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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

Este Policy Paper apresenta uma contribuição para a discussão acerca dos 

benefícios advindos do uso de acordos de compensação nas aquisições de defesa 

do Exército Brasileiro (EB). Cada vez mais, a prática de offsets tem se revelado um 

instrumento eficaz de gestão, para a criação de benefícios de natureza comercial, 

industrial e tecnológica em favor do comprador. Uma política eficiente nesse 

segmento, com ênfase em projetos que privilegiem transferência de tecnologia, 

focada em capacidades de inovação de difícil obtenção, além de fortalecer a Base 

Industrial de Defesa, contribui para a busca da autonomia nacional no setor de 

defesa. A Força Aérea Brasileira (FAB) tem vasta experiência no trato com acordos 

de compensação, pois as práticas de offset quase sempre estiveram presentes nos 

grandes projetos da instituição. Uma análise dessas práticas e regulamentações 

utilizadas pela FAB pode permitir o aperfeiçoamento da política de offset de outras 

instituições nacionais. No momento em que o EB recria seu Sistema de Gestão de 

Acordos de Compensação e estabelece sua sistemática de compensação 

tecnológica, industrial e comercial, medidas como alicerçar sua política de offset no 

conceito de ciclo de vida de sistemas e materiais, priorizar acordos que envolvam os 

offsets diretos, bem como estabelecer uma estrutura orgânica permanente, a fim de 

gerenciar os acordos nessa área, podem trazer uma série de benefícios para a 

instituição. 

Palavras-chave: Gestão, Acordos de Compensação, Base Industrial de Defesa, 

Transferência de Tecnologia, Ciclo de Vida.  

 



 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Este Policy Paper proporciona una contribución a la discusión sobre los beneficios 

derivados del uso de acuerdos de compensación en las adquisiciones de defensa 

del Ejército Brasileño (EB). Cada vez más, la práctica de los offsets ha demostrado 

ser una herramienta de gestión eficaz para crear beneficios de carácter comercial, 

industrial y tecnológico a favor del comprador. Una política eficiente en este 

segmento, con énfasis en proyectos que favorecen la transferencia de tecnología, 

enfocada en capacidades de innovación que son difíciles de obtener, además de 

fortalecer la Base Industrial de Defensa, contribuye a la búsqueda de autonomía 

nacional en el sector de defensa. La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) tiene una amplia 

experiencia en el tratamiento de acuerdos de compensación, ya que las prácticas de 

compensación casi siempre han estado presentes en los principales proyectos de la 

institución. Un análisis de estas prácticas y regulaciones utilizadas por la FAB puede 

permitir la mejora de la política de compensación de otras instituciones nacionales. 

En el momento en que el EB recrea su Sistema de Gestión de Acuerdos de 

Compensación y establece su sistema de compensación tecnológico, industrial y 

comercial, medidas tales como basar su política de compensación en el concepto de 

ciclo de vida de sistemas y materiales, priorizando acuerdos que involucren los 

offsets directos, así como el establecimiento de una estructura orgánica permanente 

para gestionar los acuerdos en esta área, pueden aportar una serie de beneficios a 

la institución. 

Palabras clave: Gestión, Acuerdos de Compensación, Base Industrial de Defensa, 

Transferencia de Tecnología, Ciclo de Vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Acordo de compensação, ou simplesmente offset1, é toda e qualquer prática 

compensatória exigida a fornecedores estrangeiros, como condição para a 

importação de bens e ou serviços. Tal prática tem se demonstrado um instrumento 

eficaz para a criação de benefícios de natureza comercial, industrial e tecnológica 

em favor do país comprador. 

O uso cada vez mais constante de offsets nas negociações internacionais tem 

contribuído para aliviar o ônus das aquisições do setor de defesa dos países 

importadores, seja pela obtenção de uma tecnologia desejada, seja pela capacitação 

de recursos humanos, ou, ainda, pela oferta de empregos. Ademais, funcionam 

como uma alternativa viável para que países equacionem seus problemas de 

câmbio e de balança comercial. 

Os offsets são, portanto, um mecanismo privilegiado para a obtenção de 

tecnologias avançadas pelas vias usuais de comércio, com a característica de 

abreviarem o tempo para que se atinja o patamar tecnológico e de inovação das 

nações mais desenvolvidas, por meio da utilização do poder de compra do Estado 

(CARLOS, 2013). 

É senso comum que o setor de defesa possui caráter estratégico, tanto pela 

necessidade de domínio de tecnologias sensíveis, quanto pelo alto nível de 

investimento. Além disso, o alto valor agregado e a complexidade dos Produtos de 

Defesa (PRODE) requerem geração de empregos qualificados, cabendo ao Estado 

desenvolver capacidades estratégicas para o setor, mesmo que não haja atrativos 

financeiros evidentes. 

As aquisições de PRODE levam em consideração diversos fatores, quando 

da análise e julgamento das propostas. Além da busca pelo menor preço e pela 

qualidade técnica, são avaliadas as seguintes possibilidades: produção de parte dos 

produtos adquiridos no país comprador; transferência de tecnologia; negociação de 

outros bens e serviços; fortalecimento de alianças estratégicas; e risco de 

cancelamento de programas por motivos diversos. 

                                            
1 O primeiro capítulo da portaria normativa nº 61/GM-MD relaciona uma série de conceitos essenciais 

para a compreensão das práticas de offset (BRASIL, 2018). 
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Nesse contexto, observa-se grande aumento de redes de produção 

espalhadas por toda a cadeia global de valor, com a montagem final de determinado 

equipamento ocorrendo em um país, enquanto seus diversos insumos, componentes 

e sistemas são fabricados em diferentes regiões do globo. Tal estratégia pode ser 

explicada a partir da necessidade de compartilhamento do risco, tanto na fase de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), quanto nas fases de produção e vendas. 

Essa necessidade de compartilhamento de riscos, aliada à busca de aporte 

financeiro, concorre para que a demanda por compensações aumente cada vez 

mais no setor de defesa. Ademais, vislumbra-se a importância desses acordos de 

compensação, haja vista os offsets serem destacados como critério de seleção para 

a celebração dos grandes contratos de aquisição de materiais militares (VERZARIU, 

2004) apud (OLIVEIRA, 2017). 

Do exposto, infere-se que a prática do offset, se bem planejada e executada, 

surge como ferramenta de grande valia para a busca da autonomia nacional no setor 

de defesa, principalmente quando se tem a possibilidade de exigir projetos de 

caráter tecnológico, sobretudo aqueles focados em capacidades de inovação de 

difícil obtenção. 

Contudo, o fator determinante para a possibilidade da exigência de offset é o 

poder de compra do país importador. Assim, quanto maior o valor total da aquisição 

do sistema de defesa e quanto maior o número de possíveis fornecedores 

estrangeiros, maior será o poder de exigir compensações que atendam ao interesse 

estratégico do país importador.  

Os países com economias mais industrializadas utilizam o poder de compra 

para exigir compensações relacionadas à transferência de tecnologia, geralmente 

mediante offset direto. Já os países com economias menos industrializadas, buscam 

mecanismos que favoreçam sua infraestrutura básica, geralmente, por meio de 

offset indireto. (AFFONSO, 2012). 

O objetivo central deste Policy Paper é contribuir para uma melhor 

compreensão dos benefícios do uso dos offsets, demonstrando a importância 

desses acordos no processo de desenvolvimento e transferência de tecnologia em 
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PRODE, bem como na criação de mecanismos de incentivo e ampliação à Base 

Industrial de Defesa (BID)2. 

O trabalho foi estruturado em sete seções, contando a introdução. A seção 2 

apresenta a metodologia utilizada na construção deste Policy Paper. Em seguida, a 

seção 3 descreve uma síntese conceitual da prática do offset a nível mundial. Na 

seção 4, a legislação, as normas e as regras que regulam a prática dos acordos de 

compensação no Brasil. As seções 5 e 6 apresentam, respectivamente, a 

experiência da Força Aérea Brasileira (FAB) com o uso de offsets e algumas 

propostas para o Exército Brasileiro (EB), quanto à utilização dessa prática nas 

compras de defesa. Finalmente, a seção 7 traz as conclusões e recomendações. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi qualitativa, privilegiando a análise 

em diversas fontes abertas ao público em geral. Nesse sentido, foi realizada uma 

revisão bibliográfica em artigos, anais de congresso, teses, dissertações e livros, a 

fim de se verificar os benefícios advindos do uso de acordos de compensação nas 

aquisições de defesa. 

O principal critério para a escolha da referência bibliográfica consultada foi a 

seleção de fontes que trazem evidências dos benefícios dos offsets voltados para 

instituições militares, para desenvolvimento da BID e para o crescimento econômico 

dos países importadores. 

Tanto pelo seu curto histórico no contexto das negociações internacionais, 

quanto pela sua característica multidisciplinar, os acordos de compensação não 

apresentam literatura abundante e consolidada sobre o tema.  

Essa situação pode ser explicada pelo fato de os principais atores envolvidos 

revelarem-se receosos em divulgar os resultados e os impactos dessas práticas, 

culminando em uma baixa disponibilidade de dados confiáveis e específicos sobre 

offsets. 

                                            
2 Conjunto de indústrias e empresas organizadas em conformidade com a legislação brasileira, que 

participam de uma ou mais das etapas da pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e 
manutenção de produtos de defesa. (BRASIL, 2012a). 
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Além de procurar destacar os benefícios dos acordos de compensação, este 

Policy Paper partiu da premissa de que tais práticas são, na maioria dos casos, 

intangíveis e imensuráveis.  

Nesse sentido, não podem ser completamente medidas, nem avaliadas com 

exatidão, em termos quantitativos, particularmente econômicos. Conforme explica 

Pimentel (2019), o processo contábil para a determinação do valor de um offset 

envolve muita complexidade. 

Contudo, o trabalho procurou demonstrar que tais benefícios podem ser 

percebidos a partir de evidências empíricas em casos bem-sucedidos, no contexto 

do planejamento, execução e acompanhamento dos offsets.  

Assim, buscou-se trazer à baila a experiência da Força Aérea Brasileira (FAB) 

quanto ao tema, particularmente no tocante aos benefícios que têm sido gerados 

para aquela instituição, a partir do desenvolvimento do cargueiro KC-390 e do caça 

Gripen NG. 

Com o propósito de atender os objetivos deste trabalho, o desenvolvimento 

será apresentado, na sequência, a partir dos conceitos referentes à política de 

offset, com destaque para as características e a evolução histórica dessa prática no 

Brasil e no mundo. 

 

 

3. ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

Para uma melhor compreensão da importância dos acordos de compensação 

na indústria de defesa, a presente sessão foi dividida em duas partes: a primeira, 

tratando das principais características dos offsets e a segunda, apresentando um 

breve histórico da evolução dessa prática até os dias atuais.  

 

3.1 Características dos acordos de compensação 

Os acordos de compensação, em termos gerais, buscam mitigar o 

desequilíbrio provocado nas balanças comerciais, em função de aquisições 

governamentais junto a fornecedores estrangeiros, que envolvem grandes somas de 

recursos públicos. Via de regra, ocorrem de forma complementar a um contrato 

principal de fornecimento de bens ou serviços. 
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Tais contratos, muitas vezes, fogem da lógica tradicional das operações 

comerciais, ao apresentarem as seguintes características: condicionalidade – 

somente haverá compra se o vendedor oferecer alguma forma de compensação – e 

adicionalidade – o vendedor deverá demonstrar que os benefícios transferidos são 

adicionais ao contrato principal e não ocorreriam de outra forma (CORRÊA, 2017).  

A respeito da classificação das compensações, Vieira e Álvares (2019) 

consideram a possibilidade de sistematização em três níveis: espécies (comerciais, 

industriais, ou tecnológicas); tipos (diretas ou indiretas) e modalidades (trocas 

diretas/barter, compras recíprocas/counterpurchase, compras antecipadas/forward 

purchase, subcontratação, produção licenciada, transferência de tecnologia, 

recompra/buyback, co-produção, financiamentos e treinamento de recursos 

humanos). 

Em relação aos tipos, os offsets diretos pressupõem compensações 

associadas ao objeto da aquisição. Os indiretos, por sua vez, admitem que o retorno 

a ser obtido, em resposta às aquisições, poderá ser direcionado para atividades que 

não estão relacionadas ao escopo do contrato de aquisição (PARGAC, 2006, apud, 

CARLOS, 2013).  

Adicionalmente a estas duas classificações, alguns países admitem classificar 

os offsets em semidiretos (VERMA, 2009, apud, CARLOS, 2013). Os offsets 

semidiretos são aqueles que estão relacionados a um objeto em particular que é 

similar, mas não igual, ao objeto obtido por meio do contrato de aquisição.  

Sobre as modalidades, aquelas que envolvem transferência de tecnologia são 

de maior relevância, seja pela complexidade da negociação e gestão, seja pelo 

impacto sobre o desenvolvimento nacional. Podem tomar a forma de P&D, 

assistência técnica, treinamento, ou outras atividades como resultado de contratos 

de aquisição com as empresas estrangeiras, que revele um salto qualitativo do 

patamar tecnológico do país. Suman (2010), apud Carlos (2013) evidenciou que 

mais de 35% (trinta e cinco por cento) dos offsets negociados em todo o mundo 

referem-se à transferência de tecnologia.  

Segundo Leister (2004), a forma contratual mais utilizada é a de co-produção, 

mediante acordo intergovernamental (co-produção) ou interempresarial (joint-

venture), cujo principal objeto é a transferência de tecnologia e licença para a 

produção conjunta. Permitem, ao comprador, o acesso à informação técnica para a 
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manufatura total ou parcial do bem negociado, não incluindo, entretanto, licença 

para uso de marca e comercialização. 

Outro conceito importante para a compreensão dessa prática diz respeito à 

aplicação de fatores multiplicadores, para fins de contabilização dos créditos 

referentes aos acordos de compensação. Tais fatores são índices numéricos 

utilizados para valorar as operações de compensação de interesse do comprador 

(BRASIL, 2018).  

Geralmente, modalidades como a subcontratação, incluindo transferência de 

mão de obra especializada, capacitação tecnológica e bens de capital são 

associadas a fatores multiplicadores maiores. Em outro viés, modalidades mais 

simples, como trocas diretas e financiamentos, envolvem fatores multiplicadores 

menores. 

Assim, pode-se inferir que quanto maiores os fatores multiplicadores, melhor 

será a transação para o ofertante, pois os montantes aplicados serão menores em 

termos de valores nominais. Por outro lado, quanto menores os fatores 

multiplicadores, melhor será para o beneficiário, pois serão exigidos maiores valores 

nominais dos ofertantes.  

Como não existem normas ou regras específicas para a fixação desses 

fatores, cresce de importância o poder de negociação das partes, na busca dos 

melhores multiplicadores possíveis. 

 

3.2 Evolução Histórica da prática de offsets 

Somente a partir da segunda metade do século XVIII, com o advento da 

Revolução Industrial, as nações mais ricas passaram a executar suas práticas 

comerciais com ênfase na venda de produtos com maior valor agregado, tendo 

como contrapartida a compra de produtos primários ou commodities. Essa relação 

promoveu desequilíbrio entre as balanças comerciais dos países, gerando as 

primeiras necessidades de compensação. 

Contudo, após a II Guerra Mundial, foi que a prática de offsets emergiu de 

maneira formal. Durante a conferência de Brettom Woods, ocorrida em 1944, foram 

criadas instituições internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), com o intuito de colaborar na reconstrução dos países 

assolados pela guerra.  
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Assim, nesse contexto de ativação do Plano Marshall e do fortalecimento da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), os acordos de compensação 

ganharam destaque. 

Durante as décadas de 1960 e 70, houve grande difusão da prática do offset. 

A partir da recuperação da economia em escala global, os países europeus 

passaram a demandar melhoria na qualidade dessa prática, buscando a 

autossuficiência das suas indústrias estratégicas de alta tecnologia. 

A chamada “venda do século”3 modificou substancialmente o rumo das 

relações comerciais no cenário internacional e as compensações passaram a 

integrar os grandes contratos de alto valor agregado e tecnologia avançada, 

voltados, sobretudo, para o setor de defesa. 

No Brasil, a indústria de defesa experimentou significativo crescimento a partir 

dos anos 70, com o desenvolvimento de diversos produtos de defesa como os 

veículos blindados Cascavel e Urutu, fabricados pela ENGESA, o sistema de 

artilharia de foguetes Astros II, fabricado pela AVIBRAS e a aeronave Tucano, 

fabricada pela EMBRAER. Esses PRODE atenderam, não só as FA brasileiras, 

como também o mercado externo, destacando-se as exportações para o Iraque, 

Líbia, Reino Unido, Colômbia e França.  

Para esse último país, de acordo com Moraes (2012), a venda de 43 

(quarenta e três) aeronaves Xingu, em 1981, gerou um acordo de offset que teve 

como contrapartida a aquisição brasileira, junto à empresa francesa Thomson, do 

primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta 

I). 

Nos anos 80 houve um grande aumento do número de acordos de 

compensação. Isso porque a indústria europeia passou a competir em igualdade de 

condições com a norte-americana e os países da Europa Ocidental deixaram de ser 

apenas receptores, para se transformarem em ofertantes de offset.  

Entretanto, a partir dos anos 90, houve significativa redução do mercado de 

defesa a nível mundial, em decorrência do final da Guerra Fria e pelo aumento da 

competitividade global em outros setores da economia.  

                                            
3 Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega tomaram a decisão de adquirirem, de forma combinada, 

350 (trezentos e cinquenta) aeronaves militares. A grande escala de compra ocasionou diversas 
cláusulas de offset para os países compradores, a partir da aquisição, em 1975, de caças americanos 
F-16 (CORRÊA, 2017). 
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De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, os gastos com 

armamentos caíram cerca de 40% nesse período. Por outro lado, o ambiente 

internacional de restrições orçamentárias e necessidade de cortes dos gastos para a 

redução do déficit público tornaram os offsets uma opção atraente para as compras 

militares (LEISTER, 2004). 

A queda acentuada na demanda mundial por PRODE, no início dos anos 

1990, foi um golpe para a sustentabilidade da indústria de defesa no Brasil, 

tornando-a, em grande parte, inviável. A falência da ENGESA, em 1993, assim como 

o quase encerramento das exportações de produtos militares da AVIBRAS e da 

EMBRAER, privatizada em 1994, marcaram o fim dos “anos dourados” da indústria 

bélica brasileira.  

Infere-se que faltou ao governo brasileiro adotar políticas que sustentassem a 

viabilidade econômica das mencionadas empresas, tais como atuar como substituto, 

ainda que temporariamente, dos mercados externos.  

Diante desse cenário, conforme destaca Moraes (2012), a participação 

governamental também se torna fundamental, pois o agente público poderá deparar-

se com determinada situação, na qual terá de decidir entre apoiar um projeto 

nacional na área da indústria de defesa ou realizar essa aquisição no mercado 

externo. Contudo, a despeito de custos mais elevados, uma eventual decisão de 

apoiar um projeto nacional poderá ser fundamental para gerar ou manter 

capacidades tecnológicas estratégicas no país. 

Também nessa época, vários mecanismos de controle de expansão do offset 

a nível global foram estabelecidos, valendo-se do fato de que não existe uma 

regulamentação internacional que trate especificamente das compensações.  

Tanto os EUA quanto a União Europeia passaram a combater essa prática, 

com o pretexto de evitar possíveis distorções no comércio internacional e de 

proteger os direitos autorais das invenções de novas tecnologias. Instituições 

supranacionais como o FMI, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) também se 

posicionam contrariamente às compensações.  

Com efeito, conforme relatam Vieira e Álvares (2019), a política industrial 

norte-americana adota discursos distintos sobre os acordos de offset. Quando 

empresas estadunidenses estão na condição de fornecedores, aquele país se 
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mantém relutante e cria diversas barreiras, com burocratização excessiva para 

operacionalização de tais acordos.  

Porém, quando desempenham papel de importadores, exigem compensações 

de forma bastante agressiva. Nessa situação, os Estados Unidos regulam suas 

aquisições militares por meio da política do Buy American, a qual exige que, pelo 

menos 50% dos componentes, sejam fornecidos por fontes domésticas (PIMENTEL, 

2019).  

Entretanto, apesar das posições contrárias desses atores importantes no 

contexto geopolítico mundial, várias outras correntes dedicadas ao comércio 

internacional defendem que a prática de offset é quase impossível de ser extinta no 

cenário atual. Isso por se tratar de uma tendência, haja vista o incremento do seu 

uso nas últimas décadas, bem como a extensão dos seus benefícios. 

Outro importante aspecto a se considerar, para o incremento da prática de 

offset no país, diz respeito ao fortalecimento da BID. A partir dos anos 2000, a 

indústria nacional de defesa voltou a ganhar espaço nas políticas públicas do 

governo brasileiro.  

Em 2005, o Ministério da Defesa (MD) criou a Comissão Militar da Indústria 

de Defesa (CMID) e aprovou a Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID), 

estabelecendo diretrizes de incentivo à BID.  

Já em 2008, a primeira edição da Estratégia Nacional de Defesa (END) 

ressaltou a necessidade de revitalização da indústria de defesa no país. Nesse 

período, destacou-se a comercialização da aeronave turboélice de ataque leve e 

treinamento EMB-314 Super Tucano, fabricada pela EMBRAER. 

Atualmente, o panorama da BID brasileira é de revitalização. Como exemplo, 

em novembro de 2019, uma iniciativa da Marinha do Brasil (MB) e das empresas 

EMGEPRON, NUCLEP, AMAZUL e CONDOR Tecnologias Não Letais inaugurou a 

Associação do Cluster4 Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, com o objetivo de unir 

esforços para a retomada da indústria naval no país. 

Outra medida recente e de grande importância foi a adoção, por parte da 

EMGEPRON, de um sistema de capitalização de investimentos junto à iniciativa 

privada. Por tratar-se de uma empresa estatal não dependente do orçamento 

                                            
4 Concentração de empresas com características semelhantes em busca de mais eficiência e 

colaboração mútua. 
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federal, tal prática não afeta o resultado primário consolidado do governo e 

tampouco a regra do teto de gastos. 

 Ademais, em fevereiro do corrente, o MD e o BNDES assinaram protocolo de 

intenção para fomentar a BID, com vigência de 02 (dois) anos e possibilidade de 

prorrogação por até 60 (sessenta) meses.  

O objetivo desse acordo foi a promoção de estudos para apoiar o 

desenvolvimento da BID, com foco nas empresas, incluindo políticas adequadas de 

financiamento ao sistema brasileiro de apoio público às exportações e ao 

desenvolvimento de programas de nacionalização progressiva de produtos e de 

tecnologia de defesa (BRASIL, 2020a). 

Na sequência, será apresentada a legislação que norteia as operações de 

compensação no Brasil, com vistas a definir marcos regulatórios relevantes, bem 

como determinar os limites de atuação nesse setor. 

 

 

4. MARCOS REGULATÓRIOS RELEVANTES 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 21, estabelece que a 

responsabilidade por assegurar a defesa nacional é uma competência da União 

(BRASIL, 1988). Em consequência, o Estado tem o dever de programar iniciativas 

que fortaleçam as capacidades operativas das FA. 

A Lei n° 8.666/93, que regulamenta o inciso XXI, do artigo 37, da CF/88, 

institui normas específicas sobre licitações e contratos para a Administração Pública 

(BRASIL, 1993).  

Alterada pela Lei nº 12.349/2010, também prevê que os editais de licitação 

para contratação de bens, serviços e obras podem exigir a promoção de medidas 

compensatórias comerciais, industriais, tecnológicas. Assim, tal legislação contribuiu 

para disciplinar a política de offset no país, que passou a receber as primeiras 

regulamentações legais. 

Com efeito, ressalta-se que tal instituto legal é comumente aplicado, de forma 

subsidiária, na formatação dos acordos de compensação que envolva o estado 

brasileiro, baseando-se nos princípios da impessoalidade, competição, 

transparência, publicidade, igualdade nas condições de acesso e, principalmente, no 
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princípio da economicidade, que consiste em alocar de maneira mais eficiente os 

recursos, buscando a opção mais vantajosa (RODRIGUES, 2018).  

O Decreto nº 7.546, editado em 2011, define compensação comercial, 

industrial e tecnológica como uma prática estabelecida para o fortalecimento da 

produção de bens, do desenvolvimento tecnológico ou da prestação de serviços, 

com a intenção de gerar benefícios nessas áreas (BRASIL, 2011). 

A publicação da Lei nº 12.598/2012, considerada um marco no papel da 

indústria de defesa no Brasil, reconhece a Defesa como setor estratégico para o 

país, bem como incentiva a participação de indústrias altamente especializadas 

nesse segmento (BRASIL, 2012b).  

Tal lei apresenta requisitos para classificação e credenciamento de uma 

Empresa Estratégica de Defesa (EED), para fins de adesão ao Regime Especial 

Tributário da Indústria da Defesa (RETID). Além disso, define conceitos importantes 

como Produto de Defesa (PRODE), Produto Estratégico de Defesa (PED) e Sistema 

de Defesa (SD). Ademais, estabelece a exigência de apresentação de um Plano de 

Compensações, que explicite o objeto, o cronograma e o detalhamento da possível 

inovação. 

Quanto à transparência dos acordos de compensação, o Acórdão nº 

2.953/2013 – Plenário do TCU recomendou que os processos de avaliação e 

aprovação de investimentos que envolvam transferência de tecnologia sejam 

sistematizados, sem prejuízo do estabelecimento de regras específicas por parte 

dos comandos militares. Também, que a integração entre as Forças Armadas, os 

fornecedores de offset, o setor industrial privado e o setor de PD&I civil e militar seja 

promovida, de modo a evitar a duplicação de esforços em áreas de atuação comuns 

(BRASIL, 2013). 

A Portaria Normativa nº 61/GM-MD, de 2018, por sua vez, estabelece a nova 

Política de Compensação Tecnológica, Industrial e Comercial de Defesa (PComTIC 

Defesa), destacando a majoração do valor mínimo de importações, a partir do qual 

as compensações são obrigatórias, para o valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de dólares americanos), ou valor equivalente em outra moeda. Contudo, 

contratos de offsets também podem ser negociados para aquelas aquisições com 

valores inferiores ao mencionado na portaria. 

Recentemente, a nova edição da Política Nacional de Defesa (PND), que foi 

encaminhada ao Congresso Nacional (CN) em 22 de julho de 2020, institui como um 
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dos Objetivos Nacionais de Defesa (OND) a promoção da autonomia tecnológica e 

produtiva na área de defesa, com ênfase no desenvolvimento da BID e de produtos 

de emprego dual - civil e militar - (BRASIL, 2020b). 

Já a Estratégia Nacional de Defesa (END), também encaminhada para 

apreciação do CN na data supracitada, ao tratar da promoção da sustentabilidade da 

cadeia produtiva da BID, estabelece como uma das Ações Estratégicas de Defesa 

(AED) estimular a obtenção de compensação comercial, industrial e tecnológica nas 

aquisições do exterior (BRASIL, 2020b). 

Nesse contexto, depreende-se que o uso do offset surge como uma 

ferramenta relevante para que os objetivos gerais da END sejam atingidos, 

sobretudo quando da importação de bens e serviços do setor de defesa. Ademais, 

os acordos de compensação, quando envolvem transferência de tecnologia, 

colaboram para a diminuição da dependência externa, favorecendo a BID.  

Em que pese o processo normativo da prática de acordos de compensação 

no Brasil carecer de aprimoramentos, como, por exemplo, a edição de uma Política 

Nacional de Compensação, pode-se inferir que a legislação brasileira existente na 

atualidade reconhece e admite a prática do offset. 

A fim de compreender a aplicação prática dessa legislação, será apresentada, 

a seguir, a experiência da Força Aérea Brasileira (FAB) na área de acordos de 

compensação. Por motivos de escopo e de limitação de espaço do presente 

trabalho, não será feita uma ampla análise da política de offset da FAB. O foco deste 

Policy Paper concentra-se no modelo adotado, levando-se em consideração as 

especificidades que norteiam tal Força Armada. 

 

 

5. EXPERIÊNCIA DA FAB 

 

Segundo Oliveira (2017), a análise de práticas e regulamentações de 

compensação de outras instituições nacionais ou internacionais pode permitir o 

aperfeiçoamento das práticas de offset no EB.  

Nesse sentido, este trabalho procurou descrever aspectos relevantes da 

gestão dos acordos de compensação na FAB, instituição que, notoriamente, conduz 

com nível de excelência sua política de compensações.  
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A FAB tem vasta experiência no trato com acordos de compensação, pois as 

práticas de offset quase sempre estiveram presentes nos grandes projetos da 

instituição. Quer seja pela necessidade de compra e desenvolvimento de aeronaves, 

quer seja pelo fato de a indústria aeroespacial exigir rápido progresso tecnológico. 

Assim, na literatura estudada, foi verificado um grande número de casos bem-

sucedidos de transferência de tecnologia advindas dos processos de offset da FAB. 

Segundo Corrêa (2017), a política de offset da FAB diferencia-se daquelas 

praticadas pelas outras Forças Armadas brasileiras, devido ao maior foco na 

aquisição de tecnologia para fomentar o setor aeroespacial como um todo.  

Nesse contexto, Ribeiro (2016) afirma que a política de offset transformou-se 

no principal instrumento adotado pela FAB em suas aquisições com vistas a 

fomentar tecnologicamente as empresas da indústria aeronáutica brasileira. 

O primeiro acordo compensação, ou troca direta/barter, realizado pelo Brasil, 

remonta à década de 1950, quando ocorreu a compra das aeronaves inglesas 

Gloster Meteor TF-7 e F-8, tendo como contrapartida a venda de algodão no valor 

equivalente. 

Mais tarde, em 1969, o surgimento da EMBRAER, uma empresa estatal 

criada a partir da estrutura do Centro Tecnológico de Aeronáutica (CTA), foi 

considerado um marco na evolução dos projetos de offset. A fabricação de seu 

primeiro produto – o avião Bandeirante – só foi possível a partir de importação de 

know how de industrialização na forma de assistência técnica da fabricante de 

aviões italiana Aermacchi, obtida como condição para a compra de seus aviões 

militares MB 326 (Xavante).  

Tal acordo pode ser considerado o primeiro arranjo de offset da FAB, com 

objetivo de desenvolver a indústria nacional (CORRÊA, 2017). Atualmente, a 

empresa é considerada uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, com 

vasta experiência com o tema em questão, seja como receptora ou como ofertante 

de offsets. 

Na década de 70, a FAB realizou acordo de offset com a empresa americana 

Northrop, para a compra de aeronaves F-5E, tendo como contrapartida a 

subcontratação da EMBRAER para a produção e montagem de estabilizadores 

verticais e de pilones. Segundo Netto (2005) apud Corrêa (2017), mais do que os 

benefícios financeiros auferidos pela venda dos componentes para a Northrop, o 
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principal ganho da EMBRAER foi a aquisição de conhecimentos tecnológicos que se 

tornaram recursos valiosos para a empresa. 

Nos anos 80, o Exército e a Aeronáutica compraram helicópteros da empresa 

Aerospatiale. Os offsets provenientes destes contratos incluíram a compra, por parte 

da França, de aviões Bandeirante e Tucano, além do desenvolvimento de 

infraestrutura nas Forças Armadas e na indústria nacional para a manutenção das 

aeronaves adquiridas (MENEZES, 1989; CHAGAS, 2004 apud CORRÊA, 2017). 

Também nessa década teve início o Programa AMX, fruto da parceria entre 

os governos do Brasil e da Itália. Segundo Ribeiro (2016), esse Programa merece 

destaque, haja vista os diversos benefícios legados à Embraer, tais como: 

capacidade de desenho, projeto e produção; capacidade para desenvolver 

conjuntamente tecnologias; e melhoria no controle de qualidade.  

A partir desse programa, a empresa adquiriu expertise em termos de 

integração de equipamentos eletrônicos em rede, geralmente com um computador 

controlando todas as operações e começou a trabalhar com comandos elétricos de 

voo. 

De acordo com Modesti (2004) apud CORRÊA (2017), apesar das condições 

favoráveis a partir da experiência adquirida com offsets implementados, os anos 90 

foram marcados pela falta de grandes projetos de aquisição por parte das Forças 

Armadas, fato que impossibilitou a assinatura de novos acordos de compensação 

relevantes em benefício do setor aeroespacial. 

Porém, em 2005, a FAB atualizou sua política de offset e editou o documento 

Política e Estratégia de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica da 

Aeronáutica (DCA 360-1). Na sequência, foram definidas as estratégias para o setor, 

por intermédio das normas denominadas Preceitos para a Negociação de Acordos 

de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica na Aeronáutica (ICA 360-1), 

instituindo o Comitê de Compensação da Aeronáutica, vinculado ao Estado-Maior da 

Aeronáutica (EMAER).  

A atual política de offset no âmbito da FAB ocorre sob a ótica do conceito de 

ciclo de vida de sistemas e materiais, cujo coordenador-geral é o Estado-Maior da 

Aeronáutica (EMAER). Cabe ao órgão detectar as necessidades operacionais, 

decidindo pela melhor opção (aquisição, modernização ou desenvolvimento), além 

de definir se serão exigidos, ou não, os acordos de compensações comerciais. 
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O modelo de Ciclo de Vida observa as seguintes fases: i) concepção; ii) 

viabilidade; iii) definição; iv) desenvolvimento ou aquisição; v) produção; vi) 

implantação; vii) utilização; viii) revitalização/modernização; e ix) desativação 

(BRASIL, 2007).  

Após a determinação dos requisitos operacionais, as etapas subsequentes 

são conduzidas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), 

que se vale das estruturas da Coordenação do Projeto da Aeronave de Combate 

(COPAC), que tem a missão de gerenciar os acordos de offset e do Instituto de 

Fomento e Coordenação Industrial (IFI), que atua como órgão de suporte e 

assessoria, acompanhando e avaliando a implementação das atividades de 

compensação.  

Segundo Corrêa (2017), a COPAC é atualmente referência nacional no que 

diz respeito a aquisição no ambiente militar e os offsets oriundos de suas aquisições 

podem ser considerados como o “estado da arte” em termos de volume, 

complexidade e intensidade tecnológica no Brasil, classificados como os de melhor 

qualidade no âmbito das Forças Armadas brasileiras. 

Já o IFI, de acordo com Ribeiro (2016), é peça-chave na política de offset da 

FAB. O órgão emite pareceres técnicos, assinados por analistas, que são 

encaminhados à COPAC. Portanto, na engrenagem dessa política, o IFI representa 

um órgão assessor e não decisor.  

De acordo com as premissas daquele Instituto, a Aeronáutica considera, 

como fator essencial, a obtenção de reciprocidade de fornecedores estrangeiros de 

bens e serviços, com vistas ao desenvolvimento e à modernização tecnológica e 

industrial do setor aeroespacial brasileiro e, excepcionalmente, de outras áreas de 

interesse do País (BRASIL, 2020c). 

Quanto à aplicação de fatores multiplicadores nos acordos de offset, as 

normativas internas da FAB determinam que sua discussão e valoração sejam 

realizadas “caso a caso”, cabendo ao Comitê de Compensação estabelecê-los. 

Ainda assim, dentre os seus preceitos de negociação de offset, o documento 

normativo no âmbito da FAB prevê que os multiplicadores variem de acordo com a 

modalidade compensatória (BRASIL, 2005).  

No que tange à coprodução, à produção sob licença e à produção 

subcontratada, os multiplicadores devem ser aplicados em consonância com o valor 



21 
 

 

agregado de tecnologia, o preço final e a finalidade de exportação (VIEIRA e 

ÁLVARES, 2019). 

Conforme levantamento realizado por Corrêa (2017), a partir das compras de 

produtos de defesa geridas pela COPAC, no período entre os anos de 2000 e 2016, 

foram identificados 67 (sessenta e sete) projetos de offset, dos quais 55 (cinquenta e 

cinco), ou seja, 82% (oitenta e dois por cento), levaram à capacitação tecnológica de 

organizações do setor aeroespacial brasileiro, beneficiando 34 (trinta e quatro) 

diferentes organizações, predominantemente empresas. 

Atualmente, dois programas desenvolvidos pela FAB, inseridos no contexto 

do reaparelhamento das Forças Armadas, preconizado pela END, podem ser 

apontados como boas referências na gestão de acordos de compensação: o 

Programa KC-390 e o Programa F-X2. 

 

5.1 Offset no Programa KC-390 

O Programa KC-390, teve início na década de 2000, quando a FAB avaliou a 

necessidade de substituição do avião cargueiro turboélice C-130 (Hércules), cuja 

vida útil já se aproximava do fim.  

De acordo com o modelo de ciclo de vida adotado pela Aeronáutica, foram 

levantadas 03 (três) linhas de ação: modernizar o C-130, adquirir uma aeronave 

existente no mercado, no caso o C-130J (evolução do C-130, fabricado pela 

empresa norte-americana Lockheed Martin), ou desenvolver uma nova aeronave.  

Da análise dessas possibilidades, restou decidido que o desenvolvimento de 

uma nova aeronave, com requisitos operacionais estipulados pelo EMAER, 

atenderia a FAB em melhores condições. 

Nesse sentido, em 2009, a FAB encomendou o desenvolvimento de um avião 

cargueiro multimissão (transporte de tropas e equipamentos, reabastecimento em 

voo, busca e resgate e evacuação aeromédica) do tipo tático militar, equipado com 

motores a jato, junto à Embraer. De forma preliminar, foram previstas as aquisições 

de 02 (dois) protótipos e 28 (vinte e oito) aeronaves e respectivos suportes 

logísticos. 

Em outubro de 2014, o primeiro protótipo do KC-390 Millennium foi 

apresentado ao público na fábrica da EMBRAER, localizada em Gavião Peixoto-SP 

e, já em fevereiro do ano seguinte, foi realizado o primeiro voo experimental da nova 

aeronave. Na sequência, ocorreu a montagem do segundo protótipo, concluída em 
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março de 2016. Finalmente, em 4 de setembro de 2019, na Base Aérea de Anápolis, 

ocorreu a entrega oficial da primeira unidade do cargueiro à FAB.  

Quanto aos projetos de offset, diversos fatores foram avaliados para 

fornecedores estrangeiros e nacionais, tais como, o atendimento às áreas de 

interesse descritas no Request For Proposal5; a compatibilidade com os objetivos da 

Política de Compensação da FAB; o valor agregado e nível de interesse do 

beneficiário na proposta; os benefícios; a singularidade tecnológica; a 

sustentabilidade do projeto; os impactos econômicos e tecnológicos; os possíveis 

spinoffs6; e a consistência e a viabilidade do Projeto (RIBEIRO, 2016). 

Com efeito, a subcontratação, por parte da EMBRAER, de fornecedores de 

sistemas e equipamentos produzidos fora do Brasil gerou obrigações de diversos 

offsets. Essa subcontratação de fornecedores estrangeiros pode ser explicada pelo 

pequeno número de empresas nacionais em condições de entregar os insumos 

necessários com alta tecnologia agregada. 

Um dos principais acordos de offset estabelecidos nesse Programa foi com a 

empresa norte-americana Rockell Collins, responsável pela produção das caixas de 

controle e dos painéis dos sistemas aviônicos do KC-390, com a integração e 

certificação dos sistemas fornecidos também sendo desenvolvidas pela subsidiária 

brasileira, instalada em São José dos Campos (RODRIGUES, 2018). 

Ademais, recentemente, foi assinado acordo de compensação com a 

empresa International Aero Engines, responsável por componentes do KC-390, com 

cinco projetos de offset, implementados em diferentes estados do Brasil, como São 

Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Amazonas, envolvendo a capacitação nacional 

para a realização de serviços de revisão geral e inspeções de motores produzidos 

pela Pratt & Whitney Canadá. O valor total de créditos de offset neste acordo 

ultrapassa a cifra de 900 (novecentos) milhões de dólares (MARIA, 2019). 

Os offsets pretendidos no Programa KC-390 visam, primordialmente, as 

capacitações relacionadas aos sistemas da aeronave, sua produção e manutenção 

                                            
5 “Fase final do processo seletivo, onde o comprador (buyer) formaliza ao vendedor (seller), a sua 

intenção de aquisição e solicita os dados técnicos do produto definido, incluindo os custos gerais e 
parciais ao processo. É praticamente a formalização governamental da compra, restando somente o 
contrato propriamente dito na sua concepção jurídica” (MOURE, 2014, apud RIBEIRO, 2016). 
 
6 Tecnologias desenvolvidas especificamente para atender necessidades militares, que acabam 

sendo utilizadas na produção bens e serviços de larga escala no meio civil. Os exemplos mais 
conhecidos mundialmente são a internet e o Global Positioning System (GPS) (CAMARGO, 2018). 
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no Brasil. A EMBRAER, por sua vez, encarregou-se em desenvolver, de maneira 

integral, os softwares de comando de voo. Assim, de forma complementar, a 

empresa poderá utilizar essas novas tecnologias adquiridas em futuros projetos na 

aviação civil.  

O Programa KC-390 envolveu a maior aeronave já projetada e fabricada pela 

EMBRAER, trazendo novos padrões de qualidade, como, por exemplo, o sistema de 

comando de voo de última geração. Além disso, o cargueiro apresenta um dos 

menores custo de ciclo de vida do mercado. Diante dessas vantagens, o KC-390 

Millennium já desperta a atenção de outros países, como no caso da Força Aérea 

Portuguesa (FAP), primeiro cliente internacional da aeronave, que deverá receber a 

primeira unidade contratada em 2023. 

Pode-se concluir, portanto, que ao mesmo tempo em que atenderam as 

necessidades operacionais da FAB, os acordos de offset celebrados colaboraram 

para o fortalecimento da indústria aeronáutica nacional, sendo considerados 

iniciativas de sucesso nessa área. 

 

5.2 Offset no Programa F-X2 

O Programa F-X2 trata da aquisição de 36 (trinta e seis) aeronaves 

multiemprego Gripen NG, junto à empresa sueca SAAB, no sentido de substituir os 

caças Mirage, que se encontram em fase de desativação. O contrato, assinado com 

a FAB em 2014, foi considerado o maior negócio na história da empresa. A previsão 

é de que todas as aeronaves sejam entregues até 2024. 

Em linhas gerais, difere-se do Programa KC-390, que teve como principal 

parceira uma fabricante brasileira. Entretanto, pode-se inferir que uma das maiores 

beneficiadas por esse Programa será justamente a EMBRAER, envolvendo a 

realização de mais de 60 (sessenta) contratos de offset, com uma série de 

incrementos no nível de capacidades de inovação avançadas, que serão recebidos 

pela indústria nacional.  

O contrato firmado com a companhia sueca envolveu cooperação entre as 

partes para fins de desenvolvimento do caça, incluindo transferência de tecnologia à 

indústria brasileira, por um período de 10 (dez) anos. O acordo de transferência de 

tecnologia teve início em outubro de 2015, quando os primeiros 50 (cinquenta) 

engenheiros brasileiros, funcionários de empresas parceiras da SAAB no Brasil, 

foram para a Suécia iniciar uma temporada de capacitação.  
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Do total das aeronaves adquiridas, estima-se que 15 (quinze) unidades serão 

montadas no Brasil, sob a liderança da EMBRAER. Também existe a previsão da 

entrega dos códigos fontes dos softwares embarcados nas aeronaves. Foram 

oferecidas ainda, como vantagens comerciais, a possibilidade de parceria com 

empresas do setor aeroespacial brasileiro, além de investimentos diretos em áreas 

como a indústria eletrônica, com a participação de diversas empresas do setor, de 

forma a beneficiar diretamente a BID.  

O primeiro voo experimental do Gripen NG foi realizado em agosto de 2019. 

Durante aproximadamente uma hora, os engenheiros e responsáveis avaliaram o 

comportamento do caça em diferentes altitudes e velocidades e o funcionamento 

dos sistemas operacionais. Cerca de um mês após, em 10 de setembro de 2019, na 

cidade de Linköping, na Suécia, ocorreu a cerimônia de entrega do primeiro F-39 à 

FAB.  

De acordo com a SAAB, atualmente, mais de 350 (trezentos e cinquenta) 

profissionais brasileiros participam ativamente do programa de transferência de 

tecnologia, incluindo temporadas na Suécia para receber treinamento. Além disso, 

em 2016, o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen foi inaugurado junto à 

unidade da Embraer de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo (BRASIL, 2019a). 

Outro avanço significativo, no tocante à transferência de tecnologia, foi a 

inauguração da SAAB Aeronáutica Montagens (SAM) no Brasil. Localizada em São 

Bernardo do Campo – SP, trata-se da primeira fábrica de aeroestruturas para o novo 

caça Gripen, fora da Suécia. Na planta serão construídas seções do caça, tais como 

o cone de cauda e a fuselagem dianteira da versão monoposto, que serão entregues 

para a montagem final, tanto na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto – SP, 

quanto em Linköping, na Suécia (DEFESANET, 2020). 

Segundo Ribeiro (2016), as propostas em termos de offset, contando com 

transferência de tecnologia e obtenção de autonomia tecnológica, pesaram na 

decisão em favor da SAAB, em relação aos outros dois caças finalistas (o Rafale, da 

francesa Dassult, e o F-18, da norte-americana Boeing). Ademais, os menores 

custos de produção e de manutenção do Gripen NG também foram considerados na 

análise das propostas. Dessa forma, futuramente, o Brasil poderá projetar e construir 

seus próprios caças. 
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5.3 Benefícios e aplicabilidade 

Considerando o disposto na legislação brasileira e, em particular, nos 

documentos basilares da Defesa Nacional (PND, END e LBDN), inclusive com a 

possibilidade da adoção de acordos de compensação no segmento civil, pode-se 

concluir que a política de offset desenvolvida pela FAB é um importante instrumento 

para: i) fortalecimento da BID, ii) acesso a novos mercados; iii) redução da 

dependência dos fornecedores de armas estrangeiros, iv) ampliação da oferta de 

tecnologia no cenário nacional, v) equilíbrio da balança comercial brasileira, vi) 

desenvolvimento de produtos de defesa com aplicabilidade dual, inclusive com a 

geração de spinoffs e expectativa de utilização no meio civil.  

Em que pese a idiossincrasia da mencionada política, pode-se inferir que, 

devido ao sucesso do respectivo modelo de gestão, o mesmo pode ser aplicado, 

com as adaptações que se fizerem necessárias, pelo Ministério da Defesa e pelas 

demais Forças Armadas brasileiras, bem como por outros órgãos da Administração 

Pública. 

Na sequência, serão apresentadas algumas propostas para a política de 

offset desenvolvida pelo EB, a partir da identificação de possíveis pontos de 

convergência com o modelo adotado pela FAB, que possam ser utilizados no âmbito 

do Exército, com foco nos benefícios que os acordos de compensação podem trazer 

para a instituição. 

 

 

6. PROPOSTAS PARA A POLÍTICA DE OFFSET DO EB 

 

A fim de fazer face aos desafios do século XXI, em consonância com as 

orientações do MD e alinhado com o pensamento de emprego conjunto das Forcas 

Armadas, o EB vem implantando, recentemente, a ferramenta do Planejamento 

Baseado em Capacidades (PBC).  

A referida iniciativa justifica-se pela dificuldade de fluxo contínuo de recursos, 

bem como os elevados investimentos requeridos em Defesa, além do ambiente de 

elevadas incertezas, dentre outros fatores, tendo como o resultado final o Plano de 

Obtenção de Capacidades (POC) (BRASIL, 2020d). 

Contudo, tal metodologia observa um compasso acelerado do 

desenvolvimento de novas tecnologias, muitas delas disruptivas, carecendo, assim, 
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de projetos e programas que favoreçam o desenvolvimento de capacidades militares 

de defesa necessárias ao país, reforçando a utilidade dos acordos de offset. 

Nesse sentido, recentemente, em 06 de agosto de 2019, a instituição aprovou 

novas Normas para Gestão de Acordos de Compensação Tecnológica, Industrial e 

Comercial, tendo como finalidades: i) recriar o Sistema de Gestão de Acordos de 

Compensação Tecnológica, Industrial e Comercial do Exército Brasileiro (SISGAC) a 

ser implantado no âmbito do Exército Brasileiro; e ii) estabelecer a sistemática de 

Compensação Tecnológica, Industrial e Comercial a ser implantada no âmbito do 

Exército Brasileiro (BRASIL, 2019b). Tal medida demonstra a importância que a EB 

vem dedicando à política de offset, no âmbito da instituição. 

Entretanto, de acordo com Oliveira (2017), em sua análise da prática de offset 

no EB após 1990, não houve eficiência na transferência de tecnologia no período 

considerado, pois, na maioria dos casos observados, o foco estava na melhoria de 

processos industriais. Em outro viés, torna-se interessante que o foco atual esteja 

voltado para a transferência de tecnologia. 

Com efeito, a busca por uma política de offset que priorize projetos 

relacionados com ciência, tecnologia e inovação e que contemple os setores militar 

e industrial, aliando alta tecnologia de aplicação militar e civil, deve ser 

constantemente perseguida pelo EB, pois, além dos benefícios já descritos, 

estabelece boa aceitação por parte da opinião pública e, consequentemente, 

aumenta a consciência de defesa por parte da população brasileira. 

Ademais, tal política de offset no âmbito do EB, assim como ocorre na FAB, 

deve estar baseada no conceito de ciclo de vida de sistemas e materiais, sob 

coordenação do Estado-Maior do Exército (EME).  

Para tanto, a instituição deve valer-se das Instruções Gerais para o Modelo 

Administrativo do Ciclo de Vida dos Materiais de Emprego Militar (IG 20-12), que 

dispõe sobre algumas etapas do processo decisório para aquisição e 

desenvolvimento de material de emprego militar (BRASIL, 2016).  

Contudo, a sistemática proposta pelas IG deve ser revisada constantemente, 

a fim de atender a rápida dinâmica do mercado, que apresenta um ciclo decisório 

curto e rápido (OLIVEIRA et al., 2017). 

Ressalta-se que a implementação dessa política de offset encontra-se 

diretamente relacionada com as aquisições de PRODE, que podem ocorrer, 

basicamente, de três formas: i) aquisições de bens e serviços disponíveis no 
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mercado (off the shelf); ii) contratação de bens e serviços com vistas à 

modernização dos equipamentos e/ou sistemas existentes; e iii) encomenda do 

desenvolvimento de um novo PRODE.  

Entretanto, independente da forma de aquisição escolhida, devem ser 

priorizados acordos que envolvam os offsets diretos, com ênfase naqueles projetos 

que visem obter capacidades de manter, operar e atualizar os equipamentos 

adquiridos por intermédio do contrato principal, sem a dependência de fornecedores 

estrangeiros. Sobre essa questão, ressalta-se que tais capacidades, geralmente, 

estão relacionadas com a absorção de tecnologia e, por conseguinte, tendem a ser 

mais complexas. 

Conforme observa Corrêa (2017), os projetos de offset determinam um 

conjunto de atividades, que operacionalizam as condições de entrega, os recursos 

utilizados, os atores envolvidos e as medidas dos benefícios previstos nos acordos 

de compensação, em um horizonte temporal de longo prazo. 

Portanto, os offsets devem ser considerados em um contexto envolvendo 

projetos de longa duração. Observa-se, por exemplo, nos casos de sucesso 

relacionados com a EMBRAER, que os offsets demandam um prazo considerável 

para que todas as transações acordadas sejam concluídas e, portanto, apresentem 

os efeitos desejados.  

Pode-se inferir, então, que os impactos dos offsets devem ser acompanhados 

sob uma perspectiva de longo prazo em relação às atividades e aos resultados. 

Nesse sentido, torna-se imperioso que o EB busque uma política de compensações 

baseada em horizontes temporais mais longos, com foco na definição de quais 

tecnologias críticas podem ser nacionalizadas via offset.  

Por tudo isso, torna-se importante o estabelecimento de uma estrutura 

orgânica permanente no âmbito do EB, dotada das competências necessárias, a fim 

de gerenciar os acordos de offset, evitando-se, dessa maneira, o mero emprego de 

estruturas ad hoc.  

Tal iniciativa visa manter, de forma sistematizada, as informações sobre o 

tema no âmbito da instituição, com ênfase na atualização das capacitações 

tecnológicas e potencialidades demandadas pelo EB. 

Esse órgão específico poderia atuar com responsabilidades semelhantes ao 

IFI da FAB, prestando assessoria técnica nos assuntos de offset, com a emissão de 
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pareceres técnicos e diretrizes para adoção de fatores multiplicadores, em auxílio às 

Organizações Militares contratantes no âmbito do Exército. 

Ademais, tal estrutura vai ao encontro do previsto na Portaria Normativa nº 

61, do MD, que recomenda às Forças Singulares que definam, em suas respectivas 

estruturas, um setor para coordenar as atividades relacionadas à compensação 

tecnológica, industrial e comercial (BRASIL, 2018). 

Ainda sobre o tema fatores multiplicadores, recomenda-se que as Normas 

para Gestão de Acordos de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica no 

Exército Brasileiro não apenas conceituem os multiplicadores, mas também e 

principalmente, estabeleça modalidades e prioridades para sua aplicação, evitando 

que análises nesse sentido sejam realizadas de maneira casuística (VIEIRA e 

ÁLVARES, 2019). 

De resto, a experiência adquirida pelo Brasil, como receptor de offset nas 

últimas décadas, pode capacitar o país a atuar também como ofertante no cenário 

internacional, permitindo a comercialização de sistemas e equipamentos de defesa 

desenvolvidos a partir dos Programas Estratégicos do EB. 

Nesse sentido, a instituição, além de se beneficiar com a aquisição daquilo 

que existe de mais moderno em termos de PRODE, seguiria contribuindo com o país 

em outras áreas, tais como: (i) na ampliação dos mercados consumidores; (ii) no 

estabelecimento de alianças estratégicas; (iii) na padronização dos meios a serem 

utilizados por países aliados; e (iv) na redução dos custos de fabricação, em razão 

da economia de escala (CARLOS, 2013). 

Por fim, atenção especial também deve ser dispensada à prestação de contas 

sobre os offsets implementados e seus resultados, de forma que todo o processo 

seja o mais transparente e confiável possível.  

Se por um lado, uma possível falta de transparência nos contratos de offsets 

tornam as compras governamentais vulneráveis à incidência de fraudes e de 

corrupção, em outro viés, sua presença em todo o processo corrobora para uma 

correta análise dos custos e dos benefícios advindos dos acordos de compensação, 

além de atestar a eficiência das transações, conforme recomendação contida no 

Acórdão nº 2.953/2013 – Plenário do TCU (BRASIL, 2013). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância do estudo acurado do tema proposto, bem como da consequente 

utilização judiciosa dos offsets, justifica-se pelos altos valores financeiros envolvidos 

nas compras dos PRODE, pela sua contribuição para o fortalecimento da BID, além 

da absorção dos benefícios em tecnologia e inovação advindos dessa prática.  

Contudo, para que os benefícios advindos dos offsets possam ser percebidos 

na sua plenitude, tornam-se necessárias a existência de uma base industrial forte, 

de processos econômicos e fiscais sadios, de uma política de comércio exterior 

atuante, além de infraestrutura satisfatória (van DICK, 2004 apud OLIVEIRA, 2017).  

Ademais, torna-se relevante concluir que os offsets não devem ser 

considerados como um fim em si mesmo, pelo fato de geralmente tratarem-se de 

termos acessórios a aquisições de grande vulto, ou seja, a maior importância 

sempre recairá sobre os termos do contrato principal. 

Uma possibilidade, não explorada por este trabalho, seria a proposta de 

constituição de uma comissão conjunta permanente na estrutura do MD, para tratar 

dos assuntos relacionados com offset no âmbito da Defesa. Tal comissão seguiria a 

tendência de países desenvolvidos com expertise em acordos de compensação e 

atuaria nas aquisições centralizadas que envolvam as três Forças Armadas, como, 

por exemplo, no caso dos setores estratégicos cibernético, espacial e nuclear. Além 

disso, também poderia atuar prestando assessoria técnica nas compras singulares 

realizadas por cada uma das Forças. 

Essa comissão poderia, inclusive, aproveitar-se de lições aprendidas por cada 

uma das Forças e, sobretudo, aquelas advindas do Programa H-XBr, que sob 

coordenação do MD, adquiriu 50 (cinquenta) aeronaves do consórcio formado pela 

Airbus Helicopters e pela Helibrás, para mobiliar as três Forças, sendo 16 

(dezesseis) para cada uma e 02 (dois) para a Presidência da República. O 

respectivo acordo de compensação exigiu como contrapartida, por parte do 

consórcio, a transferência de tecnologia para produção, montagem e manutenção 

dos helicópteros adquiridos. 

Espera-se, dessa forma, que compras centralizadas permitam menores 

custos de aquisição e de manutenção, interoperabilidade entre as três Forças, além 

de maior poder de negociação na assinatura dos acordos de offset. 
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É fato inconteste que a BID é beneficiada pelos acordos de compensação. 

Contudo, o Brasil ainda se ressente do estabelecimento de uma política de offset 

que congregue governo, incluindo as Forças Armadas, indústria e centros de 

pesquisa.  

Resta destacar, portanto, que a assinatura e a consequente execução de 

bons acordos de compensação, por parte de qualquer país, encontra-se diretamente 

relacionada: i) à capacidade de investimento; ii) ao ambiente interno que contemple 

política satisfatória e economia desenvolvida ou em viés de crescimento; iii) à 

consciência de defesa por parte da sociedade; iv) à infraestrutura industrial capaz de 

absorver novas tecnologias; v) à existência de recursos humanos capacitados; e vi) 

a alianças estratégicas com outras nações, observadas as condicionantes 

geopolíticas e os antecedentes históricos.  

Por fim, conclui-se que a prática de acordos de compensação, quando 

executada com eficiência, pode trazer inegáveis benefícios ao EB, em particular, e 

ao Brasil, em geral. 
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