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RESUMO 
 
O Exército Brasileiro (EB) optou por financiar todos seus atuais Programas 
Estratégicos e as aquisições de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM) com 
recursos do Tesouro Nacional oriundos do Orçamento Federal. Nos últimos anos, o 
Brasil está enfrentando uma severa crise fiscal, impactando a disponibilidade de 
recursos para o custeio e investimentos de todo o aparato estatal, fazendo com que o 
EB alongasse os prazos de entrega de seus Programas Estratégicos sob o risco de 
obsolescência. A Marinha do Brasil (MB) com o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (PROSUB) e a Força Aérea Brasileira (FAB) com os caças Gripen 
optaram e conseguiram articular Operações de Crédito Externo (OCE) que estão 
sustentando com alguns percalços esses programas. O EB perdeu a capacidade de 
realizar OCE, pois não celebrou uma nova operação nos últimos 20 anos, tendo a 
estrutura responsável – Diretoria de Administração Financeira – sido extinta, e os 
integrantes que participaram desse processo não integram mais os quadros da ativa 
da instituição. Nesse sentido, a Força necessita voltar a ter essa capacidade para 
poder realizar uma OCE para contribuir com o atingimento do Objetivo Estratégico do 
Exército 15 – Maximizar a Obtenção de Recursos do Orçamento e de Outras Fontes. 
A utilização do processo mimético, tendo como referência a estrutura vigente no 
Comando da Aeronáutica, se apresenta como uma alternativa plausível para a 
institucionalização das OCE no EB, fato confirmado em entrevistas com diversos 
Oficiais-Generais de Intendência com vasta experiência na área de orçamento, pois a 
FAB realizou diversas OCE com sucesso e contribuiu para que a MB concluísse com 
sucesso o financiamento do PROSUB. Da análise da estrutura do EB, verificou-se que 
a criação do Comitê Gestor para a Obtenção de Fontes de Financiamento para o EB 
(CGOFF-EB) não atingiu seu objetivo. Com isso, a criação de uma estrutura fixa na 
Assessoria Especial de Orçamento e Finanças (AOFIN) seria uma possibilidade, pois 
compete a ela conduzir tratativas relacionadas ao orçamento, às finanças, à 
remuneração e à proteção social em fóruns externos e atuar como interlocutora 
desses assuntos junto às demais Forças Singulares e órgãos governamentais. Além 
disso, o Exército necessita, desde já, investir em capacitação de pessoal e descrever 
os processos e trabalhos para readquirir essa capacidade, institucionalizando as OCE 
para dar suporte aos Programas Estratégicos do Exército (Prg EE), uma vez que 
essas operações se revestem de elevada complexidade, ainda mais com a obrigação 
de utilização de acordos de compensação em aquisições superiores a USD 50 
milhões, porém essas operações possibilitaram o acesso a mais de R$ 60 bilhões nos 
últimos 10 anos (valores cambiais de julho de 2020) ficando o EB à margem desse 
processo. Ainda, no curto prazo, a Emenda Constitucional nº 95/2016 e a pandemia 
de Covid-19 ampliaram a dificuldade de investimento do já combalido Orçamento 
Federal, inviabilizando uma nova OCE. Apesar disso, nos médio e longo prazos 
entende-se como excelente alternativa, caso o atual cenário fiscal se altere. Para não 
perder essa janela de oportunidade no futuro, o Exército deve se preparar, desde já, 
institucionalizando as OCE na Força para melhorar o suporte aos Prg EE e à obtenção 
de SMEM com o objetivo de melhor cumprir com seus deveres constitucionais. 
 
Palavras-chave: Decisão de Financiamento, Operações de Crédito Externo, 
Programas Estratégicos do Exército, Orçamento Federal e Institucionalização de 
Processos.



 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian Army has chosen to finance all of its current Strategic Programs and the 
acquisition of Military Employment Systems and Materials with resources from the 
National Treasury from the Federal Budget. In the recent years, Brazil is facing a 
severe fiscal crisis, impacting the availability of resources for the costing and 
investments of the entire state apparatus, causing to Brazilian Army changes on the 
chronogram to extend the start of project of its Strategic Programs under the risk of 
obsolescence. The Brazilian Navy (MB) with it project of Submarine Development 
Program (PROSUB) and the Brazilian Air Force (FAB) with the Gripen fighters aircrafts 
chose and managed to articulate External Credit Operations (ECO) that are supporting 
these programs with some delays due to problems. Brazilian Army has lost the 
expertise to carry out ECO due to the fact that has not entered into a new operation in 
the last 20 years, with its the responsible structure in the force, Financial Management 
Area, terminated and with the members who participated in this process no longer part 
of the institution's active staff. In this sense, the Force needs to take back this capacity 
in order to carry out ECO to contribute to the achievement of Army Strategic Goal 15, 
Maximize the process of Resources Obtainment from the Budget and Other Sources. 
The use of the mimetic process, based on the experience of the other forces (Navy 
and Air Force) and having as reference the structure in Brazilian Air Force Command 
presents itself as a plausible alternative for the institutionalization of the ECO in the 
Brazilian Army, a fact confirmed in interviews with several Quartermasters General 
Officers with vast experience in the budgeting area. From the analysis of the Brazilian 
Army structure, it was found that the creation of the Management Committee for 
Obtaining Sources of Funding for the Brazilian Army (CGOFF-EB) did not achieve its 
objective. With this, the creation of a fixed structure and its institutionalization in the 
Special Budget and Finance Advisory (AOFIN), it could be possible, because it is 
responsible for conducting negotiations related to budget, finance, remuneration and 
social protection in external forums and acting as interlocutor of these subjects 
together with the other Singular Forces and government agencies. In addition, Army 
needs to invest in personnel training, in processes descriptions and work to regain this 
capacity by institutionalizing the ECOs to support the Army's Strategic Programs, as 
these operations are highly complex, even more with the obligation to use 
compensation agreements in acquisitions over USD 50 million, however these 
operations have enabled access to more than R$ 60 billion in the last 10 years, with 
July 2020 exchange values, while Brazilian Army was pushed to the sidelines of this 
process. In the short term, Constitutional Amendment 95/2016 and the Covid-19 
pandemic increased the investment difficulty of the already weak Federal Budget, 
making a new OCE unfeasible. Despite this, in the medium and long terms it is 
understood that it is an excellent alternative, if current fiscal scenario changes. The 
Brazilian Army must be prepared to not lose again the investment window opportunity 
in the future, should start institutionalizing the ECO in the Force to improve support for 
the Army's Strategic Projects and to obtain Military Employment Systems and Materials 
with the objective of better fulfilling of its constitutional duties. 
 
 
 
Keywords: Financing Decision, External Credit Operations, Army Strategic Programs, 
Federal Budget and Institutionalization of Processes
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Política Nacional de Defesa e a percepção da necessidade 

de ampliar sua capacidade de proteger o Estado Brasileiro para cumprir seus deveres 

constitucionais, o Exército Brasileiro (EB) elaborou as bases para o seu Processo de 

Transformação com o intuito de atender a essas demandas, elencando os oito vetores 

propulsores de sua transformação: Doutrina, Preparo e Emprego, Educação e Cultura, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão Corrente e Estratégica, Ciência e Tecnologia 

e Modernização do Material, Logística e Engenharia.  

Nesse contexto foram apresentados, em 2012, os Projetos Estratégicos do 

Exército (PEE) para ampliar a capacidade de atuação do EB, com o objetivo de serem 

os indutores de sua transformação para cumprir os objetivos estabelecidos.  

Os PEE apresentados eram: Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON); Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas 

Terrestres (PROTEGER); Defesa Cibernética; Guarani; Defesa Antiaérea; Astros 

2020; e Recuperação da Capacidade Operacional da Força Terrestre (RECOP). 

 Segundo consta no sítio do Escritório de Projetos do Exército, com o 

diagnóstico dos então PEE constatou-se que, na realidade, no nível estratégico, o 

Exército conduzia um portfólio integrado por subportfólios e programas, mudando 

seus processos de gestão, conforme figura 1. 

Para efetiva implantação dos Programas Estratégicos do Exército (Prg EE), é 

necessária a integração dos oito vetores propulsores com destaque para doutrina, 

gestão corrente e estratégica, gestão de recursos humanos, Ciência e Tecnologia e 

modernização do material, uma vez que são programas de elevadas magnitude e 

complexidade. 

Conforme consta no Processo de Transformação do Exército, o 5º vetor – 

Gestão Corrente e Estratégica – busca transformar a gestão atual do EB e a estratégia 

vigente, a fim de melhorar a concepção da Força, adotando medidas estruturais e 

sistêmicas para a Força. Dentre as medidas estruturais destacam-se a redução dos 

efetivos empregados em atividades que não sejam as operacionais e a modernização 

dos métodos de gestão administrativas; e nas medidas sistêmicas destaca-se a 

necessidade de reestudo da estrutura organizacional da alta Administração. 
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Figura 1 – Portfólio Estratégico do Exército. 
Fonte: Escritório de Projetos do Exército (2020).  

 

Além disso, segundo a Diretriz do Comandante do Exército de 2019 consta que 

todos os esforços devem ser feitos no sentido de dar continuidade ao processo, por 

meio da busca de recursos de fontes variadas e de uma gestão racional e efetiva dos 

recursos disponíveis e do bem público sob nossa responsabilidade.  

Outro fato a ser considerado é que no Plano Estrateǵico do Exe ́rcito (PEEx) 2020-

2023, o qual direciona o esforço dos investimentos da Força para o quadrien̂io 2020-2023, 
consta o OEE 15, conforme descrito no Quadro 1. 

OEE 15 - MAXIMIZAR A OBTENÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO E DE OUTRAS FONTES  
Estratégia Ação Estratégica Atividades 

15.1 Realização de gestões 
para assegurar a obtenção 

de recursos para o 
atendimento das demandas 

do Exército. 

15.1.1 Realizar ações que 
assegurem orçamento 

compatível, previsível e regular 
para as Unidades 

Orçamentárias do Exército 

15.1.1.1 Obter recursos orçamentários 
necessários à implementação dos 
programas e projetos do Exército 

Brasileiro. (2020- 2023) 

15.1.1.2 Realizar assessoramento e 
ações para minimizar os impactos dos 

eventuais contingenciamentos 
orçamentários. (2020- 2023) 

15.1.2 Obter aportes 
orçamentários adicionais de 
outras fontes de interesse do 

Exército 

15.1.2.1 Obter recursos de interesse do 
Exército provenientes de outras fontes 

de financiamento e decorrentes de 
instrumentos de parceria. (2020-2023) 

Quadro 1 – OEE 15 – Maximizar a obtenção de recursos do Orçamento e de Outras Fontes. 

Fonte: PEEx 2020-2023. 

 

Para cumprir o OEE 15, o Exército necessita aperfeiçoar sua governança 

corporativa, sendo esta um conjunto de mecanismos e práticas que visa alinhar os 
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interesses de todos os envolvidos e interessados na Força. Nesse sentido, o EB  

necessita repensar a administração da Força, com a supressão, adequação ou 

criação de estruturas para atender às novas e correntes demandas, com o objetivo de 

colaborar para que o Exército cumpra com seus deveres constitucionais previstos no 

Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.  

Além desse ambiente vigente de mudanças internas, o Exército necessita estar 

sempre se adequando ao ambiente de grave crise fiscal que o Brasil enfrenta, o qual  

vem reduzindo, sistematicamente, a disponibilidade orçamentária para investimentos, 

assim cabendo ao Exército buscar alternativas para mitigar a restrição orçamentária 

atualmente enfrentada. 

 Tanaka (2018) aborda a importância de o EB ter opções de financiamentos para 

manter seu ímpeto de transformação, valorização e inovação por meio da aquisição 

de ativos e tecnologia que poderão estar impulsionando os Prg EE dentro do cenário 

restritivo que a economia brasileira enfrenta.  

Nesse contexto, para atender a Diretriz do Comandante do Exército de 2019 

de incrementar as negociações no nível político com o objetivo de buscar a celebração 

de instrumentos de parceira como modo de obter recursos financeiros necessários 

para a manutenção do nível de prontidão da Força Terrestre, são necessárias outras 

formas de financiamento para os atuais Prg EE, com a obtenção de SMEM, com 

especial atenção para as OCE que não sofrem bloqueios orçamentários. 
 
1.1 PROBLEMA 

No final de 1999, ou seja, há mais de 20 anos, o EB realizou sua última OCE 

para aquisição dos helicópteros Cougar, perdendo a capacidade em utilizar esse 

mecanismo de financiamento.  

Como faz muito tempo que essas operações não são realizadas, o EB não 

possui mais uma seção responsável para estruturar uma possível operação, porém a 

Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira detêm a estrutura e o conhecimento dessas 

operações, conseguindo concretizar compras de bilhões de dólares que estão 

reequipando sua Força, além de contribuir para o desenvolvimento tecnológico e da 

economia nacional. 

Além disso, as restrições orçamentárias vivenciadas pela União fazem com que 

os recursos do Orçamento Geral da União (OGU) sejam sempre contingenciados, 
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comprometendo a implementação dos atuais Prg EE, que tiveram seus prazos de 

entregas alongados, sofrendo elevado risco de obsolescência de seus Materiais de 

Emprego Militar (MEM). 

Os recursos obtidos por meio de OCE não sofrem contingenciamento, pois o 

Governo Federal compromete-se a pagar a dívida, sob risco de entrar em moratória. 

Por outro lado, a estruturação desses créditos reveste-se de grande complexidade, 

pois necessita-se de aprovação do Congresso Nacional para que o País se endivide 

para a aquisição do bem de Defesa, além da necessidade de negociação com bancos 

internacionais para a tomada de empréstimos. 

Nesse contexto, se faz necessário o conhecimento institucional para a 

estruturação de uma OCE para assegurar o fluxo financeiro para a implementação 

dos programas, mitigando alguns dos efeitos das restrições orçamentárias, que ainda 

devem perdurar por alguns anos, com a possível criação de estrutura viabilizadora de 

sua consecução, pois essa fonte de recurso não sofre diretamente as restrições do 

OGU.  

Assim, a institucionalização das OCE no Comando do Exército, em suporte aos 

atuais e/ou futuros Prg EE e à obtenção de SMEM é um assunto no qual há forte 

aplicabilidade institucional. Nesse sentido, aplica-se o presente trabalho. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
Propor a possível institucionalização das OCE no Comando do Exército em 

suporte aos Prg EE e à obtenção de SMEM. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

a) explicar as condições para as decisões de financiamento na administração 

federal; 

b) explicar o funcionamento do Orçamento Geral da União; 

c) mostrar as principais OCE realizadas no âmbito da defesa, explicando como 

são estruturadas e os principais desafios para sua consecução; 

c) mostrar como estão estruturadas as OCE no âmbito da Marinha do Brasil e 

da Força Aérea Brasileira; 
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d) sugerir a criação de uma estrutura com seu possível organograma e uma 

ideia de inserção na estrutura administrativa da Força para dar suporte às OCE no 

EB; e 

e) explicar a conjuntura e as futuras possibilidades para realização de uma OCE 

no âmbito do Exército.  

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo estará limitado:  

- À pesquisa bibliográfica sobre o Orçamento Geral da União, decisões de 

financiamentos, OCE e institucionalização de processos com suas características;  

- Às OCE empreendidas pelas Forças Armadas Brasileiras desde o final do 

século passado, com suas características e especificidades;  

- À descrição de como está estruturada a Marinha e a Força Aérea Brasileira 

para a realização e administração das OCE sob sua responsabilidade; e 

- Mostrar como está estruturada a Alta Administração do Exército Brasileiro, 

apresentando uma sugestão para a possível estruturação na Força de um setor 

responsável para trabalhar com essas operações. 
 
 
1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A dependência de uma única fonte de recursos faz com que todos os 

investimentos fiquem comprometidos, em caso de mudança conjuntural e/ou 

estrutural vivenciada pelo financiador. 

Conforme consta no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a economia do Brasil apresenta dificuldades para retomar seu crescimento, 

após a forte recessão dos anos de 2015 e 2016, refletindo negativamente na 

arrecadação tributária da União. 

Nesse sentido, o Governo Federal, principal financiador do EB, enfrenta um 

momento de elevada restrição orçamentária para investimentos no OGU, impactando 

diretamente os dispêndios da Força Terrestre, alongando o prazo de entrega dos Prg 

EE e dificultando a obtenção de SMEM.  

Além disso, esse cenário tende a perdurar por muitos anos, pois a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, limitou os gastos públicos, não 

podendo haver despesa sem fonte de recurso para sua execução. 
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Soma-se a esse quadro, em 2016, a Emenda Constitucional nº 95 instituiu o 

Novo Regime Fiscal, com o objetivo de equilibrar as contas públicas, por meio de um 

rígido mecanismo de controle de gastos durante 20 anos, limitando drasticamente o 

espaço orçamentário para os investimentos. 

Agravando ainda mais a situação, a Covid-19 – pandemia que está gerando 

forte recessão na economia mundial e fazendo com que o governo expanda seus 

gastos sociais – reduziu ainda mais a capacidade de investimento das Forças 

Armadas para o curto e médio prazos. 

 Dessa forma, a busca por outras fontes de captação de recursos é de vital 

importância para a consecução dos programas que contribuirão para o cumprimento 

das missões constitucionais da Força Terrestre. 

 

1.5 METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de pesquisa 

bibliográfica, pois baseou sua fundamentação teórico-metodológica na investigação 

sobre os assuntos relacionados ao Orçamento Geral da União, às Operações de 

Crédito Externo, a conjuntura e a visão de futuro para sua realização e de como a 

Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira institucionalizaram essas operações, além 

de buscar informações disponibilizadas na rede mundial de computadores. 

A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso foi realizada por 

meio da coleta na literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica em livros, 

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e 

dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao assunto. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo para a busca de dados 

primários da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira a respeito de suas 

estruturas. Nessas oportunidades foram levantadas as fundamentações teóricas e 

práticas para o embasamento de uma sugestão a ser realizada pelo Exército 

Brasileiro. 

A metodologia em questão possuiu limitações, pois não contemplou 

questionário com pessoas diretamente ligadas aos processos em estudo, porém teve 

acesso a entrevistas de diversas autoridades civis e militares, além de questionários 

de outros estudos relativos às OCE, assim a metodologia escolhida é adequada e 

possibilitará o alcance dos objetivos propostos no presente Projeto de Pesquisa. 
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2 DECISÕES DE FINANCIAMENTO  
Após a decisão pela obtenção do material ou serviço para os Prg EE com o 

objetivo de gerar as capacidades necessárias à Força para cumprir suas missões, há 

de se optar entre a utilização de capital próprio ou de terceiros. 

Neste contexto, o capital próprio do Governo consiste, essencialmente, das 

receitas provenientes de tributos, de contribuições sociais e econômicas, da 

exploração econômica do patrimônio, das explorações econômicas de atividades 

agropecuárias, industriais e de serviços, de multas e indenizações e da alienação de 

bens. As fontes externas, por sua vez, constituem-se das operações de crédito, as 

quais podem ocorrer na forma de contratos de financiamentos ou de emissões de 

títulos públicos. (Giacomoni, 2005).  

Todas as fontes de receitas devem constar no orçamento, seguindo o princípio 

da universalidade no qual todas as receitas e despesas deverão estar previstas na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

 

2.1 ORÇAMENTO DA UNIÃO 

O modelo de planejamento orçamentário é definido na Constituição Federal, 

sendo composto por três instrumentos que são o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a LOA, conforme consta abaixo: 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 
I - O Plano Plurianual; 
II - As Diretrizes Orçamentárias; e 
III – Os Orçamentos Anuais. 

  
Anualmente são aprovados, em ordem cronológica, a LDO, o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) e a LOA, todos seguindo as diretrizes do PPA, elaborado 

pelo Governo Federal do Brasil.   

Essas três leis devem estar alinhadas entre si de forma harmônica, uma vez 

que o PPA é um instrumento destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com 

vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República, sendo explicitado o 

conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 (quatro) anos com 

as ações que devem ser realizadas para se atingir as metas previstas. 

 O PPA é elaborado durante o primeiro ano do mandato presidencial e sua 

vigência abrange até o final do primeiro ano do mandato seguinte, sendo de 

fundamental importância as articulações necessárias para inclusão das principais 
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ações e programas do Exército para que possa haver previsão orçamentária para 

esses dispêndios. 

 A LOA define as prioridades contidas no PPA, fixando o planejamento de curto 

prazo, anualmente, disciplinando todas as ações do Governo, estimando as receitas 

e fixando as despesas a serem realizadas. Segundo o princípio da universalidade, 

nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento, reforçando a 

necessidade de conhecer os instrumentos orçamentários para consecução das 

missões do Exército.  

 A LDO tem o papel de estabelecer a ligação entre o PPA e a LOA, 

estabelecendo as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Com base 

na LDO aprovada no Legislativo, elabora-se a proposta orçamentária para o ano 

seguinte.  

 O processo orçamentário pode ser definido, conforme a figura 2, constante da 

PLOA 2015: 
 

 
    Figura 2 – Processo Orçamentário – Instrumentos Legais. 
    Fonte: PLOA 2015 (2014). 

 

Até o dia 31 de agosto – quadrienalmente para o PPA e anualmente para a 

LOA – o Ministério da Economia, com a colaboração dos outros Ministérios, prepara 

a Proposta do PPA e o PLOA, que serão enviados ao Congresso pela Presidência da 

República, casa onde as propostas serão discutidas e aprovadas – com ou sem 

emendas – transformando-as em Lei. 
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Atualmente, está vigente o PPA (2020-2023), aprovado pela Lei nº 13.971, de 

27 de dezembro de 2019, e a LOA 2020, aprovada pela Lei nº 13.978, de 17 de janeiro 

de 2020.  

Os prazos para a elaboração do ciclo orçamentário constam no § 2º, I a III, do 

art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, podendo ser 

resumido, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 1 – Prazos PPA, LDO e LOA 

 
Fonte: PLOA 2015 

 

Segundo consta no Manual Técnico do Orçamento (Ministério da Economia, 

2020), o orçamento é um instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja 

pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de 

recursos em determinado período. 

Conforme a definição encontrada no PLOA 2015, é no orçamento que se define 

o que será feito e o quanto será gasto pelo Governo Federal para atender às 

necessidades da população, nas diversas áreas, tais como defesa, saúde, agricultura, 

educação e segurança. Assim, o entendimento dessa atividade é de fundamental 

importância para implementação de ações e estratégias de longo prazo de todo a 

Administração Pública. 

O processo de alocação de recursos no orçamento compõe-se das seguintes 

etapas, conforme figura 3 abaixo: 
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         Figura 3 – Processo de Alocação de Recursos. 

         Fonte: PLOA 2015 (2014). 

 

Dentre esses dispêndios, encontram-se os Programas Estratégicos das Forças 

Armadas que estão previstos na LOA.  

A opção do Exército escolhida para financiar seu Portfólio Estratégico, até o 

presente momento, foi a utilização de recursos próprios destinados à Força, oriundos 

das receitas correntes constantes do Orçamento, que estão incluídas na etapa de 

apuração das despesas discricionárias. 

 

2.2 RECEITAS CORRENTES 

 De acordo com o § 1º, Art 11 da Lei nº 4.320, de 1964, com redação dada pelo 

Decreto Lei nº 1.939, de 1982, as receitas correntes são definidas como as oriundas 

dos tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio estatal (Patrimonial); da 

exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços); de 

recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 

quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes 

(Transferências Correntes); e demais receitas que não se enquadram nos itens 

anteriores (Outras Receitas Correntes). 

As Receitas Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, 

aumentando a disponibilidade financeira do Estado e constituindo instrumento para 

financiar os dispêndios da União, dentre eles o Portfólio Estratégico do Exército que 

estão previstos na LOA.  

Mesmo estando entre as principais economias do mundo, o Brasil está 

enfrentando uma severa crise financeira. A mencionada crise é resultado, em parte,  

do imenso deficit previdenciário, gerando desequilíbrio fiscal do governo, o qual vinha 
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acumulando anos de superavits primários e, a partir de 2014, passou a ter deficit 

primário, conforme gráfico 1, que expõe o Resultado Fiscal Governo Central juntando 

os resultados do Regime Geral de Previdência Geral (RGPS) e apenas o Resultado 

do Tesouro Nacional Secretaria do Tesouro Nacional (2019).  

 
Gráfico 1 – Resultado Fiscal Governo Central. 

Fonte: Tesouro Nacional (2020). 

 

Para reverter esse desequilíbrio, foi promulgada a Emenda Constitucional 

95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos, ao criar um rígido mecanismo de 

controle de gastos, com o conhecido teto de gastos, no qual as despesas federais só 

poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada, de acordo com o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

As despesas federais no Orçamento estão divididas em discricionárias e 

obrigatórias. Nas discricionárias o governo tem certa liberdade dentro das limitações 

legais de decidir aonde alocar esse recurso. Já nas obrigatórias, por serem 

impositivas, não há essa escolha. 

As despesas obrigatórias crescem num ritmo superior ao da inflação, reduzindo 

assim cada vez mais o espaço das discricionárias, conforme pode ser verificado no 

gráfico 2 e, por conseguinte, impactando o financiamento aos Prog EE. 
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          Gráfico 2 – Desempenho dos gastos do Governo Central 

          Fonte: Tesouro Nacional (2020). 

 

Tanaka (2018) afirma que essa origem de recursos, ou seja, orçamentária do 

Tesouro Nacional, é, até o presente momento, a principal financiadora dos Prg EE, e 

que, limitadamente, vem promovendo a revitalização do EB, mas a passos curtos, e 

por um longo espaço de tempo. Buscar outras opções é essencial e vital para a 

continuação da Transformação do Exército.  

Diante desse cenário desafiador para financiar os Prg EE, será necessário 

priorizar e trabalhar com fontes de receitas alternativas para a concretização de 

financiamentos, como convênios, parceiras com a iniciativa privada, acordos de 

compensação e contrapartidas comerciais.  

Desta forma, neste contexto de restrições orçamentárias, uma alternativa aos 

recursos orçamentários para o custeio dos Prg EE é, naturalmente, a busca por 

recursos de terceiros, oriundos das receitas de capital. 

 

2.3 RECEITAS DE CAPITAL 

Conforme § 2º, Art. 11, da Lei 4.320, de 1964 com redação dada pelo Decreto 

Lei nº 1.939, de 1982, as Receitas de Capital são as provenientes da realização de 

recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 

de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou 

privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, 

ainda, o superavit do Orçamento Corrente. 
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Nesse sentido, as Receitas de Capital aumentam as disponibilidades 

financeiras do Estado, porém, de forma diversa das Receitas Correntes, não 

provocam aumento sobre o Patrimônio Líquido. 

Quando o governo não tem arrecadação suficiente para arcar com todas as 

suas despesas, necessita fazer uso das receitas financeiras (receitas de capital). 

Dentre estas destaca-se a operação de crédito, que são recursos financeiros oriundos 

da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos junto a entidades 

públicas ou privadas, internas ou externas. 

Para a utilização de uma dessas opções, necessita-se realizar uma 

comparação entre o custo-benefício da operação de crédito externo com o da 

captação interna. Nesse cenário, deve-se avaliar o custo de oportunidade do capital 

interno para se estabelecer o Custo Máximo Aceitável (CMA), que justifique a opção 

do Governo de não utilizar seus recursos internos.   

A principal taxa utilizada como referência para emissão de títulos de dívida pelo 

Governo é a registrada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), 

também conhecida como a Taxa Básica de Juros que é definida pelo Comitê de 

Política Monetária do Banco Central do Brasil, encontrando-se, atualmente a 2,25% 

a.a., no nível mínimo histórico, conforme pode ser verificado no gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – Meta para a taxa Selic 

Fonte: Banco Central do Brasil (2020). 

 

Caso o custo de captação externa seja mais vantajoso, surge a possibilidade 

efetiva de utilização de OCE para os programas. Todavia, a contratação de 

financiamentos é um processo que tem um rito próprio. Tal contratação envolve 

diversas organizações, na esfera pública e privada, que irão analisar a viabilidade 

econômica, jurídica e, às vezes, política do financiamento.  
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Reforçando essa possibilidade de concretização de OCE, a utilização de fontes 

externas de financiamento está em consonância com a Estratégia Nacional de Defesa 

que menciona o aproveitamento da poupança estrangeira para viabilizar os projetos 

brasileiros. 

 

3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO 

A Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal define a OCE como 

compromisso assumido com credor situado no exterior, em razão de mútuo, abertura 

de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento 

antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 

arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de 

derivativos financeiros. 

Conforme o Ministério da Economia (2020), as Operações de Crédito destinam-

se a cobrir desequilíbrio orçamentário ou a financiar obras, mediante contratos ou 

emissão de títulos da dívida pública, sendo Operação de Crédito Externo quando 

contratado com agências de países estrangeiros, organismos internacionais ou 

instituições financeiras estrangeiras. 

Segundo Trigo (2017), as OCE são, por natureza, operações complexas. Dizem 

respeito a recursos ordinários cedidos a título de empréstimo por 

consórcios/sindicatos de bancos multinacionais particulares ou por organismos 

financeiros internacionais de auxílio mútuo, tais como o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial.  

De forma mais específica para o Exército, Tanaka (2018), entende a OCE como 

sendo um financiamento realizado por parte da administração pública brasileira com 

entidades de crédito estrangeiras, seguindo os ritos do Manual de Financiamentos 

Externos (2018) do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, atual Ministério 

da Economia, ou seja, é uma contratação de empréstimo externo de organismos 

multilaterais e agências bilaterais de crédito. 

Sua vantagem ou não, em relação ao Custo Máximo Aceitável, deve ser 

analisada durante todo o processo de estruturação comercial, ressaltando-se ainda a 

imprescindível análise da viabilidade e da capacidade de pagamento do contratante, 

uma vez que o pagamento das obrigações posteriores deverá ser incluído nos 

planejamentos plurianuais e anuais orçamentárias subsequentes, sendo o valor das 

parcelas a eles aportado.  
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Por ser uma operação complexa e com inúmeras variáveis, Trigo (2017) 

identificou algumas das principais vantagens e desvantagens das OCE que se 

encontram na Tabela 2, a seguir: 
Tabela 2 – Identificação de vantagens e desvantagens das OCE.  

Vantagens Desvantagens 

- Possibilidade de executar projetos de alto custo 
a curto e médio prazo, planejando a diluição 
desses valores por um prazo de pagamento mais 
alongado; 

- Depender de aspectos políticos e econômicos 
exógenos às Forças Armadas brasileiras, como 
o risco-país (rating), que é publicado por 
agências internacionais;  

- Possibilidade de renegociação do contrato 
durante a execução, para adequação de prazos, 
garantias, taxas e do orçamento público; 

- A bateria de comissões bancárias normalmente 
é muito pesada para o tomador e esses valores 
devem ser antecipados, o que exige 
planeamento prévio e causa uma 
descapitalização imediata;  

- As negociações em ambiente colaborativo e as 
garantias são reforçadas pelo compromisso 
internacional gerado, diminuindo custos para o 
tomador; 

- Tanto as taxas fixas quanto as indexadas 
podem significar aumento dos custos, devido à 
incerteza causada por um cenário instável, 
interno e/ou externo;  

- Um histórico positivo entre os países exportador 
e importador fortalece os laços comerciais, 
facilitando novas parcerias; e 

- O acompanhamento de processos de longo 
prazo é dificultado pela rotatividade de pessoal, 
nomeadamente no meio militar;  

- Quando o contrato envolver a transferência de 
tecnologia com a devida oportunidade, esta é 
benéfica para a Indústria Nacional de Defesa, 
gerando desenvolvimento, empregos e divisas. 

- Os riscos provenientes da possibilidade de 
contingenciamento de recursos destinados ao 
pagamento da dívida e do cross-default referente 
a outros contratos do Estado.  

Fonte: Trigo (2017). 

 

Outra grande vantagem da OCE é ter o material em sua plenitude, e pagar 

parceladamente, enquanto que de outra forma, com orçamento reduzido, isso seria 

inviável. Assim, o órgão interessado pode elaborar seu projeto de grande vulto, 

conseguir a autorização para celebrar o contrato, e logo em seguida ficar em 

condições de receber o material adquirido, se este for o caso, ou iniciar o seu 

desenvolvimento  

Os contratos de OCE são celebrados entre duas partes, genericamente 

denominadas ‘credor’ e ‘tomador’, sendo o tomador de crédito aquele que toma o 

recurso financeiro, a título de empréstimo, para custear seus programas. Já o credor 

é aquele que disponibiliza o recurso ao tomador. 

Nesses contratos, conforme o Manual para Instrução de Pleitos do Tesouro 

Nacional (2020), não poderá haver qualquer cláusula de natureza política, atentatória 

à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras 

e que implique compensação automática de débitos e créditos.  
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As OCE são uma opção para viabilizar os projetos necessários para o 

desenvolvimento e defesa do país. O Ministério da Defesa não possui uma estrutura 

permanente para tratar do assunto, porém sua Secretaria de Produtos de Defesa tem, 

como uma de suas missões, colaborar com as Forças na estruturação de OCE que já 

são amplamente utilizada com sucesso pela Força Aérea e a Marinha, também já 

utilizada no passado pelo Exército. 

Nos últimos anos, grande parte dos programas estratégicos das Forças 

Armadas foram custeados por financiamentos externos dentre os quais é possível 

destacar os helicópteros “Cougar” do Exército e os novos Submarinos da Marinha. 

Porém, Marques (2010) afirma que é na Aeronáutica que a utilização de 

financiamentos tornou-se uma doutrina: AM-X, AL-X, Modernização do F-5BR, CL-X, 

Modernização do P-3BR, o H-X BR e, recentemente, os Caças Gripen (F-X2) são 

projetos que juntos somam mais de dez contratos financiamentos, na casa dos bilhões 

de dólares. 

Atualmente, somente a Marinha e a Força Aérea utilizam recursos provenientes 

das OCE, sendo que nos últimos anos com a redução da capacidade de investimentos 

do Governo Federal, o montante utilizado da fonte externa de financiamento superou 

os investimentos do Tesouro, conforme pode-se verificar no gráfico 4 elaborado por 

Cordeiro (2019). 

 
   Gráfico 4 – Fonte de financiamento de programas estratégicos da MB e FAB. 

                Fonte: Cordeiro (2019). 

 

Em entrevista à Trigo (2017), um Oficial-General do EB afirmou que “todos os 

projetos que envolviam operações de crédito, eu sempre vi que eles tiveram uma 
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continuidade mais regular, embora não ideal, do que outros projetos que eram 

totalmente custeados com recursos do Tesouro”. 

 Nesse sentido, é importante que o Exército volte a ter a expertise em realizar 

esse tipo de operação para poder ter mais uma possibilidade de financiar seus 

programas estratégicos, para não precisar alongar seus prazos de conclusão e poder 

realizar as entregas necessárias para sua conclusão. Porém, não compete à Força 

Terrestre aprovar e firmar pela União esse tipo de operação, conforme pode ser 

verificado no Art. 97 do Decreto-Lei 93.872, de 23 de dezembro de 1986:  
“Art. 97. Compete privativamente ao Ministro da Fazenda, (atualmente, 
Ministério da Economia) aprovar e firmar pela União quaisquer instrumentos 
de operações de crédito internas ou externas, inclusive operações de 
arrendamento mercantil, bem assim de concessão de avais e outras 
garantias, autorizadas em lei, e observadas as condições estipuladas para as 
respectivas operações, podendo delegar a competência para firmar os 
instrumentos de que se trata, ao Procurador-Geral, a Procurador da Fazenda 
Nacional ou, no caso de contratações externas, o representante diplomático 
do País”.  

 
Assim sendo, cabe ao Ministério da Economia a celebração dos financiamentos 

destinados aos projetos militares e, por conseqüência, a negociação dos termos 

dessas operações de crédito.  

Porém, antes dessa celebração, a contratação da OCE necessita de 

autorização do Senado Federal, conforme preconiza o art. 52, inciso V, da CF, e os 

recursos financeiros provenientes da operação serão inseridos no PLOA segundo 

regras constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, 

que limita os gastos públicos, e da LDO.  

Deduz-se, então, que há um inevitável relacionamento entre o Órgão da 

Administração que celebra o contrato comercial – o Senado Federal – e o Ministério 

da Economia, responsável pela operação de crédito que o suportará. 

Assim, Marques (2010), que serviu muitos anos na Força Aérea Brasileira, 

sendo o negociador senior de algumas OCE, elaborou o diagrama de relacionamento 

dos atores envolvidos no processo da OCE, considerando a junção das Subestruturas 

Comercial e Financeira num mesmo Ministério ou Comando, bem como as principais 

atribuições específicas de cada ator envolvido, representando a Estrutura de 

Financiamento para um projeto militar, da seguinte maneira:  
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Figura 4 – Estrutura de Financiamento para um projeto militar.  

Fonte: Marques (2010). 

 

Após análise dos aspectos acima, verifica-se que os desafios da administração 

pública, portanto, passam pela complexidade da execução, pelas incertezas dos 

cenários da economia e pelas exigências dos controles internos e externos. 

Além disso, na maioria dos casos, junto às OCE estão os acordos de 

compensação, que conforme definição de Vieira e Álvares (2018), são práticas 

comerciais que visam reduzir os impactos econômicos negativos na balança comercial 

do Estado contratante em face de grandes aquisições de bens ou serviços envolvendo 

fornecedores estrangeiros. As compensações (countertrade) ficaram 

internacionalmente conhecidas como offsets. 

O Ministério da Defesa publicou a Portaria Normativa nº 61/GM-MD, de 22 de 

outubro de 2018, que em seu artigo 12 destaca a necessária inclusão de acordo de 

compensação nas compras internacionais em valores superiores a US$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos) em valor líquido. 
Art. 12 - As negociações de contratos de importação de produtos de defesa 
realizadas pelas Forças Singulares e pelos órgãos que integram a estrutura 
do Ministério da Defesa, com valor líquido - preço Free on Board - FOB - igual 
ou superior a US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-
americanos), ou valor equivalente em outra moeda, seja em uma única 
compra ou cumulativamente com um mesmo fornecedor, num período de até 
doze meses, devem incluir, necessariamente, um acordo de 
compensação. (grifo nosso) 

 
Assim, a perfeita compreensão das OCE, no âmbito do Comando do Exército, 

contribui decisivamente para a sistemática de obtenção de fontes de recursos 

adicionais e seu respetivo processo decisório, sendo necessário detalhar como se 

processa uma OCE.  
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3.1 PROCESSO PARA VIABILIZAR UMA OCE 

Côrtes (2011) afirma que o processamento da OCE segue toda uma 

processualística, um rito próprio, o que requer o seu estrito cumprimento para que 

possa ser efetivada como alternativa viável de captação de recursos. 

Segundo Leocadio (2013), o contrato comercial trata da aquisição dos bens de 

interesse ou da contratação dos serviços desejados e é firmado entre o governo 

brasileiro e a empresa fornecedora estrangeira. O contrato de financiamento, por sua 

vez, refere-se exclusivamente à captação e pagamento do recurso financeiro, cujo 

cronograma está vinculado à execução do contrato comercial, e é formalizado entre o 

Brasil e um banco ou sindicato de bancos.  

Além dos atores já mencionados, é comum a participação de Agências de 

Crédito à Exportação (ECA – Export Credit Agencies) que possibilitam a redução de 

custos de operação com a utilização de seguro de crédito à exportação. Segundo a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estas agências 

podem ser instituições governamentais ou companhias privadas que atuam em nome 

de um governo com o objetivo de prover apoio oficial em suporte às exportações, 

possibilitando a redução do risco e criando condições mais vantajosas para o 

financiamento. 

Reforçando a ideia da realização do contrato financeiro após o comercial, 

Marques (2010) explica que a estruturação da operação de crédito acontece num 

segundo momento, após a definição das linhas básicas do contrato comercial. Isso se 

deve ao fato de que não há como delinear uma Subestrutura Financeira na ausência 

das informações básicas da Subestrutura Comercial.  

Corroborando, Trigo (2017), afirma que quando é definido o equipamento de 

Defesa a ser adquirido pelo Brasil e é tomada a decisão de adquiri-lo por intermédio 

de uma OCE, normalmente é lançado um convite a determinadas instituições credoras 

julgadas capazes de dar suporte a tal financiamento. Entre aquelas instituições que 

aceitam financiar o projeto é conduzido o procedimento conhecido como Processo de 

Seleção de Bancos. 

A análise e a aprovação de uma OCE cabe, geralmente, a um comitê de crédito, 

composto por representantes das partes interessadas. São verificados os dados 

financeiros, econômicos, fiscais, patrimoniais, contábeis e documentais do 

contratante, com a finalidade de comprovar sua habilitação e capacidade de 
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pagamento, bem como as garantias solicitadas, tendo em vista as peculiaridades, os 

riscos e os altos valores envolvidos em negociações dessa natureza (Ministério da 

Economia, 2020).  

Esse processo de aprovação de uma OCE é determinado na Constituição 

Federal, pois esse possível empréstimo dado ao Governo consiste na concessão de 

garantia soberana, a qual somente o Congresso Nacional possui legitimidade para 

fazê-la, ao verificar sua sustentabilidade e a capacidade que o Governo terá de honrar 

seus compromissos assumidos. 

Nesse sentido, Marques (2010), escreveu uma rotina com 19 passos, tendo 

como base a Resolução do Senado Federal nº 96, de 15 de dezembro de 1989, que 

estabelece, principalmente, as condições para a concessão da garantia da República 

para operações de crédito e a Portaria do Ministério da Fazenda nº 497, de 27 de 

agosto de 1990, que regula os procedimentos internos do Ministério da Fazenda, atual 

Ministério da Economia, para a aprovação de um financiamento. Somada a legislação 

pertinente, foram adicionadas orientações baseadas em sua experiência de mais de 

15 anos na parte financeira da Força Aérea Brasileira, sendo três anos o chefe da 

estruturação de operações financeiras da Secretaria de Economia e Finanças da 

Aeronáutica.  

Outros pontos pertinentes para a concretização da operação são a necessidade 

de se conseguir trabalhar num ambiente complexo e heterogêneo envolvendo 

diversos órgãos governamentais e de ter o conhecimento processual de que há a 

possibilidade de que alguns passos ocorram de forma simultânea e/ou antecipada.   

A seguir, serão descritos brevemente esses passos: 
1º Passo 
O Órgão Comercial da Administração (OCA) deve definir a Subestrutura 

Comercial com o valor da contratação, discriminação dos bens/serviços a 

serem contratados, fornecedor a ser contratado e país de origem do 
fornecedor, além de o Órgão Financeiro da Administração (OFA) inserir a 

operação de crédito no Orçamento da União. 

2º Passo 
Consultar a Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da 

Economia (COFIEX), por meio de Carta-Consulta com assinatura do Ministro 

de Estado, para apresentar oficialmente a proposta de obtenção da operação 

de crédito. 

Realizar uma exposição/sabatina ao Grupo Técnico da COFIEX (GTEC), que 
assessora a COFIEX, para detalhar o projeto. Porém não é assegurado seu 
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encaminhamento à Comissão que poderá ou não deliberar sobre o 

financiamento, de acordo com sua agenda de reuniões plenárias.  

Após a comissão deliberar por meio de Recomendação ou Resolução, a 

proposta é apreciada pelo Ministro da Economia para ratificação, publicação 

no Diário Oficial da União e comunicação ao proponente.  

Assim, esse passo é crítico, sendo longo, complexo e extremamente 

burocrático, envolvendo diversos Órgãos Governamentais que nem sempre 
têm orientações, anseios e prioridades similares ao do proponente. Sua não 

aprovação inviabiliza todo o processo. 

3º Passo 
Para sua realização não se deve esperar pelo encerramento do passo 

anterior. No caso do Exército, a 6ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, 

Órgão responsável pela consolidação do Orçamento, solicita ao OFA o início 

das negociações, conforme as especificações do OCA. 

4º Passo 
O OFA realiza a negociação e seleciona a instituição financiadora, buscando 

a proposta mais vantajosa para a Administração por meio de 5 (cinco) etapas: 

Consulta de Interesse; Pedido de Oferta; Reuniões Face a Face; Melhor 

Oferta Final; e Seleção da Melhor Proposta. 

Essa parte do processo é complexa e demanda relativo tempo para sua 

execução, pois envolve diversos trâmites de propostas e reuniões presenciais 

com os diversos envolvidos, sendo 3 (três) meses um prazo muito bom para 
sua execução, conforme experiência de Marques (2010). 

5º Passo 
O OFA deve emitir no Sistema do Banco Central do Brasil o registro provisório 

da Operação Financeira, referente à operação de crédito em curso, após 

selecionar a instituição financeira com seus termos iniciais para negociação. 

6º Passo 
A autoridade máxima do Órgão Proponente, que seria o Comandante do 

Exército, solicita ao Ministro da Defesa, a remessa de Aviso ao Ministro da 
Economia, encaminhando à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) o processo contendo a documentação referente à proposta de 

financiamento, conforme Portaria MFAZ nº 497/1990 e pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Por envolver autoridades máximas dos 4 (quatro) Órgãos supracitados, 

requer grande atenção e articulação para que essa fase não se estenda 

muito. 

7º Passo 
Remessa de toda documentação pela PGFN, por meio da Coordenação de 

Operações Financeiras, para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que 
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verificará a existência de margem nos limites de endividamento da União, 

inclusão do Programa no Plano Plurianual da União (PPA), a suficiência de 

previsão orçamentária mediante consulta à Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF), a prioridade dos créditos orçamentários com o OFA do Órgão 

proponente e credenciamento da operação no Banco Central do Brasil. Após 

todas essas atividades, a STN ainda confirma a validade da aprovação da 

COFIEX. 
Pode-se verificar que esse passo possui inúmeras ações que não são de 

responsabilidade do Órgão proponente, podendo haver diferentes prioridades 

da STN e o beneficiário do crédito. Dessa forma, o OFA deve acompanhar a 

tramitação dessa documentação interna para não ser surpreendido com os 

prazos e para não retardar o andamento da OCE. 

8º Passo 
Pré-negociação do financiamento e análise da minuta do contrato em 

conjunto, por equipe multidisciplinar composta pelos representantes da 
Procuradoria, da STN, do OFA e OCA do proponente com o objetivo de definir 

a posição brasileira para negociar com a instituição financiadora. Esse passo 

deve ser realizado sob a liderança da PGFN e as definições devem ser feitas 

em caráter definitivo, atendendo aos Órgãos envolvidos. 

9º Passo 
Efetiva negociação dos termos financeiros e jurídicos do contrato de 

financiamento com a confecção da minuta de contrato de financiamento, 
ficando o Brasil representado pela PGFN, STN, OFA e OCA, sendo 

recomendável que o contrato comercial já esteja definido para definição 

correta dos pagamentos para custear a compra e o posterior pagamento da 

dívida. 

Essa nova minuta deve ser apreciada juridicamente e traduzida, de forma 

juramentada, para juntada ao processo na PGFN. 

10º Passo 
A PGFN envia a minuta definitiva ao BACEN, solicitando o credenciamento 
da operação por este que fará análise dos termos em relação ao registro 

contido no Registro Definitivo da Operação de Crédito (ROF). 

Após a aprovação, o BACEN informa à PGFN e ao OFA proponente o 

credenciamento da operação de crédito. 

11º Passo 
A STN envia o parecer da operação à PGFN que fará a análise jurídica da 

contratação do financiamento. Caso o parecer seja favorável, o remeterá ao 

Ministro da Economia que documentará a Exposição de Motivos do Ministério 
da Economia ao Presidente da República, solicitando o envio de mensagem 

ao Senado Federal para poder autorizar a operação. 
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12º Passo 
O Ministro da Economia solicita ao Ministro-Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República aprovação e remessa do processo à Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal para votação. 

13º Passo 
O Ministro-Chefe da Casa Civil prepara a mensagem do Presidente da 

República, enviando todo o processo para o Senado. 
14º Passo 
O processo chega à CAE do Senado, sendo designado um relator que 

produzirá um parecer favorável ou não à OCE. O Senado costuma buscar 

informações para sanar dúvidas, principalmente com a STN, PGFN e o Órgão 

Proponente. Nesse sentido, é importante o trabalho da Assessoria 

Parlamentar para contribuir para o esclarecimento das dúvidas do Senado e 

para acompanhar o andamento do Parecer. 

15º Passo 
Após produzido o parecer do relator, o processo será pautado e votado pela 

CAE, normalmente por voto de liderança. Caso seja aprovado, o processo é 

enviado ao plenário para votação. 

Novamente, a participação da Assessoria Parlamentar é fundamental para 

acompanhamento do processo e esclarecimento das dúvidas e articulações 

que se fizerem necessárias para aprovação num prazo que atenda ao Órgão 

solicitante. 
16º Passo 
O Senado autoriza a operação, emitindo a Resolução do Senado Federal e a 

publica em Diário Oficial da União. 

17º Passo 
Com base na Resolução do Senado, o Ministro da Economia profere 

despacho com a decisão da assinatura do contrato que poderá ser assinado 

pelo próprio Ministro ou por alguém por ele designado para representar a 

União como mutuária ou garantidora da operação. 
18º Passo 
Após a decisão do Ministro da Economia, o processo é remetido para a PGFN 

que, juntamente com o Órgão proponente e a Instituição Financeira, acertam 

a data e o local para assinatura do contrato de financiamento, devendo todos 

os atores atentarem para os atos de motorização e consularização das vias, 

além da tradução juramentada do contrato. 

19º Passo 
Assinatura do contrato que confirma a eficácia do contrato com início do uso 
dos recursos do financiamento. Além disso, o OFA deverá registrar no 

BACEN o registro definitivo da operação de crédito (ROF). 
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Já a PGFN emitirá um parecer definitivo sobre a operação e publicará no 

Diário Oficial da União um extrato do contrato com suas informações básicas 

e principais. 

Somente após a conclusão desses passos, o representante comercial da 

administração poderá, legalmente, executar o contrato referente ao 

financiamento. 

 

Marques (2010) estima que o prazo de execução de todo esse processo pode 

variar de 210 a 600 dias, dependendo das dificuldades impostas pelos diversos órgão 

do governo e da capacidade de pronta-resposta do Órgão proponente e das Unidades 

Gestoras que precisem ser acionadas pelo Órgão Financeiro da Administração para 

atender as demandas de informações. 

Nesse ambiente com diversos Órgãos governamentais, há de se levar em 

consideração suas particularidades e peculiaridades para se obter o sucesso dessa 

operação que conforme  

Somada as especificidades de cada ator, Tanaka (2018) adiciona outras 

considerações sobre a OCE, a qual pode possuir diversos detalhes importantes, uma 

vez que a tendência de perdurar no tempo é muito grande. A dificuldade de desenhar 

um contrato como esse, que pode possuir dezenas ou mesmo centenas de etapas 

e/ou entregas, é muito grande, pois há que se pensar nas diversas dimensões que 

compõem um cenário que abrange um contrato internacional. Condições políticas e 

econômicas, instabilidades internacionais, cultura organizacional dos entes 

envolvidos, são alguns poucos exemplos da complexidade de fatores que podem 

influenciar as negociações, e que devem estar pelo menos, previstas no contrato.  

Além disso, a assinatura do contrato de uma OCE materializa apenas o início 

de um longo relacionamento de interdependência entre os envolvidos nas 

subestruturas comercial e de financiamento.  

O ciclo da operação do financiamento inicia com a entrega pelo fornecedor dos 

bens e/ou serviços contratados junto ao OCA que, após atestar o recebimento, 

solicitará o pagamento da referida parcela à Instituição Financeira. Esta fará o 

desembolso ao fornecedor e cobrará essa dívida do OFA que seguindo o cronograma 

estabelecido realizará os pagamentos à Instituição Financeira, sendo este trâmite 

resumido na figura 5. 
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Figura 5 – Ciclo de Operação da Estrutura de Financiamento. 

Fonte: Marques (2010). 

 
Como envolve diversos atores públicos e privados, nacionais e internacionais, 

com os mais diversos interesses e percepções, a OCE reveste-se de forma 

extremamente complexa e demorada, requerendo maturidade institucional com 

pessoal extremamente qualificado para consecução da operação. 

 

4 INSTITUCIONALIZAÇÃO 

De acordo com Berger e Luckmann (1985, apud Neto, 2012), toda atividade 

humana está sujeita ao hábito; qualquer ação frequentemente repetida se torna 

moldada em um padrão, que em seguida pode ser reproduzido em economia de 

esforço. Com isso, em relação aos significados atribuídos pelo homem à sua 

atividade, o hábito torna desnecessário que cada situação seja sempre redefinida.  

Nesse sentido Lockamy e McCormack (2004) definem que a institucionalização 

é a construção e o reforço da cultura e infraestrutura de uma organização que apoiam 

os métodos, práticas e procedimentos para que eles sejam a maneira contínua de 

fazer negócios, mesmo depois que aqueles que os definiram originalmente se foram. 

A institucionalização está inserida ao processo na maneira como o trabalho é feito na 

organização. É um aspecto crítico da implementação de qualquer processo. 

 Segundo Goodman et al (1980) um ato institucionalizado necessita apresentar 

três traços fundamentais:  
1) Persistência, não podendo se tratar de algo casuístico ou modismo, tendo 
a necessidade de perdurar ao longo do tempo e apresentar as características 
típicas disso;  
2) Execução por muitos, havendo a necessidade de que o conhecimento seja 
difundido entre os diversos colaboradores e seções da instituição, deixando 
de se tratar de ato individual e isolado, de forma que questões de 
aprendizado, divulgação e transmissão, tornam-se relevantes; e  
3) Existência como fato social, de forma que o ato em questão independe de 
uma determinada pessoa para existir, sendo entendida a maneira correta de 
se fazer tal ato.  
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Em termos de existência, o Businnes Process Maturity Model (BPMM) 

apresenta 5 (cinco) níveis de maturidade de processo, os quais contêm as seguintes 

características e resultados esperados, conforme figura 6 que segue:  

                       
Figura 6 - Os níveis de maturidade do BPMM - definições e resultados esperados. 

                Fonte: BPMM (2008, apud Neto 2012). 

 

Da análise da figura 6, os níveis de maturidade do BPMM vão de 1 a 5. No nível 

1, o menor em maturidade, as atividades são realizadas num ambiente instável com 

processos não definidos, sendo executados quase exclusivamente por ações isoladas 

de seus colaboradores. Já, no nível 5, o de maior maturidade, a inovação é planejada, 

possuindo um processo definido na gestão das mudanças. 

Conforme Neto (2012), ao se observar os níveis de maturidade apresentados 

na figura 6 , nota-se que estes guardam uma evidente relação com a própria evolução 

da Teoria Administrativa, onde os níveis de maturidade 2 e 3 correspondem à 

Administração Clássica, com sua ênfase em questões de ambiente de trabalho e 

normas, enquanto os níveis de maturidade 4 e 5 guardam maior relação com a Nova 

Gestão Pública – NGP, principalmente no que diz respeito à gestão quantitativa e à 

inovação.  

Ampliando o entendimento, Carvalho (2010) afirma que quanto maior o nível, o 

comportamento organizacional passa a ser compreendido como moldado por 

mecanismos impessoais que atuam balizando os agentes, que devem, portanto, 

perceber, processar e responder ao ambiente. Dessa maneira, a organização se curva 
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ao imperativo de adotar uma estrutura que se ajuste ao nível de contingência, de forma 

a evitar a perda de desempenho devido à inadequação.  

Atualmente, o Exército não possui uma estrutura que tenha dentre suas 

atribuições a contratação e gerenciamento de OCE, necessitando para sua 

implementação que os elementos institucionais sejam criados de dentro da própria 

organização ou da imitação de outras organizações similares.  

No mesmo sentido, Kostova e Roth (2002) definem que “um princípio central 

da perspectiva institucional é que as organizações que compartilham o mesmo 

ambiente irão empregar práticas similares e desta forma se tornam ‘isomórficas’ umas 

com as outras”.  

Já DiMaggio e Powell (1983, apud Neto, 2012) classificam os processos de 

imitação que conduzem a esse isomorfismo em três categorias, a depender da fonte 

de motivação:  
a) Isomorfismo coercitivo, fruto da “influência política legítima, sendo exercido 
formal ou informalmente por umas organizações sobre outras que dela 
dependem”. Exemplo: ação das agências e órgãos reguladores do Estado.  
b) Isomorfismo mimético, resultante das “respostas estandardizadas das 
organizações à incerteza”. Trata-se, efetivamente, de copiar comportamentos 
de sucesso de outras organizações.  
c) Isomorfismo normativo, usualmente fruto das “pressões de 
profissionalização”. Segundo os mesmos autores, as duas principais fontes 
deste tipo de isomorfismo seriam: “(1) a socialização profissional operada nas 
universidades e nas associações profissionais da especialidade; (2) a 
importância das redes de profissionais na difusão de modelos de atuação 
posteriormente definidos pelas organizações”. Encaixa-se neste caso, por 
exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil.  

 

Ainda na especificação do BPMM, constante na figura 6, são sugeridas práticas 

de institucionalização para se implementar processos, os quais se iniciam com sua 

descrição, seguindo de seu planejamento de trabalho e provimento de conhecimentos 

e habilidades. Após iniciadas as atividades, deve-se, permanentemente e com as 

relações internas e externas da nova estrutura, controlar seu desempenho e 

resultados, além de assegurar sua conformidade com os objetivos e necessidades da 

organização.  
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 Figura 7 - Práticas de institucionalização previstas na especificação BPMM.  

 Fonte: BPMM (2008, apud Neto 2012).  

 

Cada fase possui objetivo específico para que a implementação seja efetiva e 

atenda às necessidades da organização. O objetivo de cada fase está descrito na 

tabela a seguir:  
	

Tabela 3 – Práticas de institucionalização e seus objetivos, segundo o BPMM.	

Prática de 
Institucionalização Objetivo 

Descrever o processo 
Garantir que as pessoas que realizam o trabalho, bem como outros 
stakeholders, saibam como este deve ser feito, de forma que o processo seja 
executado de modo consistente por toda a organização. 

Planejar o trabalho 
Garantir que existam planos razoáveis para a realização do trabalho, de modo 
que as pessoas envolvidas e afetadas saibam qual o trabalho que deve ser 
executado, bem como disponham do tempo e recursos necessários. 

Prover conhecimentos 
e habilidades 

Garantir que as pessoas envolvidas no processo possuam os conhecimentos 
e as habilidades necessários ao cumprimento de seus papéis no mesmo. 

Controlar desempenho 
e resultados 

Garantir que a adminstração tenha uma adequada visibilidade do trabalho 
executado e que, quando possíveis e apropriadas, ações corretivas sejam 
tomadas para cumprir os planos e se obterem os resultados pretendidos. 

Objetivamente 
assegurar 

conformidade 

Prover a administração de uma garantia credível de que o processo está 
implementado conforme o planejado, bem como que este e seus resultados 
estão em conformidade com as leis, regulamentos, especificações, políticas 
organizacionais, regras de negócio, descrições de processos e procedimentos 
de trabalho. 

Fonte: BPMM (2008, apud Neto, 2012). 

 

Essa institucionalização do processo proporciona reflexos positivos de 

estabilidade e permanência, as quais, por sua vez, garantem uma maior “longevidade 

organizacional” (Fleck 2007), aspecto essencial para a realização de OCE, a qual terá 

longa duração. 

Como foi dito anteriormente, nos dias atuais o Exército não possui a expertise 

e essa lacuna está impactando negativamente a disponibilidade de recursos para a 
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consecução dos seus programas estratégicos da Força e à obtenção de Sistemas e 

Materiais de Emprego Militar. 

Por outro lado, a Marinha e a Aeronáutica, com destaque para esta última, 

realizaram, e ainda estão em andamento, inúmeras OCE, fato comprovado com a 

tabela 4 , a qual explicita somente as principais operações com seus principais dados, 

podendo ser verificada a elevada magnitude dos montantes envolvidos nos projetos. 

 
Tabela 4 – Principais OCE nas Forças Armadas brasileiras (1996 a 2016). 

Programa 
Ano e 

Duração 
do 

Contrato 

Custo 
Efetivo e/ou 

Taxa de 
Juros 

Valor do Crédito 
Externo 

Bancos e/ou Agência 
de Crédito Externo 

(ECA) 

Aquisição das 
Aeronaves Cougar 

(Exército) 

1999 
a 

2015 

Dado não 
obtido 

USD 90.594.132 
(R$ 491.763.067) 

- Banque Nationale de 
Paris; 

- COFACE 

PROSUB: Programa 
de Desenvolvimento 

de Submarinos 
(Marinha do Brasil) 

2008 
a 

2029 

Custo 
Efetivo: 

6,354% a.a. 
 

Juros: 
5,5% a.a. 

EUR 4.324.442.181 
(R$ 26.769.594.433) 

- BNP Paribas, Société 
Générale, Calyon, 
Credit Industriel et 

Commercial, Natixis e 
Santander; 
- COFACE 

Programa H-X BR: 
Aquisição das 

Aeronaves EC-725 
(Ministério da 

Defesa) 

2009 
a 

2025 

Custo 
Efetivo: 

6,194% a.a. 
 

Juros: 
5,10% a.a. 

EUR 1.764.020.784 
(R$ 10.919.817.859) 

- Société Générale, 
BNP Paribas, 

Santander e Calyon; 
- COFACE 

Modernização das 
aeronaves A-1 
(Força Aérea 

Brasileira) 

2011 
a 

2015 

Juros: 5,21% 
a.a. 

EUR 85.000.000 
(R$ 461.397.000) 

- BNP Paribas e 
Hapoalim; 
- ASHRA 

Programa F-X2: 
Aquisição dos caças 

Gripen 
(Força Aérea 

Brasileira) 

2014 
a 

2039 

Juros: 2,19% 
a.a. 

Armamento: 
USD 245.300.000 

(R$ 1.331.537.460) 
+ 

Aeronaves: 
SEK 39.882.335.471 
(R$ 23.781.836.641) 

- SEK 
- EKN 

Fonte: Trigo (2017) e adaptado pelo autor, com câmbio do dia 14 de julho de 2020. 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 142, define a missão constitucional 

das Forças Armadas (FA), sendo compostas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, as quais possuem inúmeras características em comum. 

Além disso, as três Forças encontram-se sob a autoridade suprema do 

Presidente da República, são subordinadas diretamente ao Ministério da Defesa e 

estão no mesmo nível hierárquico. Assim, pode-se inferir que as FA compartilham um 
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mesmo ambiente e que tendem a empregar práticas similares para a realização de 

suas ações. 

Nesse contexto de sucesso das OCE das demais Forças, é interessante 

estudar como a Marinha e a Aeronáutica estão estruturadas para conseguirem 

concretizar essas operações, tentando replicá-las no Exército utilizando o isomorfismo 

mimético, em particular nas suas fases iniciais da institucionalização que são: a 

descrição do processo, o planejamento do trabalho e o provimento de conhecimentos 

e habilidades.  

 

4.1 A Estrutura da Marinha 

De acordo com o Livro comemorativo dos 250 anos da Intendência da Marinha, 

em 2008, a Estratégia Nacional de Defesa estabeleceu que o Brasil tivesse “força 

naval de envergadura”, incluindo submarinos com propulsão nuclear. Com isso, a 

Marinha recebeu o desafio de estruturar o PROSUB. Tendo em vista que esta havia 

perdido sua expertise em negociações e operações de créditos internacionais, a alta 

administração naval precisou se estruturar para atuar na empreitada.  

Essa situação demandou a preparação dos Oficiais Intendentes com 

competências inerentes a esses tipos de acordos com o envio de militares para 

estudarem em instituições estrangeiras e brasileiras, públicas e privadas, de modo a 

adquirir a capacidade.  

Isso fez com que esses oficiais angariassem os conhecimentos necessários 

para que a Intendência participasse de todo o processo de concepção, negociação e 

assinatura do contrato do PROSUB, que durou apenas nove meses, fazendo o seu 

trabalho, viabilizando o financiamento dos contratos e possibilitando, assim, a 

execução do Programa. 

Conforme em entrevista a Trigo (2017), o Coronel da Secretaria de Economia 

e Finanças da Aeronáutica – coordenador da OCE do Gripen e que trabalhou em 

inúmeras outras OCE para o Comando da Aeronáutica – confirmou essa busca de 

readquirir a capacidade de realizar uma OCE, dizendo nas entrelinhas que a Marinha 

fez uso do isomorfismo mimético para a preparação de sua equipe antes e durante a 

celebração da OCE do PROSUB. Essa situação pode ser verificada com a transcrição 

a seguir: 
“... o PROSUB, eu fiquei como, tipo um consultor, assessor, eu e mais um 
outro oficial, para o pessoal da Marinha. ...Então, desde os primeiros 
movimentos deles, a apresentação da proposta na COFIEX, e tudo, agente 
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que foi orientando, fazendo uma espécie de coaching mesmo com eles, não 
é? Porque eles já tinham feito curso de negociação de contratos 
internacionais conosco lá́ no ILA, no Instituto de Logística da Aeronáutica, 
mas eles não tinham maturidade, experiência nenhuma para fazer uma 
negociação ‘solo’. Então, na verdade, a gente fez tudo, praticamente, assim, 
no sentido de preparar, ajudar a preparar, e tudo mais....” 
 

Ainda em Trigo (2017), reforçando as ações bem-sucedidas da Força Aérea, o 

Capitão de Mar e Guerra, à época, Vice-Diretor de Orçamento da Coordenação do 

Orçamento da Marinha, confirmou que recebeu apoio técnico da Aeronáutica, pois a 

mesma era quem detinha até aquele momento toda a expertise em Operações de 

Crédito Externo. 

Atualmente, com a experiência readquirida após o contrato do PROSUB, o de 

maior valor até o presente momento das Forças Armadas, a Marinha institucionalizou 

a perenidade do conhecimento com a criação e manutenção do Curso Especial de 

Negociação de Contratos Internacionais e Acordos de Compensação para Oficiais no 

Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), que é uma 

organização de ensino voltada para a manutenção e aperfeiçoamento constante do 

conhecimento, de forma geral, das atividades atinentes à Intendência da Marinha. 

O objetivo do curso é preparar oficiais e servidores civis assemelhados para o 

desempenho de funções atinentes à negociação e acompanhamento de contratos 

internacionais. 

Além da preocupação constante de preparação de cursos internos, a Marinha 

do Brasil enviou e continua enviando seus militares para realização de capacitação 

fora da Força, como na Força Aérea e em Instituições de Ensino do Brasil e, até no 

exterior, com destaque para o envio de militares para a Universidade do Minho em 

Portugal há mais de uma década para ampliação sua capacitação. 

Outro ponto que ficou bem definido, na ocasião do contrato do PROSUB, foi a 

designação da Diretoria-Geral do Material da Marinha, como OCA, ficando 

encarregada da coordenação dos trabalhos executivos relacionados à obtenção dos 

Submarinos. Para isso, contou com o apoio da Secretaria-Geral da Marinha (SGM), 

como OFA, para o trato e equacionamento dos aspectos orçamentários, financeiros e 

patrimoniais. 

A SGM é um órgão de direção setorial da Marinha que, conforme consta em 

seu Regulamento Interno, tem o propósito de contribuir para o preparo e a aplicação 

do Poder Naval, no tocante às atividades relacionadas com: Logística e Mobilização; 

Orçamento; Contabilidade; Economia e Finanças; Patrimônio Histórico, Cultural e 
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Documentação; Habitação; Operações e Patrimônios Imobiliários; Administração 

Geral e Sistemas Digitais Administrativos. 

Na figura 8, pode-se verificar no Organograma da Marinha o posicionamento 

da SGM, que está no mesmo nível hierárquico do Comando de Operações Navais 

(ComOpNav), Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), Diretoria Geral de 

Navegação (DGN), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 

(SecCTM) e Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN). Entre os ODS 

e o Comando da Marinha, encontra-se o Estado-Maior da Armada com a função de 

Órgão de Direção Geral. 

 
 Figura 8: Organograma da Marinha do Brasil. 

 Fonte: Marinha do Brasil e adaptado pelo autor (2020). 

 

De forma mais específica para o presente estudo, o Art. 3º do Regulamento 

Interno da SGM define que, para a consecução de seu propósito, a SGM tem dentre 

suas atividades a de superintender as atividades de orçamento, contabilidade, 

economia e finanças. Para isso, está estruturada da forma a figura 9 a seguir: 

 

 
 Figura 9 - Organograma da Secretaria-Geral da Marinha. 

 Fonte: Marinha do Brasil (2020). 
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De acordo com a Carta de Serviços Gerais da SGM, sua principal área de 

atuação é a de prestar assessoria à Alta Administração Naval, dentro de suas áreas 

de competência, com o apoio técnico das seguintes Organizações Militares (OM) a 

ela, diretamente subordinadas: a Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), a 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), a Diretoria 

de Administração da Marinha (DAdM), a Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), a 

Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM), a Caixa de Construções de 

Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), a Comissão Naval Brasileira na Europa 

(CNBE) e a Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW).  

Após o estudo das missões e tarefas das OM subordinadas à SGM, verificou-

se que há a previsão de a DGOM, por intermédio de seu Departamento de Gerência 

de Metas e Operações de Crédito, ser a responsável pela execução das atividades 

relativas às OCE, pois consta no inciso III, do Art. 3º de seu regulamento interno a 

responsabilidade pela tarefa de Operações de Crédito. Além disso, no inciso V do 

mesmo artigo, há a preocupação com a continuidade dessa capacidade com a 

manutenção de intercâmbios, conforme transcrição a seguir: 
“Art. 97. Compete privativamente ao Ministro da Fazenda, (atualmente, 
Ministério da Economia) aprovar e firmar pela União quaisquer instrumentos 
de operações de crédito internas ou externas, inclusive operações de 
arrendamento mercantil, bem assim de concessão de avais e outras 
garantias, autorizadas em lei, e observadas as condições estipuladas para as 
respectivas operações, podendo delegar a competência para firmar os 
instrumentos de que se trata, ao Procurador-Geral, a Procurador da Fazenda 
Nacional ou, no caso de contratações externas, o representante diplomático 
do País”.  

Diante do exposto, verifica-se que a Marinha institucionalizou a Operação de 

Crédito Externo em sua organização, além de procurar não perder essa expertise ao 

buscar o intercâmbio com entidades públicas ou privadas para os assuntos de sua 

competência. 

 

4.2 A Estrutura da Força Aérea 

 A Força Aérea possui larga experiência em Operações de Crédito Externo, 

conforme pode ser verificado na figura 10, na qual estão inseridas as principais 

negociações concretizadas por seu Órgão Financeiro da Administração. 

 Em 2009, por estar na vanguarda das três Forças no tocante às OCE, a 

Aeronáutica negociou o contrato financeiro do Projeto H-X BR, representando o 



48 

Ministério da Defesa, que comprou 50 helicópteros para as três Forças e para a 

Presidência da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10 – Mosaico das principais OCE realizadas pela Aeronáutica. 

 Fonte: SUCONV e adaptado pelo autor (2020). 

 

Para isso, a Aeronáutica está estruturada conforme Organograma 

representado na Figura 11, tendo o Estado-Maior da Aeronáutica, como Órgão de 

Direção Geral, e o Comando de Preparo, o Comando de Operações Aeroespaciais, o 

Comando-Geral de Apoio, o Comando-Geral do Pessoal, a Secretaria de Economia, 

Finanças e Administração da Aeronáutica (SEFA), o Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial como Órgãos 

de Direção Setoriais. 

     
 Figura 11 – Extrato do Organograma do Comando da Aeronáutica. 
 Fonte: Sítio da FAB e adaptado pelo autor (2020). 

 

Ao analisar as missões de seu Órgão de Direção-Geral e dos Órgãos de 

Direção Setoriais, encontrou-se na alínea b, inciso I, Art. 22 do Decreto nº 6.834, de 

30 de abril de 2009, que aprovou a estrutura regimental do Comando da Aeronáutica, 
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a responsabilidade pelos financiamentos externos, sendo da Secretaria de Economia, 

Finanças e Administração esse encargo, conforme descrito a seguir: 

Art. 22.  À Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica 
compete superintender, no âmbito do Comando da Aeronáutica:   
I - as atividades relativas a:  
a) administração financeira, execução orçamentária, financeira, 
patrimonial e contábil de recursos de qualquer natureza; e  
b) contratos, convênios e instrumentos congêneres, operações de crédito, 
acordos de compensação e financiamentos internos e externos; (grifo 
nosso) 

Com direcionamento para as OCE, a SEFA é comandada por um Tenente-

Brigadeiro do Ar, tendo sob subordinação a Diretoria de Economia e Finanças da 

Aeronáutica (DIREF), sob a direção de um Major-Brigadeiro. Descendo mais um 

degrau na hierarquia, estão a Subdiretoria de Administração Financeira (SUFIN), 

Subdiretoria de Contabilidade (SUCONT) e Subdiretoria de Contratos e Convênios 

(SUCONV), sendo cada uma chefiada por um Brigadeiro Intendente. O encargo 

específico para tratar das OCE está sob responsabilidade da Divisão de Operações 

de Crédito, da SUCONV. Essa organização está representada na figura 12 a seguir: 

 
                                Figura 12 – Extrato da Estrutura da FAB para as OCE. 

                                Fonte: Divisão de Operações de Crédito e adaptado pelo autor (2020). 

 

Ao analisar as competências das diretorias, o mesmo Decreto 6.834, em seu 

Art. 22-A, a seguir, define que compete à DIREF as atividades relativas às operações 

de crédito e os financiamentos internos e externos: 

Art. 22-A.  À Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica, subordinada 
à Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, 
compete exercer as atividades relativas a: (Incluído pelo Decreto nº 8.909, de 
2016) 
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I - administração financeira, execução orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil de recursos de qualquer natureza; e (Incluído pelo Decreto nº 8.909, 
de 2016) 
II - contratos, convênios, instrumentos congêneres e afins, operações de 
crédito, acordos de compensação e financiamentos internos e externos. 

Conforme consta no sítio da DIREF, sua missão é gerir e avaliar as atividades 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, orientar as atividades referentes aos 

contratos e convênios e analisar e acompanhar as operações de crédito, acordos de 

compensação e dos financiamentos internos e externos, com vistas à aplicação 

eficiente, eficaz, legal e econômica dos recursos alocados ao COMANDO DA 

AERONÁUTICA, contribuindo para o cumprimento da MISSÃO DA SEFA. 

 Subordinada à DIREF, há a SUCONV que tem como algumas de suas 

atribuições acompanhar, coordenar e, quando determinado, analisar os contratos, 

convênios, instrumentos congêneres e afins celebrados, operações de crédito e 

acordos de compensação, no âmbito do COMAER e, quando necessário, 

operacionalizar os acordos de compensação e os financiamentos internos e externos, 

bem  como  outros  assuntos  de  natureza  econômico-financeira,  de  interesse  do 

COMAER. 

 Atualmente, conforme informação disponibilizada pela SUCONV, esta possui a 

seguinte estrutura de pessoal para cumprir suas missões: 

- 2 (dois) TC Intendentes com Mestrado na Universidade do Minho; 

- 1 (um) Maj Intendente com experiência no Grupo de Acompanhamento e 

controle da SAAB; 

- 1 (um) Ten do Quadro de Oficiais Convocados (QOCon) formado em direito; 

e 

- 3 (três) Sargentos especialistas em administração. 

Conforme apresentação da SUCONV disponibilizada, por tratar-se de uma área 

extremamente técnica e complexa, necessita de pessoal capacitado que possuam, 

necessariamente, os seguintes cursos e habilidades para os oficiais: 

- Conhecimento prévio desejável do Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI), contratos administrativos, Direito Administrativo e Orçamento 

Público; 

- Habilitação mínima em inglês, falado em todas negociações sendo 

interessante conhecimento em outros idiomas como o francês, pois grande parte das 

OCE foram com instituições francesas; 
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- Curso de Negociação de Contratos e Acordos de Compensação (CNEG); 

-Cursos da Aduaneiras: Básico de Comércio Exterior e Noção Básica de 

Importação; 

- MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais ou no MBA 

em Administração Financeira e Mercado de Capitais; e 

- Mestrado em Negócios Internacionais - dissertação sobre Comércio Exterior, 

Acordos de Compensação OFFSET ou Financiamentos. 

Para os graduados, a SUCONV acredita haver a necessidade de conhecimento 

sobre as seguintes áreas ou atividades: 

- SIAFI e Sistema de Análise e Operações de Crédito; 

- Curso de Atividade Alfandegada do Instituto de Logística da Aeronáutica;  

- Inglês intermediário; e 

- Cursos da Aduaneiras (Básico de Comércio Exterior, Registro Declaratório 

Eletrônico, Noção Básica de Importação, Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - 

SISCOSERV). 

Somando-se aos cursos e capacitações citadas, a equipe mantém seu 

constante aperfeiçoamento e a busca para se manter atualizada com a participação 

anual no Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX), além de serem 

instrutores/monitores convidados para ministrarem instruções no CNEG.  

Além do elevado nível de capacitação de seu pessoal, a SUCONV possui seus 

processos mapeados com o planejamento do trabalho e controle do desempenho e 

resultado, nesse sentido destacam-se os principais processos da seção que serão 

apresentados na sequência. 

Os processos de aquisição e de financiamentos estão divididos em três fases, 

conforme figura 13, sendo a Fase 1, Processos Técnicos e Operacionais, na qual 

serão definidos os requisitos técnicos, logísticos e industriais. A Fase 2, Processo 

Comercial, engloba o contrato comercial e o acordo de compensação, caso houver, 

como pode ser visto na figura 14. 

O acordo de compensação será alvo de outro estudo, porém é fato que nos 

principais contratos de OCE há, também, a previsão de acordos de compensação, 

aumentando a complexidade das negociações e requerendo pessoal mais qualificado 

para cuidar do assunto. 
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                    Figura 13 – Os Processos de Aquisição e de Financiamentos. 

                    Fonte: SUCONV (2020). 

 

 
Figura 14 – Os Processos de Aquisição e de Financiamentos fases 2 e 3.1. 

             Fonte: SUCONV (2020). 

 

A Fase 3, Processo de Financiamento, está subdividida em 3.1, fase Interna, e 

3.2, fase externa. Sendo que na primeira subfase há a participação do Ministério da 

Economia na seleção de bancos constante do Request for Information (RFI), ou 

Pedido de Informação, ao solicitar saber quais são as soluções que as empresas têm 

para fornecer e se possuem interesse em apresentar propostas.  
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Em seguida, há o Request for Proposal (RFP), ou seja, Pedido de Proposta, 

que ocorre quando a solicitante já sabe as especificações do produto que quer adquirir 

e solicita proposta específica. 

Na segunda subfase, a fase externa, já com a proposta financeira selecionada, 

o Órgão da Administração, continuará a seguir os passos já informados no presente 

estudo. Esta sequência está simplificada na figura 15 a seguir: 

 
   Figura 15 – O Processo de Aquisição e de Financiamento fase 3.2. 

   Fonte: SUCONV (2020). 

 

Dessa maneira, com o mapeamento de todo o processo a Força Aérea 

Brasileira elaborou uma Estrutura Típica das Dimensões Comercial, Orçamentária e 

de Financiamento, conforme figura 16. 

	
          Figura 16 – Estrutura Típica das Dimensões Comercial, Orçamentária e de Financiamento. 

         Fonte: SUCONV (2020). 
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Após a assinatura de uma OCE, seguindo o cronograma físico-financeiro 

haverá todo um processo para o pagamento do empréstimo ao credor, sendo que 

essa sequência simplificada das execuções contratuais está definida pela FAB, da 

seguinte forma, demonstrada na figura 17 que segue.   
 

 
    Figura 17 – Sequência Simplificada das Execuções Contratuais. 
    Fonte: Divisão de Operações de Crédito da Força Aérea Brasileira (2020). 

 

Após verificar as informações relativas às OCE no Comando da Aeronáutica, 

pode-se afirmar que sua atuação possibilitou a concretização de inúmeros programas 

de relevância para a Força e que essa capacidade transbordou para a Marinha, no 

financiamento do PROSUB, e para o Ministério da Defesa, na aquisição de 

helicópteros. 

Essa atuação revelou seu elevado nível de maturidade no processo de 

realização de OCE, podendo-se afirmar que a FAB se encontra, no mínimo, no nível 

4 (Previsível), conforme figura 6, pois possui processos estáveis, gestão do 

conhecimento/reuso e resultados previsíveis. 

Outro ponto facilmente identificado é que a Força Aérea conseguiu 

institucionalizar as OCE, pois realiza essas operações há mais de 20 anos, sendo 

executadas por diversas pessoas ao longo do tempo, além de sua existência como 

fato social, pois independe de uma determinada pessoa para existir. 
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Dentre as diversas ações para essa a continuidade dessa capacidade 

destacam-se a descrição do processo, o planejamento do trabalho, o provimento 

contínuo de conhecimentos e habilidades, controle do desempenho e resultados, além 

de estar sempre em busca de assegurar a conformidade de suas ações ao buscar 

intercâmbios, ampliando sua capacitação sem perder a expertise no assunto. Ainda, 

possui em sua organização uma estrutura permanente, a Divisão de Operações de 

Crédito, chefiada por um TC com inúmeras qualificações, encarregada da realização 

e acompanhamento das OCE. 

Assim, sua organização, que já serviu de modelo para a Marinha, e pode ser 

utilizada pelo Exército como ponto de partida para readquirir essa expertise, porém é 

necessário conhecer como o Exército está organizado para melhor implementação do 

processo de institucionalização.  

 

4.3 A ESTRUTURA DO EXÉRCITO 
 A última OCE realizada pelo Exército ocorreu há mais de 20 anos, sendo 

responsável por sua elaboração a extinta Diretoria de Administração Financeira 

(DAF), que era subordinada à Secretaria de Economia e Finanças. Nesse sentido, 

perderam-se a estrutura, as pessoas e o conhecimento para realização dessa 

atividade, ficando sem responsável por executá-la. 

Com o intuito de contribuir para a consecução do Objetivo Estratégico do 

Exército 15, Maximizar a obtenção de recursos do orçamento e de outras fontes, em 

sua Ação Estratégica 15.1.2, Realização de gestões para assegurar a obtenção de 

recursos para o atendimento das demandas do Exército, a possibilidade de voltar 

realizar uma OCE vai ao encontro desse objetivo, encontrando respaldo estratégico 

para isso. 

Além disso, a recuperação dessa capacidade revela-se um ativo estratégico 

para a consecução dos Prg EE, pois a utilização dessa ferramenta pelas demais 

Forças está contribuindo para o prosseguimento com muito menos percalços do 

PROSUB e do F-X2 (Gripen). 

 Cabe ao Exército, conforme Astley e Van de Ven (1983, apud Neto 2012), 

perceber, processar e responder ao ambiente instável, e adaptar sua organização por 

meio do rearranjo de sua estrutura interna para garantir a sobrevivência e efetividade 

de seus programas estratégicos.   



56 

 Essas situações foram confirmadas em entrevista à Trigo (2017) de um General 

de Divisão Intendente, atualmente na reserva, que teve participação nas últimas OCE 

do Exército e possuidor de larga experiência na área de orçamento, quando afirmou 

que todos os projetos envolvendo operações de crédito tiveram uma continuidade 

mais regular, embora não a ideal, do que outros projetos que eram totalmente 

custeados com recursos do Tesouro. 

Já o Assessor Especial de Orçamento e Finanças do Exército, cargo ocupado 

por um Oficial-General de Intendência, em depoimento dado à Tanaka (2018), afirmou 

que o Exército está defasado em relação à Marinha e à Aeronáutica e que a Força 

precisa obter e manter esse conhecimento, sugerindo iniciar com uma OCE mais 

reduzida para depois partir para uma mais ampla.  

Em entrevista a Tanaka (2018), o então 6º Subchefe do Estado-Maior do 

Exército, cargo desempenhado por um Oficial-General de Intendência, assegurou que 

sempre é uma excelente solução adotar experiências bem-sucedidas das demais 

Forças Armadas Brasileiras e complementou que essa operação servirá de subsídio 

para que o Exército possa adquirir nas melhores condições material de emprego 

militar. 

Enfatizando essa opção, o Diretor de Gestão Orçamentária do Exército, em 

entrevista à Trigo (2017), corroborou ser mandatório usar o conhecimento da FAB, 

pois o EB fez a última OCE há muito tempo, então deve-se utilizar todos os 

ensinamentos adquirido pela Força irmã caso o EB volte a realizar operações desse 

tipo. 

	 Outro ponto enfatizado a Cordeiro (2019) pelo Diretor de Gestão Orçamentária 

do Exército é que a Força não pode esperar ser surpreendida com uma nova janela 

de oportunidades para este tipo de operação de credito e por isso deve, desde já, 

organizar-se e aproveitar os seus recursos humanos para que se capacitem a 

trabalhar com esse assunto. 

 Para contribuir com a retomada de uma OCE no âmbito do Exército, pode-se 

solicitar apoio da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, pois no 

inciso X do Art. 1º de seu regimento interno consta, dentre suas competências, o 

provimento de apoio às Forças nas atividades de estruturação de operações de 

crédito externos ou internos, conforme segue:  
Art. 1º À Secretaria de Produtos de Defesa, órgão específico singular do 
Ministério da Defesa, compete: 
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X - prover o apoio às Forças Armadas nas atividades de estruturação de 
operações de crédito, externos ou internos, às suas importações, em 
qualquer de suas fases;  
 

 Apesar dessa possibilidade de apoio e de as afirmações dadas em entrevistas 

terem sido feitas anos atrás, até o presente momento, as atividades atinentes às OCE 

não têm um responsável regulamentar no EB. A única iniciativa para captação de 

recursos identificada por pesquisas na rede mundial de computadores foi a criação do 

Comitê Gestor para Obtenção de Fontes de Financiamento (CGOFF) para o Exército 

Brasileiro pela Portaria nº 1079, de 8 de novembro de 2010. 

 Porém, a falta de informações mais recentes desse comitê indica que o mesmo 

se encontra inativo, uma vez que foi constituído como função extra para todos seus 

integrantes, não possuindo estrutura física nem pessoal voltado exclusivamente para 

sua atividade finalística. 

 Nesse sentido, verifica-se que a tentativa de institucionalização de obtenção de 

fontes de financiamentos com estrutura variável não está atendendo plenamente as 

necessidades dos Prg EE. 

 Como foi verificado, a Marinha e a Aeronáutica possuem estruturas, processos 

e pessoal extremamente especializado voltados, exclusivamente, para operações de 

crédito, sendo bem-sucedidas na obtenção de fontes de financiamentos externos para 

consecução de seus principais programas estratégicos. 

 De forma similar às demais Forças, o Exército tem em sua estrutura um Órgão 

de Direção Geral, sob a gestão do Estado-Maior do Exército (EME), e um Órgão de 

Direção Operacional (ODOp), representado pelo Comando de Operações Terrestres 

(COTER) e 6 (seis) Órgãos de Direção Setoriais (ODS), no mesmo nível hierárquico, 

compostos pelos Departamento-Geral do Pessoal (DGP), Departamento de 

Engenharia e Construção (DEC),  Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx), , Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Secretaria de Economia e 

Finanças (SEF) e Comando Logístico (COLOG), representado na figura 18 a seguir: 

 
Figura 18 – Extrato do Organograma do Exército Brasileiro. 

Fonte: Sítio do Exército Brasileiro e adaptado pelo autor (2020). 
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Após a análise das missões e encargos do ODG, ODS e ODOp, verifica-se que 

o ODG, alguns ODS e o ODOp podem atuar como Órgão Comercial da Administração 

representando o Comando do Exército, porém não há constituído um Órgão 

Financeiro da Administração, sendo esse encargo mais afeito às atividades da 

Secretaria de Economia e Finanças. 

A missão da SEF é supervisionar e realizar as atividades de planejamento, 

acompanhamento e execução orçamentária, administração financeira, contabilidade 

e pagamento de pessoal, relativas aos recursos de qualquer natureza alocados ao 

Comando do Exército Brasileiro, atuando de forma proativa na gestão desses 

recursos, cujo organograma está apresentado na figura 19. 

Além disso, como já foi explicado, a última OCE realizada no âmbito do 

Comando do Exército ficou sob encargo da Diretoria de Administração Financeira, 

que originou a atual Diretoria de Gestão Orçamentária, cuja missão atual é ser um 

órgão de apoio técnico - normativo da SEF e que tem por finalidade realizar a 

execução orçamentária, a gestão setorial a cargo da SEF, a gestão dos recursos do 

Fundo do Exército, a produção de informações gerenciais, o controle das importações 

e exportações e das dívidas interna e externa. 
 

 
                     Figura 19 – Extrato do Organograma da Secretaria de Economia e Finanças do Exército. 

                     Fonte: Secretaria de Economia e Finanças do Exército (2020). 

 

Continuando na análise das atividades dos elementos subordinados à SEF, 

encontraram-se as competências da AOFIN, conforme Art. 6 da Portaria nº 457, de 6 
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de maio de 2020, que aprovou o Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças 

(EB10-R-08.001). 
Art. 6º À AOFin compete:  
I - assessorar o Secretário de Economia e Finanças nos assuntos de 
interesse do Comando do Exército nas áreas de orçamento, finanças, 
remuneração e proteção social dos militares e pensionistas, 
acompanhando na esfera dos três poderes do Governo Federal 
(nível político-estratégico) os atos e fatos relacionados;  
II - conduzir tratativas relacionadas a orçamento, finanças, 
remuneração e a proteção social em fóruns externos e atuar como 
interlocutora desses assuntos junto às demais Forças Singulares 
e órgãos governamentais, em coordenação com o Gabinete do Cmt 
Ex e com o EME;  
III - realizar estudos e simulações que subsidiem decisões e dados 
para negociações nas áreas de orçamento, finanças, remuneração 
e proteção social dos militares e pensionistas junto às demais Forças 
Singulares e órgãos governamentais. (grifo nosso). 
 

 Com base nas informações levantadas no presente estudo e sob o ponto de 

vista estritamente técnico, seria interessante a criação de uma Célula de Operação de 

Crédito na AOFIN para atender ao OEE 15 do PEEx (2020-2023), pois a mesma 

trabalha na área de orçamento e finanças, realizando estudos e simulações para 

negociações fora da Força, além de conduzir essas tratativas. 

 Conforme experiência da FAB e com algumas adaptações à realidade do 

Exército, sugere-se a seguinte composição da equipe para trabalhar com as OCE: 

- 1 (um) Cel/TC QEMA de Intendência; 

- 2 (dois) TC/Maj QSG de Intendência; 

- 1 (um) Oficial de qualquer Arma, Quadro ou Serviço com formação em direito; 

e 

- 3 (três) Of QAO / Sgt de Intendência.  

 Após a definição das capacitações necessárias aos militares que trabalharão 

com OCE, deve-se utilizar o Instituto de Economia e Finanças do Exército (IEFEx) 

para viabilizar a busca pelo conhecimento, pois o mesmo tem como competências 

capacitar o pessoal nas áreas de interesse do Sistema de Economia e finanças, 

promover parcerias com instituições de Ensino Públicas e Privadas e promover 

congressos, seminários e simpósios nas áreas de interesse do Sistema de Economia 

e Finanças. 

 

5 CONJUNTURA 
Atualmente, o Brasil passa por uma crise fiscal na qual o governo gasta mais 

do que arrecada, sendo que esse quadro foi agravado pela pandemia da Covid-19, 
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ampliando ainda mais as despesas e diminuindo as receitas do já deficitário 

orçamento.  

Antes da pandemia, para controlar a crise fiscal foi promulgada a EC/95, que 

limitou os gastos públicos, dificultando os investimentos nos Programas Estratégicos, 

pois impede o aumento gastos acima da inflação nos vinte exercícios financeiros após 

a promulgação dessa EC. 

Nesse contexto, as OCE poderiam ser uma alternativa para a falta de recursos 

orçamentários. Porém o pagamento de empréstimo externo também é considerado 

despesa primária, sujeitando-se ao limite de gastos impostos pela EC/95. Diante do 

exposto, a abertura de uma OCE, agora, irá contra a ideia de reversão do deficit 

primário, almejada pelo Governo Federal. 

Em entrevista a Cordeiro (2019), ainda antes da pandemia, o General de 

Divisão Intendente, Assessor de Orçamento do Ministro da Defesa, afirmou que o 

cenário econômico atual não é o ideal para lançar uma OCE, pois a Emenda 

Constitucional nº 95/2016, que estipulou um teto de gasto público, impediu a expansão 

da despesa, mesmo tendo a receita vinculada por uma OCE. 

Ainda em Cordeiro (2019) e corroborando com essa afirmação, seus 

entrevistados afirmaram que, no atual cenário, o Governo não autorizaria uma 

operação de crédito, fato confirmado pela diretriz do Ministério da Defesa de não abrir 

nenhuma OCE, nem dar início a nenhum outro projeto.  

Porém, ao se ampliar o horizonte temporal para o médio e longo prazo, a EC/95, 

a reforma da Previdência aprovada em 2019 e as possíveis reformas tributária e 

administrativa em tramitação no Congresso Nacional poderão proporcionar um alívio 

nas contas públicas e, com isso, há possibilidade de superavit, se a arrecadação 

aumentar com a aceleração da economia. O referido superávit proporcionaria mais 

receitas internas, possibilitando a realização de OCE, caso seja mais vantajoso do 

que utilizar recursos próprios do governo.  

Assim, no curto prazo não se vislumbra a utilização de OCE para a dar suporte 

aos Prg EE nem à obtenção de SMEM, porém caso o Exército não comece a se 

preparar, desde já, para a mudança de cenário, perderá novamente a janela de 

oportunidade para as OCE, não cumprindo o OEE 15 de Maximizar a Obtenção de 

Recursos do Orçamento e de Outras Fontes, atrasando a concretização de seus 

programas estratégicos e aquisições de MEM e dificultando o cumprimento de suas 

missões constitucionais. 
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6 CONCLUSÃO 
 A Institucionalização das Operações de Crédito Externo (OCE) no Comando do 

Exército em suporte aos Programas Estratégicos do Exército e à obtenção de 

Sistemas e Materiais de Emprego Militar encontra-se no nível 1 (Inicial) do BPMM, 

conforme figura 6, pois os processos das OCE não estão definidos no EB, vivenciando 

um ambiente instável de responsabilidades e dependendo de grande individualismo 

para sua realização, pois há integrantes da Força que realizaram diversos estudos, 

alguns até mesmo no exterior, porém sem avançar para o nível 2 (gerenciado) do 

BPMM.  

 A decisão de financiar os Prg EE com recursos próprios do Tesouro Nacional 

que integram o Orçamento não está atendendo às necessidades do Exército, tendo 

que alongar os prazos das entregas com risco de sua obsolescência, podendo, num 

caso extremo, comprometer o cumprimento de suas missões constitucionais. 

 Nesse contexto, as OCE se apresentam como uma alternativa para fazer face 

a esse desafio de financiar os Programas e aquisição de MEM. Conforme visto na 

tabela 4 e no decorrer do trabalho, foram realizadas poucas OCE, porém conseguiram 

levantar vultosos recursos que asseguram as entregas e, atualmente, contribuem para 

o desenvolvimento do país e de suas Forças Armadas. 

 Dentre as OCE realizadas pelas Forças Armadas, destacam-se o PROSUB da 

Marinha e o FX-2 (Gripen) da FAB que angariaram, somados, mais de R$ 45 bilhões 

de reais em financiamentos via OCE, que estão dando suporte indispensável, mesmo 

com alguns percalços, para a efetiva continuidade dos programas, obtendo melhores 

resultados em sua execução, pois não dependem exclusivamente de recursos 

próprios do governo.  

 A consecução de uma OCE é um processo trabalhoso, concretizado poucas 

vezes, longo, complexo e que requer articulação interna à Força e articulação política 

para a sua aprovação com o envolvimento de diversos órgãos, empresas e entidades 

civis, nacionais e internacionais, públicas e privadas. Além disso, no âmbito interno à 

Força, há a necessidade de trabalho em equipe qualificada e multidisciplinar para 

definição do escopo da aquisição pelo OCA e sua ligação com o OFA. 

Atualmente, o Exército não tem a capacidade de realizar uma OCE, pois 

realizou sua última operação há mais de 20 anos perdendo a estrutura (DFA) e 

pessoal capacitado. Dessa forma, atualmente, não possui OFA estruturado nem 

institucionalizado para operacionalizar um financiamento desse porte. Voltar a ter essa 
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capacidade demandará tempo para formar uma equipe qualificada e, assim, vir a 

possuir a possibilidade de institucionalizar as OCE no âmbito do Exército. 

Outro ponto levantado é que numericamente são poucas as OCE concretizadas 

pelas Forças, porém seus valores são de elevada magnitude que compensam o 

investimento estratégico de manter uma estrutura voltada para esse fim, pois caso 

não fossem realizadas OCE, o PROSUB e o F-X2 estariam seriamente 

comprometidos. O montante obtido com essas duas operações ultrapassa em 20 

vezes o valor do atual orçamento anual para despesas discricionárias do Exército. 

Em termos de estruturação normativa e organizacional, constatou-se que o 

COMAER possui diversos aspectos que, indiscutivelmente, o colocam num contexto 

positivo em relação à institucionalização do processo em causa. 

Como ponto de partida para poder contribuir, futuramente, com o OEE 15 de 

Maximizar a Obtenção de Recursos do Orçamento e de Outras Fontes, utilizando do 

método mimético, deve ser realizada uma troca de experiências e boas práticas com 

a Força Aérea para que Exército possa descrever seu processo, planejar seu trabalho 

e saber quais conhecimentos e habilidades que seus integrantes necessitam para o 

desempenho de suas funções. Sendo assim, pode-se utilizar as experiências 

adquiridas pela FAB, que possui larga experiência nessa área, como pode ser 

verificado com as aquisições dos helicópteros H-X BR, a pedido do MD, com a compra 

dos caças Gripen (FX-2) e da assessoria dada para que a Marinha pudesse 

concretizar o financiamento do PROSUB. 

Somando-se à complexidade das OCE, existe a necessidade determinada pelo 

MD no Art. 12 da Portaria Normativa nº 61/GM-MD, de 22 de outubro de 2018, que os 

contratos de importação iguais ou superiores a USD 50 milhões deverão ter a previsão 

de acordos de compensação, necessitando de pessoal ainda mais qualificado para 

sua realização. 

Além disso, o Brasil enfrenta uma grave crise fiscal que foi intensificada com o 

dispêndios necessários para o combate da Covid-19, além de ter a atividade 

econômica do país reduzida, diminuindo a arrecadação do governo. 

Dificultando esse quadro, foi promulgada em 2016 a EC/95, que instituiu o Novo 

Regime Fiscal, conhecido como teto de gastos, impedindo o governo de aumentar as 

despesas além da inflação, deixando pouco espaço para investimentos e 

inviabilizando novas OCE no curto prazo até a solução da crise fiscal.  
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Mesmo diante de todas as dificuldades, o Exército deve buscar modelos e 

ferramentas, de toda espécie, a fim de alcançar um patamar de desenvolvimento 

robusto e sustentável para o cumprimento de suas missões.  

As OCE são utilizadas há muito tempo e, se bem negociadas e 

operacionalizadas, podem, efetivamente, ajudar, a médio e longo prazos, na aquisição 

de equipamentos, contribuindo para o cumprimento dos objetivos constitucionais da 

Força, além de gerar benefícios econômicos, sociais e geopolíticos para o país. 

O Exército deve perceber, processar e responder ao ambiente instável, e 

adaptar sua organização por meio do rearranjo de sua estrutura interna, para garantir 

sobrevivência e efetividade, não perdendo a futura janela de oportunidade para a 

realizar OCE.  

Finalmente, a Força necessita estar constantemente preparada, não podendo 

esperar ser surpreendida com essa nova janela de oportunidades para realizar 

Operações de Crédito Externo. Por isso deve, desde já, iniciar a institucionalização 

das OCE, organizando-se estruturalmente, definindo os processos e capacitando os 

seus recursos humanos. Fazendo com que, num futuro breve, possa conseguir captar 

bilhões de reais que proporcionem o suporte necessário para as entregas tempestivas 

dos Programas Estratégicos do Exército e das obtenções de Sistemas e Materiais de 

Emprego Militar. 
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