exército em 

decorrência dos desgastes ocorridos com a Guerra do Paraguai veio à tona e foi dado 

início a um processo de importações de materiais e realizar a montagem e a manutenção 

nos arsenais brasileiros. (AMARANTE, 2004). No início do período republicano foram 
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criadas como a do Realengo e a do Piquete, sendo a última destinada a acabar com a 

dependência das importações de pólvora (DELLAGNEZZE, apud ANDRADE et al, 

2016, p. 11-12).  

Com a Primeira Guerra Mundial, o processo de reequipar o Exército foi 

interrompido, sendo retomado apenas após a Revolução de 1930, quando o Governo 

Vargas pôs em prática uma política de expansão e modernização da BID, com a criação 

de diversas fábricas. Amarante (2004), os anos 30 foram marcados pelo “primeiro ciclo 

industrial militar”, com a fundação de várias fábricas:  

“i) a Fábrica do Andaraí (1932), produzindo morteiros e granadas de artilharia; 

ii) a Fábrica de Curitiba (1933), com produção de viaturas, cozinhas de 

campanha, entre outros; iii) a Fábrica de Itajubá (1933), para fabricação de 

armamento leve; iv) a Fábrica de Juiz de Fora (1933), para produção de 

munição de grosso calibre; v) a Fábrica de Bonsucesso (1933), produzindo 

máscaras contra gases e produtos químicos; vi) a Fábrica de Material de 

Comunicações (1939), atualmente Fábrica de Comunicações e Eletrônica da 

Imbel, produzindo telefones, rádios e outros materiais de comunicação; e vi) a 

Forjas Taurus, surgida em 1939, na cidade de Porto Alegre, com produção de 

armas curtas.” (ANDRADE et al, 2016, p. 12-13) 

Vale pontuar, contudo, que neste período, segundo Amarante (2004), a BID 

brasileira ainda não possuía a capacidade de produzir materiais pesados de emprego 

militar. Tal fabricação só foi possível após a criação de uma siderúrgica, a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), em 1945. 

No período pós II GM, ocorreram dois processos relativos à BID: o primeiro, 

em decorrência da assinatura de um tratado de cooperação militar com os EUA, foi a 

estagnação da produção de equipamentos militares, tendo em vista a facilidade com que 

eles chegavam ao Brasil; o segundo, foi o passo inicial para as atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), através da criação de institutos de pesquisa visando a 

capacitação para a obtenção de materiais de defesa. Na Marinha do Brasil, foi criado o 

Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM); na Força Aérea Brasileira, foi criado o atual 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA); e no Exército Brasileiro, o Centro Tecnológico do 

Exército (CTEx) (AMARANTE, 2004). 

Além dos institutos de pesquisa, foram criados, no mesmo período, instituições 

de ensino com objetivo de capacitar pessoal em áreas relevantes, conforme Andrade et al 

(2016): 

“No mesmo período, as Forças Armadas criaram instituições de ensino 

superior visando à formação de engenheiros em áreas relevantes para o setor 

militar. Assim, em 1950 foi criado o Instituto Tecnológico Aeroespacial (ITA), 
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vinculado ao CTA, e em 1959 foi estabelecido o Instituto Militar de 

Engenharia (IME). Apesar de terem origens em cursos e instituições militares 

anteriores a este período, ITA e do IME foram um passo importante para a 

formação de engenheiros especializados em áreas tidas como fundamentais 

para as Forças Armadas e para a BID. Juntamente com os centros tecnológicos 

mencionados anteriormente, o ITA e o IME ajudaram no fomento industrial, 

tanto no setor público como no privado. Exemplo disso é que, mais tarde, 

grande parte das maiores empresas do setor aeroespacial teriam, em seus 

cargos de direção, indivíduos graduados no ITA.” (ANDRADE et al, 2016, 

p.14) 

Outra instituição de ensino que contribuiu, ainda que indiretamente, com o 

desenvolvimento da BID brasileira foi a Escola Superior de Guerra (ESG). Com o lema 

“segurança e desenvolvimento”, a instituição dava grande importância “à criação de uma 

BID capaz de produzir autonomamente os equipamentos para a defesa nacional.” 

(ANDRADE et al, 2016, p.14). Além disso, líderes da Revolução de 1964, ligados à ESG 

iniciaram o processo de criação de um parque industrial de defesa e favoreceram a BID 

através da destinação de recursos para a área, além de proteger as empresas e oscilações 

econômicas e garantia de mercado interno (ANDRADE et al, 2016, p. 15). 

O potencial estabelecido em décadas anteriores, aliado à formação de pessoal 

especializado, fizeram o incentivo à BID crescer de maneira significativa no período. O 

crescimento foi tamanho que apenas uma década mais tarde, o país, que mal participava 

no mercado internacional no setor de defesa, se tornou um dos maiores exportadores, 

senão o maior entre os países em desenvolvimento, no início da década de 1980 (PIM, 

2007, p.9). 

Internacionalmente, segundo Conca (1997), a facilidade de se obter recursos no 

mercado financeiro internacional e a crescente demanda global por material bélico 

constituíram fatores externos favoráveis ao desenvolvimento da BID brasileira. 

A respeito deste período de grande sucesso da BID, pode-se destacar alguns 

produtos que foram bem-sucedidos e alavancaram as exportações brasileiras no setor de 

defesa. Entre os blindados, a viatura EE-11, Cascavel e o blindado EE-9, Urutu foram 

sucesso de vendas no mercado interno e externo. Em 1988, a Engesa era responsável pela 

produção de metade das viaturas blindadas sobre rodas do Ocidente (DELLAGNEZZE, 

apud ANDRADE et al, 2016, p.18). No ramo da aviação, uma aeronave de treinamento, 

o Tucano foi o responsável por considerável parcela das exportações da Embraer, uma 

das maiores empresas da BID do Brasil. 
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Nos anos 1990, ocorreu uma crise financeira no setor, que traz consequências 

até o presente, tendo em vista que as maiores empresas brasileiras atuantes no ramo da 

defesa passaram por graves crises. A Engesa, por exemplo, que havia sido a maior 

exportadora de produtos de defesa do Brasil nos anos 80, declarou falência em 1993, 

tendo em vista que a empresa não encontrou mercado consumidor após altos 

investimentos na produção de um Main Battle Tank, o carro de combate EE-T1 Osório.  

À crise ocorrida na BID, são atribuídas várias causas: a não modernização do 

parque industrial brasileiro para atender às demandas por produtos mais sofisticados, 

além do fim da Guerra Irã-Iraque, que representava parcela significativa da demanda por 

materiais de defesa fabricados no Brasil. 

 

 

4.3 CONJUNTURA ATUAL 

 

 

O cenário de crise existente no setor desde o início dos anos 1990 ainda repercute 

nos tempos atuais, no entanto sinais de melhoria são perceptíveis, principalmente após o 

ano de 2005. Segundo dados do SIPRI (Stockholm International Peace Research 

Institute): 

GRÁFICO 1- EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM MATERIAIS DE DEFESA 

(2000-2018).  

 

Elaboração do autor. 

Fonte: SIPRI. 
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O setor responsável pelo maior volume de vendas brasileiras no mercado 

internacional de defesa foi o aeroespacial, sobretudo com as vendas da aeronave Super 

Tucano. Segundo Moraes (2012), a aeronave de treinamento da Embraer foi o material 

de defesa mais vendido pelo Brasil no período de 2005-2011, em negociações com 

diversos países, como Colômbia, Equador, Chile, Indonésia, Guatemala, República 

Dominicana e EUA.  

Atualmente, as perspectivas de exportações da BID estão voltadas para o KC-

390 (desenvolvido pela Força Aérea Brasileira em parceria com a Embraer), pelo sistema 

Astros 2020 e pelas VBTP Guarani, produzidas em parceria firmada entre o Exército 

Brasileiro e Iveco. 

 

 

4.4 AÇÕES DO GOVERNO PARA O FORTALECIMENTO DA BID 

 

 

Nos últimos anos os governos brasileiros vêm realizando iniciativas no sentido 

de fomentar a Base Industrial de Defesa. A Política de Defesa Nacional (PDN) em 2005, 

por exemplo, emite a diretriz de “estimular a pesquisa científica, o desenvolvimento 

tecnológico e a capacidade de produção de materiais e serviços de interesse para a defesa” 

(BRASIL, 2005), além de “contribuir ativamente para o fortalecimento, a expansão e a 

consolidação da integração regional com ênfase no desenvolvimento de base industrial 

de defesa (BRASIL, 2005). Além disso, o foco no desenvolvimento da BID fica explícito 

em outra das diretrizes do decreto: 

“A persistência de entraves à paz mundial requer a atualização permanente e o 

reaparelhamento progressivo das nossas Forças Armadas, com ênfase no 

desenvolvimento da indústria de defesa, visando à redução da dependência 

tecnológica e à superação das restrições unilaterais de acesso a tecnologias 

sensíveis.” (BRASIL, 2005) 

Tal decreto foi o marco inicial da busca pela reestruturação da indústria de defesa 

no país. 

Ademais, em 2008 foram instituídas novas diretrizes no que tange ao 

desenvolvimento da BID a partir da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional 

de Defesa lançadas naquele ano. A END 2008, por exemplo, organizada em três eixos 

estruturantes, tem em um deles que: 
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“O segundo eixo estruturante refere-se à reorganização da indústria nacional 

de material de defesa, para assegurar que o atendimento das necessidades de 

equipamento das Forças Armadas apoie-se em tecnologias sob domínio 

nacional.” (BRASIL, 2008) 

No início da década seguinte, em 2012, a END e a PND passaram por 

atualizações, mas mantiveram a preocupação em desenvolver a Base Industrial de Defesa. 

A END 2012 manteve a reorganização da BID como um de seus eixos estruturantes 

acrescentando a busca pela utilização de materiais de uso de dual, além de incluir em suas 

diretrizes “Capacitar a Base Industrial de Defesa para que conquiste autonomia em 

tecnologias indispensáveis à defesa” (BRASIL, 2012, p. 8).  

A PND 2012, por sua vez salienta a importância de se desenvolver a Base 

Industrial de Defesa com ênfase em tecnologias de uso dual e coloca como objetivo 

nacional de defesa “capacitar a Base Industrial de Defesa para que conquiste autonomia 

em tecnologias indispensáveis à defesa” (BRASIL, 2012, p. 8). 

A END 2012, ao emitir diretriz referente à capacitação da indústria de defesa no 

país assegura que “Regimes jurídico, regulatório e tributário especiais protegerão as 

empresas privadas nacionais de produtos de defesa contra os riscos do imediatismo 

mercantil e assegurarão continuidade nas compras públicas” (BRASIL, 2012, p. 8). Tal 

assertiva demonstra preocupação do Estado em fornecer condições favoráveis às 

empresas que atuam no setor, e foi materializada na lei nº 12.598, de 21 de Março de 2012 

(Lei de Fomento da BID).  

A lei supracitada “dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa, 

criando o Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa – RETID” (BRASIL, 

2018). Com o advento de tal dispositivo legal, as companhias do ramo ficaram protegidas 

das oscilações do mercado internacional, além de terem a garantia de mercado 

consumidor. 

Há outros documentos, como o Livro Branco de Defesa Nacional (2012), que 

também versam sobre o desenvolvimento de uma BID, porém sem trazer diretrizes novas, 

expondo apenas o já explicitado em outros documentos nacionais, como END e a PND. 

A instituição das diretrizes expostas na presente seção possibilitou o crescimento 

recente da BID brasileira, gerando empregos e expandindo as exportações brasileiras no 

setor. 
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5 A HÉLICE TRÍPLICE E A END NO PROJETO GUARANI 

 

 

5.1 O MODELO HÉLICE TRÍPLICE 

 

 

O conceito de hélice tríplice surgiu em meados dos anos 1990, por Henry 

Etzkovitz, a partir da “observação da atuação do MIT (Massachussetts Institute of 

Technology) e da sua relação com o polo de indústrias de alta tecnologia que residia em 

seu entorno” (GOMES; PEREIRA, 2015, p. 138), “com o objetivo de descrever o modelo 

de inovação com base na relação entre as instituições Governo-Universidade-Empresa” 

(ETZKOWITZ, apud GOMES; PEREIRA, 2015, p. 137). O modelo descrito caracteriza-

se majoritariamente por: 

“O modelo hélice tríplice de inovação se caracteriza pelas múltiplas relações 

recíprocas em diferentes estágios do processo de geração e disseminação do 

conhecimento, onde cada hélice - universidade, governo e empresa - se 

classifica como uma esfera institucional independente, mas trabalha em 

cooperação e interdependência com as demais esferas, por meio de fluxos de 

conhecimento entre elas. Essa ação estimula a inovação e vantagem 

competitiva das empresas.” (PAULA et al, 2013, p. 3) 

Com o passar dos anos, o modelo de interação Universidade-Empresa-Governo 

passou por modificações, saindo de uma visão inicial em que o governo definia as 

diretrizes e as outas hélices do sistema (universidade e empresa) apenas colocavam em 

prática, chegando a um momento em que as três partes integrantes do sistema funcionam 

juntas, uma podendo abranger a área da outra, de maneira a melhorar a produtividade das 

relações (ETZKOWITZ et al., 2000). A figura a seguir expõe os modelos citados: 

FIGURA 4 - EVOLUÇÃO DO MODELO HÉLICE TRÍPLICE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes e Pereira (2015) 
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A respeito da aplicação da hélice tríplice no Brasil, Paula et al (2013), afirmam 

que: 

“No Brasil ainda é baixo o fluxo de troca de conhecimento entre as 

universidades e as empresas, neste sentido, diversas medidas têm sido tomadas 

por parte do governo e das universidades para promover um aumento neste 

fluxo, o modelo hélice tríplice de inovação ativa dinamicamente essa pratica 

estimulando a criação de novos produtos e serviços, desenvolvidos nas 

universidades e que por meio de parcerias com empresas, passam a ser 

inseridos com sucesso no mercado globalizado altamente competitivo.” 

(PAULA et al, 2013, p. 7) 

Uma das medidas que vêm sendo tomadas com o objetivo de fomentar as 

relações entre as três hélices do sistema, foi a implementação do Sistema Defesa, Indústria 

e Academia (SisDIA) por parte do Exército Brasileiro. A respeito do SisDIA:  

“Baseado no consagrado modelo da Tríplice Hélice (Governo, Indústria e 

Academia), o SisDIA busca incrementar a cooperação entre essas instâncias, 

atuando na promoção de ações que objetivam a geração de oportunidades para 

o desenvolvimento de tecnologias de ponta para a Defesa, com aplicabilidade 

dual.” (BRASIL, [2016]) 

O programa do Exército Brasileiro foi inspirado no modelo sueco de inovação 

voltado para a defesa e desenvolvido por militares do IME, no entanto, algumas 

iniciativas do Centro Tecnológico do Exército (CTEx) com inspirações na tripla hélice já 

existiam: 

“Várias são as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento de tecnologias 

que se valeram de intenso relacionamento entre o Centro Tecnológico do 

Exército (CTEx), indústrias e oficiais combatentes, utilizando sempre o apoio 

financeiro de órgãos de fomento. Dentre essas experiências, destacam-se o 

desenvolvimento do radar antiaéreo SABER M60 e a viatura blindada sobre 

rodas Guarani” (PASSOS; NETO; DIAS, 2017, p.21). 

Acerca dos projetos mencionados como iniciativas do CTEx baseadas na tripla 

hélice, o foco de estudo do presente trabalho é a viatura Guarani, e o processo de produção 

baseada não só na tripla hélice, mas também nas normas da END será explorado mais a 

fundo nas seções que seguem. 

 

 

5.2 A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 
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A Estratégia Nacional de Defesa foi elaborada, primeiramente, em 2008 e “trata 

da reorganização e da reorientação das Forças Armadas e da organização da Base 

Industrial de Defesa” (BRASIL, 2018, p. 184). Inicialmente, o objetivo era de reeditar tal 

documento a cada 4 anos. Em 2012, foi publicada sua primeira atualização, no entanto, 

em 2016 o processo não teve continuidade e a edição de 2012 ainda se encontra em vigor. 

O documento visa elencar os objetivos intermediários a serem alcançados para 

possibilitar a consecução dos objetivos nacionais de defesa listados na PND. 

 

 

5.3 O PROJETO GUARANI 

 

 

Os Projetos Estratégicos de Defesa são aqueles que “permitirão ao país 

desenvolver capacidade para defender, com eficiência, sua soberania e seus interesses” 

(BRASIL, 2017). São divididos entre as Forças Armadas. Dentre os Projetos Estratégicos 

do Exército, o foco deste trabalho é o Projeto Guarani: 

“Teve início em 2007 no Escritório de Projetos do DCT no Rio de Janeiro e 

tem por objetivo transformar as Organizações Militares (OM) de Infantaria 

Motorizada em Mecanizada e modernizar as OM de Cavalaria Mecanizada. 

Para isso estão sendo desenvolvidas novas Viaturas para compor a família de 

Viaturas Blindadas de Rodas, a fim de dotar a Força Terrestre de meios para 

incrementar a dissuasão e a defesa do território nacional” (BRASIL, 2015). 

O Projeto consiste na produção e distribuição de uma nova família de blindados 

sobre rodas. A ideia inicial é de que sejam produzidas viaturas de duas subfamílias: a 

média, com veículos 6x6 e 8x8; além de uma subfamília leve 4x4. A primeira versão 

produzida foi a VBTP-MR 6X6, com suas unidades destinadas a substituir as viaturas 

EE-11 URUTU, em utilização há mais de 40 anos (BRASIL, 2015).  

Como evolução relativa aos blindados anteriormente utilizados pelo Exército 

Brasileiro, pode-se citar a proteção antiminas, além de um sistema de proteção QBRN 

(Química, Biológica e Nuclear). Pode-se ressaltar também as possibilidades de utilização 

de torres com armamentos remotamente controlados, permitindo ao atirador realizar os 

tiros sem se expor, utilizando a tela LCD e os joysticks (GRANDE, 2014). 
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Até Março de 2018, trezentas unidades do blindado já haviam sido entregues, 

com um investimento total de R$1,1 bilhão, além da geração de quase três mil empregos 

(BRASIL, 2018). 

5.4 A END E A HÉLICE TRÍPLICE NO PROJETO GUARANI 

 

 

Os Projetos Estratégicos de Defesa em geral foram concebidos a partir das 

diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional de Defesa. A presente seção tem por 

objetivo levantar quais são essas diretrizes e relacioná-las ao conceito de hélice tríplice e 

principalmente ao Projeto Guarani.  

O desenvolvimento da Base Industrial de Defesa, é um dos aspectos mais 

ressaltados na END, tendo em vista os ganhos em conhecimento e tecnologia que a 

expansão do setor pode trazer, além do crescimento econômico e da projeção 

internacional.  

Dentre os objetivos estipulados na END para a Base Industrial de Defesa, 

encontram-se ideias que corroboram a assertiva anterior, além de aliar o desenvolvimento 

da BID ao conceito de hélice tríplice. 

A instituição da lei nº 12.598/2012 (Lei de Fomento à BID), citada na END, 

representa a atuação do Estado fornecendo subsídios para que a componente industrial 

possa produzir no setor. Além disso, a partir da END o governo se compromete a garantir 

mercado consumidor para os produtos de defesa brasileiros. 

Ademais, a END dá bastante ênfase na necessidade de se obter grande 

mobilidade estratégica. O Guarani apresenta uma possibilidade que vai diretamente de 

encontro com essa busca: é um blindado que pode ser aerotransportado pelas aeronaves 

KC-390, também de produção nacional. 

Outrossim, em outro dos objetivos, é salientada a importância não só de 

desenvolver produtos e tecnologias, mas também de investir na formação de pessoal 

qualificado “privilegiando a aproximação da produção científica com as atividades 

relativas ao desenvolvimento tecnológico da BID” (BRASIL, 2012). 

A implantação das medidas supracitadas, possibilitaram, ainda que 

indiretamente, o desenvolvimento do Projeto Guarani, tendo em vista que a aplicação do 



31 

 

projeto consiste na atuação conjunta das três hélices. O governo, aprovou a legislação que 

deu subsídio à indústria de defesa, além de garantir o mercado consumidor, através das 

contínuas aquisições por parte do Exército. Além disso, o Projeto foi desenvolvido em 

parceria firmada entre o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército, 

representando a hélice da instituição de pesquisa e a empresa italiana Iveco, representante 

da hélice da indústria e responsável pela produção das viaturas.  

Um outro reflexo da END no Projeto Guarani, é a parceria ocorrida entre o 

Exército e a Iveco, citada anteriormente. Dentre as diretrizes instituídas pela END 

referentes à Base Industrial de Defesa, encontra-se: “Essa meta condicionará as parcerias 

com países e empresas estrangeiras, ao desenvolvimento progressivo de pesquisa e de 

produção no País (BRASIL, 2012, p.21). A meta a que a citação anterior se refere é o 

desenvolvimento de capacidades tecnológicas independentes. 

Essa busca por alcançar a independência tecnológica, pode ser vista no caso do 

Projeto Guarani. Foi firmada parceria com a Iveco, uma empresa estrangeira, no entanto 

a tecnologia é de posse do Brasil, gerando projeção da indústria nacional de defesa, além 

do ganho de royalties com possíveis vendas do blindado, como foi o caso da venda de 

unidades da viatura para o Líbano. 
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6 CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto no trabalho, é possível concluir que o emprego de 

Infantaria Mecanizada é uma tendência mundial, tendo em vista que grandes potências 

militares como EUA, Rússia e Alemanha, empregam e exportam viaturas sobre rodas 

para diversos rincões do mundo.  

Outro aspecto concluído a partir da análise da obra, o processo de criação das 

Brigadas de Infantaria Mecanizada, desencadeado a partir do Projeto Guarani, constitui 

importante vetor de desenvolvimento da Base Industrial de Defesa. Tal fato é facilmente 

perceptível ao analisar o blindado, abarcando toda a tecnologia embarcada.   

No entanto, a conclusão imediata a que se chega a partir do exposto no decorrer 

do trabalho é a observância dos preceitos da END em vários aspectos do Projeto Guarani. 

A busca pela evolução e independência tecnológica são pautas enfatizadas no documento 

citado e presente no processo de mecanização da Infantaria. Outro ponto de consonância 

observado é a mobilidade estratégica alcançada com a nova família de blindados sobre 

rodas, tendo em vista a capacidade de locomoção da própria viatura e a possibilidade de 

ser aerotransportada.  

Pode-se concluir também que a atuação conjunta dos atores governo, institutos 

de pesquisa e empresa, foi fundamental para o sucesso do Projeto Guarani. Experiências 

anteriores, como a ocorrida com o carro de combate Osório, nos anos 1980, serviram de 

aprendizado. Atualmente, no caso do Guarani, o governo garantiu as compras continuadas 

das viaturas, os institutos de pesquisa fizeram o projeto e a Iveco firmou parceria com os 

outros integrantes do sistema.  

Em se tratando dos objetivos propostos pelo trabalho (analisar o histórico de 

utilização da Infantaria Mecanizada em outros países, bem como o surgimento da 

necessidade de sua implementação no Brasil; analisar os documentos nacionais que 

versam sobre a defesa e a modernização da BID, fornecendo embasamento 

governamental para o desenvolvimento do Projeto Guarani e descrever o conceito de 

hélice tríplice, apontando-o como fator de sucesso do Projeto Guarani), pode-se concluir 

que as grandes potências militares utilizam Infantaria Mecanizada em suas forças 

armadas, fazendo com o que o processo de criação das Brigadas de Infantaria Mecanizada 

constitui adequação à tendência de utilização de tais tropas. Além disso, é perceptível o 

alinhamento entre os documentos nacionais de defesa no que tange ao desenvolvimento 
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da BID brasileira. A obediência às diretrizes estabelecidas por tais documentos, sobretudo 

a END, é clara em diversos aspectos, como a busca pela independência tecnológica e pela 

mobilidade estratégica. 

É importante ressaltar que os estudos relativos ao processo de criação das 

Brigadas de Infantaria Mecanizada e da VBTP-MR Guarani não se esgotam com este 

trabalho, tendo em vista que o Projeto representa uma grande mudança doutrinária no 

Exército Brasileiro. Ademais, a expertise adquirida com a iniciativa é de grande valia no 

âmbito da Base Industrial de Defesa, que através do projeto acabou sendo impulsionada. 
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