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RESUMO 
 
Este trabalho tem como propósito apresentar os principais benefícios dos Programas 
Estratégicos do Exército (PEEx) para a sociedade brasileira advindos, da atividade 
econômica fomentada pela Base Industrial de Defesa (BID). O objetivo da pesquisa 
foi alcançado com o estudo da atual situação da indústria bélica brasileira, dos seus 
principais marcos regulatórios e dos PEEx. Para tal, foram identificadas as empresas 
mais relevantes, tomando por base o ganho econômico advindo da produção bélica 
nacional para a Força Terrestre em fatores como geração de emprego e participação 
no Produto Interno Bruto. Buscou-se analisar dados a partir de fontes de institutos 
de pesquisa econômica aplicada, seguindo um encadeamento lógico desde as 
bases legais que estimulam os investimentos até os resultados econômicos. Para a 
consecução da meta, foi acessada extensa bibliografia acerca do tema defesa e 
desenvolvimento econômico como artigos, trabalhos acadêmicos, livros e sites 
ligados ao assunto. Por fim, o trabalho buscou apontar os macro benefícios para a 
sociedade oriundos do crescimento econômico do setor de defesa, que se revelam 
além dos índices de geração de empregos e divisas, como o surgimento e 
consolidação de uma mentalidade de defesa na população. 
 
 
Palavras-chave: Economia Nacional; Programas Estratégicos do Exército Brasileiro; 
Base Industrial de Defesa. 
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RESEÑA 
 
Este trabajo tiene como objetivo presentar los principales beneficios de los 
Programas Estratégicos del Ejército (PEE) para la sociedad brasileña derivados de 
la actividad económica impulsada por la Base Industrial de Defensa (BID). El 
objetivo de la investigación fue alcanzado con el estudio de la situación actual de la 
industria bélica brasileña, sus principales marcos regulatorios y de los PEE. Para lo 
cual, se identificaron las empresas más relevantes, tomando como base la ganancia 
económica resultante de la producción bélica nacional para la Fuerza Terrestre en 
factores como la creación de empleo y la participación en el Producto Bruto Interno. 
Se buscó analizar datos provenientes de fuentes de institutos de investigación 
económica aplicada, siguiendo una cadena lógica desde las bases legales que 
estimulan las inversiones hasta los resultados económicos. Para lograr el objetivo se 
accedió a una extensa bibliografía sobre el tema de defensa y desarrollo económico, 
como artículos, trabajos académicos, libros y sitios web relacionados con el tema. 
Finalmente, el trabajo buscó señalar los macro beneficios para la sociedad derivados 
del crecimiento económico del sector de defensa, que se revelan más allá de las 
tasas de generación de empleo y divisas, como el surgimiento y consolidación de 
una mentalidad defensiva en la población. 
. 
 
 
 
Palabras-llave: Economía Nacional; Programas Estratégicos del Ejército Brasileño; 
Base Industrial de Defensa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com área 

superior a 8.511.000 Km². Atualmente, possui população de aproximadamente 

duzentos e nove milhões de habitantes que, com seu trabalho, gera um Produto 

Interno Bruto (PIB) de quase três trilhões de dólares, ocupando a nona posição entre 

as maiores economias mundiais. (THÉRY, 2008). 

 O país também possui grandes riquezas naturais concentradas em reservas 

minerais, biodiversidade, em especial na Amazônia, agronegócio pujante e parque 

industrial moderno e consolidado. É o maior Estado da América Latina em área, 

população e poderio econômico, ocupando papel de destaque no subcontinente sul-

americano. Possui vasto litoral com mais de 7.000 Km de extensão, o que projeta 

poder e dominância sobre o Atlântico Sul. Faz fronteira com todos os países da 

América do Sul, exceto Equador e Chile, conferindo-lhe responsabilidade política e 

liderança nessa região do planeta. (THÉRY, 2008). 

Toda as suas dimensões física, política, econômica e psicossocial do Brasil 

orientam para as necessidades de adequação das Forças Armadas para fazer frente 

a eventuais ameaças à soberania e possuir coerência com a posição que o país 

ocupa. Desta feita, foram consolidados, por meio da Política Nacional de Defesa 

(PND) e da Estratégia Nacional de Defesa (END), os objetivos e as estratégias, 

respectivamente, para obtenção do grau de defesa requerido frente à magnitude 

desse país continental. (CAMPOS, 2019). 

Para cumprir as ações definidas na END, as Forças Armadas estabeleceram 

programas estratégicos. Esses programas têm como meta a capacitação das Forças 

Armadas para o “cumprimento de sua destinação constitucional, além de aperfeiçoar 

e construir capacidades militares de defesa que mantenham as Forças Armadas em 

condições de serem empregadas [...] considerados os ambientes de emprego 

presentes e futuros” (BRASIL, 2019d, p.1), entre outras tarefas. 

Para tanto, por meio dos programas estratégicos de cada Força Singular são 

realizados estudos para determinar novos sistemas/armamentos, os conhecidos 

Produtos de Defesa (PRODE), que proporcionem aquelas capacidades. Na 

sequência, orienta-se a aquisição que redundará na seleção da empresa capaz e 

interessada em produzir o referido PRODE. Por fim, descentraliza-se o recurso 



10 
 

 

necessário para viabilizar a produção e aquisição do sistema ou armamento. O 

PRODE pode ser adquirido pela compra direta no mercado internacional ou pelo 

desenvolvimento nacional por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

investindo-se, inclusive, em linha de produção própria do setor de defesa ou da 

iniciativa privada. 

No caso do Exército Brasileiro (EB), muitas empresas estrangeiras e/ou 

nacionais foram creditadas a produzir os PRODE elencados no território nacional, 

como a Agrale em Caxias do Sul – RS e a IVECO em Sete Lagoas – MG. A maioria 

dessas empresas estratégicas de defesa se localizam na região Centro-Sul do país, 

onde, historicamente, se desenvolveu e se consolidou o parque industrial brasileiro, 

bem como a Base Industrial de Defesa (BID). Esse estabelecimento se justifica por 

ser essa região a melhor servida de infraestrutura dos vários modais de transporte, 

comunicações, energia e capital humano ao concentrar os maiores e mais 

importantes centros de pesquisa e universidades.  

Cada localidade que sedia as indústrias de defesa é servida por considerável 

oferta de empregos diretamente ligados à produção dos PRODE, podendo ser 

acrescentados os empregos indiretos envolvidos nos transportes e fornecedores de 

insumos por exemplo. 

Algumas dessas indústrias também fomentam o desenvolvimento da 

infraestrutura local por não existirem anteriormente as demandas da Força Terrestre, 

como a Krauss-Maffei Wegmann (KMW) alemã instalada na cidade de Santa Maria – 

RS. Para seu estabelecimento foram construídas, por exemplo, estradas e linhas de 

transmissão, de forma suportar a planta fabril e o escoamento da produção. 

Nessa ótica, percebe-se que o setor de defesa possui potencial para fomento 

da economia nacional a partir da BID, a qual é estimulada pelas demandas das 

Forças Armadas a partir de seus estudos prospectivos de ganho de capacidade, 

permanentemente atualizados por seus programas estratégicos. A indústria bélica 

será analisada na possibilidade e capacidade de produzir benefícios, no caso 

específico desse trabalho os econômicos, para a sociedade brasileira, já que a 

produção bélica emprega pessoas de diversos seguimentos laborais e de diferentes 

áreas do conhecimento, além de promover melhorias de infraestrutura no entorno do 

parque industrial e, até, no entorno regional. 
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Para tal, o presente trabalho foi enquadrado na área de concentração da 

Defesa Nacional, delimitado pela linha de pesquisa da Gestão de Defesa: Políticas 

Públicas, Economia e Indústria, o qual abarca os investimentos em defesa e o 

crescimento econômico por meio dos gastos militares que nortearão essa pesquisa. 

O presente trabalho tem por finalidade elencar os benefícios à sociedade 

brasileira oriundos dos ganhos econômicos angariados pelo país com os 

investimentos na área da produção bélica nacional, a partir das demandas por 

modernos meios de emprego militar para o EB. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Diante do cenário anteriormente apresentado, é possível identificar o 

problema central do presente trabalho. Qual a contribuição dos Programas 

Estratégicos do EB, por intermédio da Base Industrial de Defesa, para a economia 

nacional que trazem reflexos positivos para a sociedade brasileira em geral? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Em função do problema de pesquisa mencionado e a fim de viabilizar a 

pesquisa a ser realizada, foram definidos os seguintes objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

O resultado que se espera alcançar é determinar os benefícios mais 

relevantes para a sociedade brasileira a partir do real ganho econômico advindo da 

produção bélica nacional para o EB em fatores como geração de emprego e 

participação no PIB. Esse ganho será analisado tendo como base as principais 

indústrias de defesa do país e os investimentos estatais e privados na BID, 

fomentados pelas demandas do EB por modernos meios de emprego militar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

A fim de alcançar o objetivo geral apresentado e demonstrar os benefícios 

para a sociedade e o crescimento econômico em função da BID, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos, em seguida apresentados: 
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a. Fundamentação para os gastos com defesa; 

b. A Base Industrial de Defesa nacional; 

c. Principais Programas Estratégicos do EB; 

d. Identificação das principais indústrias que fabricam PRODE para o EB na 

atualidade; 

e. Participação da BID na economia nacional. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Quanto ao limite temporal, a pesquisa se debruçará nas primeira e 

segunda décadas do século XXI. Esse período abrange a concepção e 

implementação dos Programas Estratégicos do EB, bem como a produção bélica 

propriamente dita dos PRODE demandados por cada Programa. 

Quanto ao limite espacial, a pesquisa se limitará aos principais PRODE 

atualmente adquiridos pelo EB e às referidas empresas envolvidas nas suas 

respectivas produções, apenas no território nacional, excetuando-se os produtos 

adquiridos de fora do país por meio de compra. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Segundo FGV (2009), as Forças Armadas estão entre as instituições 

nacionais com maior credibilidade entre a sociedade brasileira. Essa credibilidade 

provém das ações de seus integrantes em operações e exercícios junto à 

sociedade, pautadas em princípios morais e patrióticos sólidos e por caros valores 

que norteiam os militares brasileiros na sua história gloriosa. 

No entanto, para muitos brasileiros fica distante a compreensão do alto gasto 

com as Forças Armadas num país com economia ainda em desenvolvimento, que 

possui graves problemas sociais e de infraestrutura e com a maioria da população 

ainda carecendo de necessidades básicas. (BRASIL, 2016a). 

A evidenciação da geração de empregos por meio do desenvolvimento 

econômico gerado pela indústria de defesa fomentada, particularmente pelo EB, 

mitigaria esse estigma de gasto, teoricamente sem a justa prioridade, em defesa. 

Desse modo, será demonstrado que os gastos com defesa, além de aprimorarem, 
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por óbvio, a defesa da nação, contribui para o desenvolvimento econômico e, 

consequentemente, o bem-estar social, conforme se observa nas Ações 

Estratégicas de Defesa (AED) previstas na Estratégia Setorial de Defesa (ESD) 

“Desenvolver a mentalidade de defesa no âmbito da sociedade brasileira por meio 

de projetos e ações que aumentem a conscientização sobre a importância da defesa 

nacional na sociedade brasileira”. (BRASIL, 2019a, p.10). 

Desse modo, o trabalho busca contribuir para a consecução de um dos 

objetivos da PND, que visa conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância 

dos temas do setor de defesa para o país, não sendo este assunto restrito aos 

militares ou ao governo, mas sim uma preocupação de toda a sociedade. (BRASIL, 

2016b). 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a qualitativa por meio do levantamento de 

bibliografias referentes aos assuntos estudados, leitura analítica das informações no 

tocante aos Programas Estratégicos do EB, identificação das indústrias de defesa no 

território nacional e suas contribuições para desenvolvimento econômico nacional. 

Esses dados foram oriundos de pesquisa bibliográfica, sites dos assuntos na rede 

mundial de computadores, trabalhos acadêmicos e documentos oficiais expedidos 

pelo Ministério da Defesa (MD) e Governo Federal, bem como pelas empresas e 

suas associações. 

O universo abrangeu a produção bélica em território nacional voltada para o 

EB com o objetivo de aumentar suas capacidades. Essa pesquisa, no entanto, se 

limitou aos principais PRODE atualmente adquiridos junto à Base Industrial de 

Defesa, excetuando-se os produtos adquiridos por importação.  

A compilação dos dados que refletiu o resultado econômico da BID na 

economia nacional foi oriunda de cálculos de institutos, associações e órgãos 

governamentais especializados tais como a Associação Brasileira das Indústrias de 

Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe), o Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) e 

MD. A prioridade foi dada aos indicadores econômicos de emprego e participação da 

BID no PIB.  



14 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO DOS GASTOS COM DEFESA 

 

O Brasil, nos últimos anos, vem buscando maior proeminência em 

organismos internacionais, fruto de seu maior desenvolvimento econômico e político. 

Alguns desses organismos são promotores da paz como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e, recentemente, o Brasil foi considerado como parceiro preferencial 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Essa nova postura exigirá 

uma estrutura de meios de defesa condizente, vislumbrando futuro emprego numa 

força de coalizão. Desse modo, investimentos no setor de defesa serão 

imprescindíveis para assunção de novas responsabilidades. (FILHO, 2013). 

O desenvolvimento econômico de um país é composto de inúmeras 

atividades dos mais diversos setores de produção. Cada elemento produtivo 

contribui com um percentual no PIB, podendo ser mais ou menos preponderante 

esse ou aquele setor. No estudo em tela será evidenciada a contribuição no campo 

econômico induzida pelo setor de defesa e para tanto, a seguir, será apresentada a 

fundamentação legal e normativa governamental que embasa e estimula o 

desenvolvimento da economia por meio dos gastos militares. 

 

2.1 OBJETIVOS NACIONAIS 

 

Sociedade é uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para 

alcançar um objetivo comum. No caso da sociedade brasileira, esta foi composta por 

distintos grupos sociais que ao longo dos tempos foram consolidando interesses e 

aspirações supra individuais de características comuns que ultrapassam desejos 

locais e regionalismos. Esses interesses, portanto, se tornam coletivos e nacionais 

ao sintetizar um todo integrador que traduz a consciência plural da busca do Bem 

Comum que, em última análise, define a razão do Estado. (BRASIL, 2009, grifo do 

autor). 

Como forma pragmática, define-se o Bem Comum da sociedade como meta 

síntese dos Objetivos Nacionais. De acordo com Brasil (2006, p. 14), “os Objetivos 

Nacionais são aqueles que a Nação busca satisfazer, em decorrência da 

identificação de necessidades, interesses e aspirações, em determinada fase de sua 

evolução histórico-cultural”. 
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Em complemento e de acordo com Brasil (1988, p. 4) constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

2.2 POLÍTICA NACIONAL 

 

A política nacional é a normatização de mais alto nível que determinará os 

objetivos a serem alcançados para a consecução do Bem Comum definido pelos 

anseios da sociedade anteriormente elucidados. Esses interesses comuns serão 

aqueles repetidas vezes buscados pela sociedade, independentes de épocas ou 

conjunturas específicas, sendo o Governo o tradutor fiel e claro desses objetivos. 

(BRASIL, 2006). 

Desse modo, a Política Nacional abarca objetivos de longo prazo provados 

nos mais diferentes momentos daquela sociedade, orientados para o Bem Comum, 

fazendo com que a Política Nacional se aproxime dos Objetivos Fundamentais. 

(BRASIL, 2009). 

Segundo Brasil (2006, p. 18), “a Política Nacional se propõe a atingir e manter 

os Objetivos Fundamentais, não se preocupando com a capacidade do Poder 

Nacional ou com a existência de óbices que se anteponham ao seu emprego”. 

 

2.3 PODER NACIONAL 

 

O Poder Nacional compreende basicamente os meios à disposição da nação 

para a consecução dos seus objetivos nacionais. O poder está conjugado com a 

vontade inerente do indivíduo ou coletividade de atingir seus interesses com as 

ferramentas que dispõe para tal. A vontade sem os meios ou o contrário não 

viabilizam o poder, portanto, poder nacional abarca as capacidades adequadas de 

impor ou buscar as aspirações da sociedade nacional. (BRASIL, 2006). 

A dimensão desse Poder depende da quantidade, da qualidade, das 

possibilidades e das limitações dos meios à disposição que serão suficientes ou não 
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para atingir as metas estipuladas. Depende também do ímpeto dos homens que 

operacionalizam esses meios, fazendo, assim, variar os efeitos do emprego desses 

meios. (SILVA, 1981). 

 

2.3.1 Expressões do Poder Nacional 

O Poder Nacional não é único. Seus meios são alocados em diferentes 

campos de atuação, sendo inclusive esses campos independentes e dotados de 

capacidades e meios superiores ou inferiores quando comparados uns com os 

outros ou entre Estados distintos. O que se observa é que cada sociedade é mais 

apta ou prioriza certa expressão do poder em detrimento de outra de acordo com 

seus objetivos e capacidades. A seguir serão evidenciadas apenas as expressões 

do poder nacional que mais interessam nesse estudo. 

 

2.3.1.1 Expressão Econômica 

A expressão econômica do Poder Nacional pode ser definida como a 

constante busca pelo aumento e melhoria do sistema de produção, visando atender 

num primeiro momento as necessidades básicas de consumo e em seguida a 

melhoria do bem-estar. (ARAÚJO, 2000). 

O excesso da produção que por ventura exista, forma a “poupança” que será 

usada para promover justamente os novos investimentos necessários para a 

melhoria dos processos e consequente aumento da qualidade e quantidade de 

produtos, mais uma vez impulsionando a roda da economia num ciclo virtuoso. Se 

esse impulso de produção, seja por desenvolvimento de novas tecnologias ou novos 

anseios de produtos ou bem-estar cessam, o motor da economia estagna e retrai, 

originando atrasos e prejuízos. 

A partir do acima analisado, depreende-se que exatamente quem detém o 

excesso produtivo e, portanto, a “poupança” para novos investimentos, sejam 

Estados, corporações ou indivíduos, são os que possuem maiores vantagens 

econômicas perante os que não possuem capacidade de investimento. Em outras 

palavras, os que possuem reservas possuem maior poder econômico. Tem-se que 

observar também que a capacidade de produção é proporcionada por todos os 

meios de que dispõe a nação. 
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2.3.1.2 Expressão Militar 

É a manifestação de natureza preponderantemente militar do Poder Nacional, 

que contribui para alcançar e manter os Objetivos Nacionais. A Expressão Militar do 

Poder Nacional tem no emprego da força ou na possibilidade de usá-la, a 

característica mais marcante. Manifesta-se seja por efeito de desestimular possíveis 

ameaças, seja pela atuação violenta do Poder Nacional para neutralizá-las. 

(BRASIL, 2006). 

Do exposto, infere-se que há a necessidade contínua de investimento, 

também em meios de emprego militar, para manter as Forças Armadas aparelhadas 

como forma de manutenção da expressão militar do poder nacional condizente com 

o porte da nação. 

 

2.4 PENSAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO 

 

A Geopolítica é a ciência que tem como uma de suas bases e objetivos de 

estudos a visão prospectiva do mundo. Seus parâmetros visam definir as relações 

estatais moldadas pelo espaço físico, determinando vantagens e desvantagens 

daquele Estado que melhor saberá empreender seus meios para crescimento e 

evolução do referido Estado. (BRASIL, 2014). 

O Brasil não possui nenhuma teoria geopolítica própria, mas possui notáveis 

pensadores que trataram do tema com competência, criando cenários prospectivos 

para o país que foram empregadas em diferentes épocas e nortearam ações 

governamentais que conduziram a nação a posição de destaque no cenário 

internacional. Entre os principais pensadores brasileiros destacaram-se Meira 

Mattos, Golbery do Couto e Silva, Therezinha de Castro, Mário Travassos e 

Beckheuser. (MATTOS, 2002). 

Analisando os estudos dos maiores pensadores geopolíticos do país, 

encontra-se em Meira Matos, justamente uma síntese do pensamento geopolítico 

brasileiro, onde se pode observar que os investimentos em defesa também 

aparecem como forma de desenvolver a nação por meio dos gastos militares, como 

se segue: 

Reunindo e integrando o pensamento geopolítico de nossos autores 
manifestado nestes últimos 70 anos, encontramos os seguintes rumos, 
muitos deles coincidentes entre as proposições de vários pensadores: 
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- Urgência de políticas de desenvolvimento econômico, social e ciência e 
tecnologia abrangentes para todo o território; 
- Melhoria do desempenho administrativo e desenvolvimento 
socioeconômico como pressupostos para a inserção do Brasil como grande 
potência; 
- Importância de força militar de dissuasão estratégica. (MATTOS, 2002, p. 
108). 

  Dessa rápida análise da geopolítica brasileira, depreende-se que o 

crescimento econômico por meio de gastos militares encontra sólido amparo nesses 

estudiosos, muitos dos quais emprestaram suas ideias para governos que 

empreenderam grandes projetos nacionais que trouxeram desenvolvimento para o 

país. 

 

2.5 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 

 

A Política Nacional de Defesa é a norma de mais alto nível do Ministério da 

Defesa que regula todas as atividades direcionadas à execução da defesa externa 

por meio de objetivos bem delineados tanto para o meio militar quanto para o meio 

civil. As orientações da PND abrangem todos os campos do poder com metas para 

cada um deles que visam a Defesa Nacional. (BRASIL, 2016b). 

O aspecto de maior relevância da PND para esse estudo é a definição de que 

“a defesa do País é inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe o 

indispensável escudo à intensificação da projeção do Brasil no concerto das nações 

e sua maior inserção em processos decisórios internacionais” Brasil (2016b, p. 7), 

pois esse instrumento vincula a defesa ao desenvolvimento da nação, englobando, 

por consequência, o desenvolvimento econômico. 

A PND é enfática em afirmar que a defesa nacional deve buscar a capacidade 

necessária para ser compatível com a estatura político-estratégica do Brasil no 

âmbito internacional, garantindo sua soberania e a consecução dos objetivos 

nacionais. (BRASIL, 2016b). Para tal, define os Objetivos Nacionais de Defesa, 

sendo aqui extraídos os que mais se alinham com esse estudo como se segue: 

[......] 
VIII. conscientizar a sociedade brasileira da importância dos assuntos de 
defesa do País; 
IX. desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para a obtenção 
da autonomia em tecnologias indispensáveis; 
X. estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de 
pessoal e material compatíveis com os planejamentos estratégicos e 
operacionais; 
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[.....] 
Os setores governamental, industrial e acadêmico, voltados à produção 
científica e tecnológica e para a inovação, devem contribuir para assegurar 
que o atendimento às necessidades de produtos de defesa seja apoiado em 
tecnologias sob domínio nacional obtidas mediante estímulo e fomento dos 
setores industrial e acadêmico A capacitação da indústria nacional de 
defesa, incluído o domínio de tecnologias de uso dual, é fundamental para 
alcançar o abastecimento de produtos de defesa.  (BRASIL, 2016b, p. 13, 
grifo do autor). 

 

2.6 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

 

  A Estratégia Nacional de Defesa consiste das ações a serem desenvolvidas 

para consecução da PND. A END define o “como” alcançar os objetivos nacionais de 

defesa estabelecidos na PND, concatenando normas e diretrizes para cada setor do 

país que garanta a soberania nacional em tempos de paz ou de crise. 

A melhor estruturação da defesa a partir de uma END pragmática e robusta 

garantirá estabilidade ao país e, consequentemente, segurança territorial, do povo e 

dos setores estratégicos da economia. (BRASIL, 2016a). 

A Estratégia Nacional de Defesa é inseparável de estratégia nacional de 
desenvolvimento. Esta motiva aquela. Aquela fornece escudo para esta. 
Cada uma reforça as razões da outra. Em ambas, se desperta para a 
nacionalidade e constrói-se a Nação. Defendido, o Brasil terá como dizer 
não, quando tiver que dizer não. Terá capacidade para construir seu próprio 
modelo de desenvolvimento. (BRASIL, 2016a, p. 4). 

A END em suas normas, direciona também à busca do desenvolvimento 

tecnológico nacional como forma de independência da indústria bélica estrangeira 

para atender às demandas de equipamento internas. Entre essas normas está a 

reorganização da base industrial de defesa. 

Nessa reorganização da BID é preconizado que os produtos de defesa 

futuramente utilizados pelas Forças Armadas Brasileiras tenham crescente 

participação da indústria nacional, mitigando a participação de fabricantes externos, 

o que fortalecerá a economia nacional. No entanto, a aquisição desses PRODE 

nacionais seria estendida no tempo para permitir a entrada gradual da indústria de 

defesa nacional no setor. Para tanto, as demandas das Forças Armadas seriam 

planejadas no longo prazo e consolidadas no Plano de Articulação e Equipamento 

de Defesa (PAED) com horizonte de 20 anos. (FILHO, 2013). 

A END estabelece três grandes bases para organização das Forças Armadas: 

o monitoramento/controle, a mobilidade e a presença. Assim, as capacidades a 
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serem alcançadas por cada Força Singular são o que orientam seus planejamentos 

de aquisição dos novos PRODE necessários para consecução dos seus objetivos, 

em alinhamento com a END, requerendo produtos industriais específicos. (FILHO, 

2013). 

 

2.7 BASE INDUSTRIAL DE DEFESA 

 

A Base Industrial de Defesa nacional é o setor que reúne as empresas 

públicas e privadas e as organizações civis e militares que realizam atividades como 

pesquisas, projetos, desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, etc 

referentes a produtos de defesa no Brasil. (BRASIL, 2016a). 

Conforme já visto na PND, entre os Objetivos Nacionais de Defesa, o 

desenvolvimento da indústria nacional de defesa figura-se como prioridade, visando 

a obtenção da autonomia em tecnologias indispensáveis. 

A BID se difere dos demais ramos industriais por necessitar de constantes e 

pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a fim de possibilitar a 

sobrevivência nesse competitivo mercado internacional. Também tem como 

características específicas a produção em grande escala, dependência das compras 

governamentais e das exportações e a sujeição à aprovação dos produtos em 

situações de conflitos reais ou simulados. (ANDRADE, 2016). 

Em função dessas particularidades, a BID necessita de normas específicas e 

incentivos para ser rentável à produção no país. Atento a essa característica da BID, 

foi aprovada a Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012 que normatiza as compras, as 

contratações e a P&D referentes aos PRODE, visando criar ambiente atraente para 

o setor de defesa nacional. Nessa lei encontramos incentivos como o Regime 

Especial Tributário para a Indústria de Defesa (RETID). (BRASIL, 2012b). 

A classificação de um produto e/ou de uma empresa como produto 

estratégico de defesa e/ou empresa estratégica de defesa, respectivamente, é 

atribuição do MD com assessoramento das Forças Armadas, independente da área 

de atuação da empresa, com o intuito de usufruir dos benefícios fiscais do 

instrumento supracitado. (BRASIL, 2016a). 

Os PRODE são assim definidos na END: 

I - Produto de Defesa - PRODE - todo bem, serviço, obra ou informação, 
inclusive armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, 
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fardamentos e materiais de uso individual e coletivo utilizados nas 
atividades finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso 
administrativo. (BRASIL, 2016a, p. 24). 

São, portanto, produtos com características especiais por “serem um conjunto 

amplo e heterogêneo, definidos pela demanda e não pelas características técnicas, 

possuindo elevado conteúdo tecnológico e de inovação”. (FERREIRA, 2012, p. 13). 

Outra característica singular da indústria de defesa é sua definição pela 

demanda, como também já citado por Ferreira (2012), e não pelos produtos que 

oferece, ou seja, ela só produz aquilo que está sendo requisitado pelo setor de 

defesa e não pela criação aleatória de produtos para aumentar suas vendas como 

ocorre com outros setores. Isso subordina as indústrias de defesa a clientes 

específicos que são as Forças Armadas do país ou de outros Estados. Essa 

peculiaridade traz um desafio especial a esse tipo de indústria, que faz aumentar 

sua dependência do setor público para sobreviver como empresa. (FILHO, 2013). 

A demanda acima suscitada é definida por questões estratégicas e 

geopolíticas de cada país. Desse modo, as exportações preterem o mercado de 

defesa interno, considerando como limitador a existência de tecnologias sensíveis 

nos produtos. (FERREIRA, 2012). 

A END também estabelece a busca de parcerias no setor estratégico de 

defesa com outros países com o intuito de promover a capacitação tecnológica para 

mitigar, progressivamente, a dependência de serviços e produtos importados. Essa 

iniciativa visa a longo prazo, maior pluralismo de poder no cenário internacional no 

que concerne a produtos de defesa e capacidade de proteção. (BRASIL, 2016a). 

Soma-se aos esforços de incentivos à indústria de defesa propriamente dita já 

descritos, a participação das demais expressões do poder nacional para consecução 

dos objetivos, em especial o poder econômico. Uma estratégia segundo Brasil 

(2016a, p. 2) é “a ampliação das instituições que democratizem a economia de 

mercado e aprofundem a democracia, organizando o crescimento econômico 

socialmente includente”. Essa proposição deixa claro que a defesa nacional e, 

consequentemente, o desenvolvimento da BID é indissociável do crescimento 

econômico geral. Acrescenta-se que o desenvolvimento de novos materiais deva ter 

uso dual, justamente para satisfazer essa simbiose de metas. 

Como fechamento da ideia de todo o exposto até o momento de que a BID é 

grande dependente de incentivos governamentais e das aquisições do poder estatal 
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para sua sobrevivência e crescimento, acrescentando o fator estratégico desse tipo 

de indústria para o país, fica assim sintetizado na END os objetivos para a indústria 

nacional de defesa: 

Capacitar a Base Industrial de Defesa para que conquiste autonomia em 
tecnologias indispensáveis à defesa. Regimes jurídico, regulatório e 
tributário especiais protegerão as empresas privadas nacionais de produtos 
de defesa contra os riscos do imediatismo mercantil e assegurarão 
continuidade nas compras públicas A contrapartida a tal regime especial 
será, porém, o poder estratégico que o Estado exercerá sobre tais 
empresas, a ser assegurado por um conjunto de instrumentos de direito 
privado ou de direito público. (BRASIL, 2016a, p. 29). 

Em atenção às diretrizes anteriormente normatizadas pela END acerca da 

BID, o MD formulou a Estratégia Setorial de Defesa (ESD), na qual constam as 

Ações Estratégicas de Defesa (AED) correlatas à Política Setorial de Defesa que diz 

respeito à BID, elencando as ações a serem executadas para desenvolvimento da 

END: 

ESD 6.2 - Contribuir para o fortalecimento da Base Industrial de Defesa. 
ASD 6.2.1 - Promover ações que contribuam para a redução da 
dependência externa na industrialização nacional de produtos de defesa. 
ASD 6.2.2 - Buscar regimes legais, regulatório e tributário especiais para a 
BID. 
ASD 6.2.3 - Incentivar e apoiar programas de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e produção de produtos de defesa (PRODE) autóctones de 
interesse da defesa. 
ASD 6.2.4 - Contribuir com a internacionalização das empresas integrantes 
da BID. 
ASD 6.2.5 - Promover ações para o desenvolvimento da capacidade 
industrial da BID. 
ASD 6.2.6 - Estimular o desenvolvimento de projetos e tecnologias com 
aplicação no âmbito militar e civil. 
ASD 6.2.7 - Estimular a criação de mecanismos públicos e privados 
voltados para o financiamento da BID e para o investimento nesta. 
ASD 6.2.8 - Participar de estudos econômicos para o acompanhamento da 
BID. 
ASD 6.2.9 - Estimular o estabelecimento de parcerias e intercâmbios 
nacionais e internacionais nas áreas comercial, industrial, tecnológica e de 
ensino em prol do interesse da defesa. 
ASD 6.2.10 - Acompanhar as compensações comerciais, industriais e 
tecnológicas em favor da BID. (BRASIL, 2019, p. 4). 

Uma das estratégias preponderantes para o cumprimento das ações acima é 

a reorganização da BID com foco nas capacitações tecnológicas independentes, na 

vigilância de que metas comerciais não suplantem os interesses nacionais de defesa 

e também de que a pesquisa de ponta não se torne rotineira. (ANDRADE, 2016). 
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2.7.1 Secretaria de Produtos de Defesa 

Seguindo determinação da END, o MD estabeleceu a Secretaria de Produtos 

de Defesa (SEPROD). A missão dessa secretaria é realizar a gestão de obtenção de 

produtos de defesa em geral empregados nas atividades operacionais. Para tanto, 

esse órgão delega às três Forças singulares competência para desenvolverem suas 

próprias diretrizes para definir suas demandas e aquisições por meios de emprego 

militar modernos específicos de suas áreas, sob supervisão do MD. (BRASIL, 2005). 

Desta feita, depreende-se que esta diretriz consiste na determinação para que cada 

Força singular criasse repartições específicas para consecução das normas 

superiores de defesa nacional que fomentariam a BID. 

 A partir dessa norma, cada Força criou seus Programas Estratégicos que 

gerenciam a aquisição de novos PRODE, seguindo todo o cabedal normativo até 

aqui apresentado. 
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3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO 

 

Em atenção à Estratégia Nacional de Defesa já apresentada, o Comandante 

do Exército Brasileiro determinou a elaboração de um estudo que proporcionasse o 

atendimento das demandas dessa norma. Como resultado foi criado, em 2010, o 

que viria a ser o embrião do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), a Assessoria 

Especial de Gestão de Projetos, por meio da Portaria nº 134-EME, de 10 de 

setembro de 2012. Esse órgão estava vinculado ao próprio Estado-Maior do 

Exército, com a finalidade de transformar a Força. (BRASIL, 2019f). 

O EPEx tinha como missão a supervisão, a coordenação e o controle dos 

Projetos Estratégicos do Exército, com atividades como a aquisição, a modernização 

e o desenvolvimento de PRODE. Nos últimos anos, alguns projetos foram 

transformados em programas para atender à restruturação ocorrida no órgão. 

(BRASIL, 2019f). 

Segundo Brasil (2019a, p.2), 

O Exército, quando empregado, caracteriza-se pela adaptabilidade, 
flexibilidade, pronta resposta, e, se necessário, pela letalidade. Os 
pressupostos básicos para atender a estes requisitos são a mobilidade 
estratégica e tática, fundamentos para a rápida concentração ou dispersão, 
a manobra e a projeção de forças.  

Essa diretriz complementa as demais bases legais que ampararam a criação 

do EPEx e define os requisitos para cada Programa no tocante ao que adquirir, 

tendo como produto final o Portfólio Estratégico do Exército. 

Definido o Portfólio Estratégico do Exército, esse foi dividido em sub-portfólios 

(Defesa da Sociedade, Geração de Força e Dimensão Humana). Cada um deveria 

contribuir para atingir um ou mais Objetivos Estratégicos do Exército por meio do 

alcance das capacidades militares terrestres previstas no Sistema de Planejamento 

do Exército, permitindo o cumprimento das missões institucionais previstas na 

Constituição Federal /88 e na END. (BRASIL, 2019e). 

Dentro de cada sub-portifólio estão distribuídos todos os dezesseis 

Programas da seguinte maneira: Defesa da Sociedade, com os programas ASTROS 

2020, Defesa Antiaérea, Guarani, Proteger, Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP) e 

Defesa Cibernética; Geração de Força e Dimensão Humana, com os programas 

Amazônia Protegida, Gestão de TI e Comunicações, Logística Militar, Sentinela da 
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Pátria, Sistema de Engenharia, Sistema de Operações Militares, Força da Nossa 

Força e Sistema de Educação e Cultura. (BRASIL, 2019e). 

 

3.1 PRINCIPAIS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO COM FOMENTO 

À BID 

 

O sub-portfólio mais importante para o presente trabalho é aquele que mais 

contribui para o desenvolvimento da BID e, consequentemente, para a economia 

nacional. Em sendo assim, o sub-portfólio Defesa da Sociedade com os programas 

ASTROS 2020, Defesa Antiaérea, Guarani, Proteger, SISFRON, OCOP e Defesa 

Cibernética serão os principais objetivos de estudo desse trabalho. Desse modo, 

passa-se a analisar cada um deles nos tópicos seguintes. 

 

3.1.1 Obtenção da Capacidade Operacional Plena 

O objetivo do Programa OCOP é recuperar capacidades mínimas de atuar em 

qualquer tipo de operação militar por meio da dotação de materiais de emprego 

militar em nível mínimo e imprescindível ao emprego das Organizações Militares 

(OM) operativas. As capacidades buscadas fazem referência às demandas 

consolidadas na missão institucional da Força previstas no caput do Art 142 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, além das operações de GLO e as 

missões subsidiárias. (BRASIL, 2019e). 

O OCOP está dividido em 17 Subprojetos com ênfase em armamentos. 

Nessa área, o Programa visa dotar a Força com pistolas e fuzis modernos, com 

capacidade de acoplamento de acessórios e optrônicos. (BRASIL, 2019a). Segundo 

Gasperi (2016, p. 40), “o Projeto prevê a aquisição de fuzis e a transformação de 

2100 FAL em Fuzil 7,62MD1 e a substituição dos morteiros 60 mm, 81 mm e 120 

mm por similares fabricados no Brasil”. 

Outra frente do Programa é dotar a Força com equipamentos ópticos 

modernos, priorizando os fabricados no Brasil. Desse modo, foram demandados 51 

monóculos de visão noturna LORIS e 42 binóculos de visão noturna LUNOS. 

(BRASIL, 2019e). 

No que tange às embarcações, o OCOP propõe-se a modernizar os meios 
fluviais para estruturar o Sistema de Embarcações Fluviais do Exército 
Brasileiro, dotando-o com materiais mínimos necessários ao cumprimento 
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das suas missões. Isso ocorrerá mediante a aquisição de embarcações 
táticas, logísticas, serviços e capacitação técnica, com produtos da indústria 
nacional. O OCOP prevê, também, a fabricação na indústria nacional de 
uma Passadeira para o 1º Batalhão de Engenharia de Combate. (GASPERI, 
2016, p. 41). 

De forma abrangente, e segundo Brasil (2019e p. 7) o Programa prevê, 

também, “a fabricação pela indústria nacional de diversos tipos de viaturas sobre 

rodas adaptadas para atender às necessidades das diversas Armas, Quadro e 

Serviço do EB”. 

Verifica-se, assim, que o OCOP se constitui num importante vetor de 

fortalecimento do parque industrial de defesa brasileiro em razão da aquisição de 

seus principais itens e sistemas ser direcionada para a BID. (GASPERI, 2016). 

 

3.1.2 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

O SISFRON é um sistema de sensoriamento, de apoio à decisão e de 

emprego operacional cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação 

do Estado na faixa de fronteira. (BRASIL, 2019e). 

O SISFRON prevê o desdobramento de sensores eletromagnéticos, câmeras 

e radares interligados às unidades do Exército em toda região de fronteira. Pela 

dimensão, esse Programa se constitui num dos mais ambiciosos da Força, abrindo 

um novo segmento de mercado que a BID planeja expandir nos próximos anos. 

(GASPERI, 2016). 

Em virtude do seu pioneirismo e relevância tem potencial de atração e se 

tornar exportável para outras regiões geopolíticas, como países da América Latina, 

África e Índia. Observa-se ainda grande potencial de fortalecimento da BID em razão 

da aquisição de seus principais itens e sistemas serem nacionais como os sensores 

eletromagnéticos, as câmeras, os radares e os sistemas correlatos. 

 

3.1.3 Guarani 

O Programa Guarani visa transformar as OM de Infantaria Motorizada em 

Mecanizada e modernizar a Cavalaria Mecanizada por meio de novas viaturas sobre 

rodas. Assim, uma nova família de Viaturas Blindadas sobre Rodas foi desenvolvida 

para dotar a Força Terrestre de meios adequados para tarefas altamente móveis e 

com relativa proteção blindada. Desta feita, surgiu a Viatura Blindada para 

Transporte de Tropa Média sobre Rodas Guarani (VBTP-MR Guarani) que substituiu 
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a obsoleta URUTU fabricada pela ENGESA, com mais de 40 anos de uso. (BRASIL, 

2019e). 

Além da VBTP já entregue, o Programa Guarani prevê as versões de 

reconhecimento, morteiro pesado, socorro, posto de comando, central de tiro, oficina 

e ambulância e, ainda, uma subfamília leve, com viaturas de reconhecimento, 

anticarro, morteiro leve, radar, posto de comando e observação avançada. Na VBTP 

já entregue, está contemplada a torre REMAx, também desenvolvida pela BID em 

parceria com o Centro Tecnológico do Exército (CTEx). (BRASIL, 2019e). 

Até o momento, o Programa já se consolidou como vitorioso ao mostrar 

potencial de exportação de seu produto, situação já concretizada para alguns 

países, atraindo investimentos atrelados aos notáveis retornos. Além disso, o 

programa envolve mais de uma centena de empresas nacionais que fornecem peças 

e insumos da fabricação do carro, configurando-se em importante vetor de 

fortalecimento da BID. (GASPERI, 2016). 

 

3.1.4 ASTROS 2020 

A concepção do novo ASTROS 2020 é de ser uma arma estratégica, 

proporcionado por novas tecnologias que melhoram a precisão, o poder de fogo e o 

alcance de seu antecessor que já estava obsoleto, garantindo dissuasão 

extraterritorial ao país. (BRASIL, 2019e). 

A modernização do antigo sistema ASTROS para o ASTROS 2020 abarca o 

desenvolvimento pelo setor tecnológico nacional e sua BID de um míssil tático de 

cruzeiro com alcance de 300 Km, armamento inédito na defesa brasileira, com 

considerável alcance e grande precisão. Engloba também, de maneira análoga, um 

foguete guiado, o que amplia sobremaneira a precisão, além de novas e modernas 

viaturas lançadoras, renunciadoras, de comando e controle, meteorológica, 

instalações, centros e um novo comando centralizado de Artilharia em Formosa – 

GO, utilizando o que há de mais moderno em equipamentos e insumos nesse setor. 

(ABIMDE, 2019). 

O tipo de desenvolvimento como do ASTROS 2020 tem enorme potencial de 

fomento do setor tecnológico ao estimular pesquisas acerca de blindagem, 

guiamento eletrônico, geonavegação inercial, propelentes sólidos, telemetria, 

aerodinâmica entre outros assuntos. Todos esses de pouco conhecimento e estudos 
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em âmbito nacional, mas que sabidamente abrem horizontes para outras áreas de 

tecnologia. (GASPERI, 2016). 

Verifica-se que há no Programa ASTROS 2020 potencial fortalecimento da 

BID, uma vez que a maioria de seus componentes são de fabricação nacional e os 

de tecnologia sensível vem sendo buscado por desenvolvimento tecnológico próprio. 

Outro fator é o interesse internacional pela importação em função do apelo 

dissuasório que o sistema possui, promovendo a sustentação externa da BID. 

(GASPERI, 2016). 

 

3.1.5 Defesa Antiaérea 

O Programa Defesa Antiaérea visa restabelecer a capacidade operacional da 

Artilharia Antiaérea Brasileira que vinha por período de tempo considerável sob alto 

grau de obsolescência de seus materiais. Essa evolução é buscada por meio de 

aquisições internas e externas de novos sistemas de armas, de comando e controle 

e comunicações, além de todos meios que dão suporte à defesa antiaérea como 

viaturas e logística integrada. Itens específicos de equipamentos sensíveis são 

adquiridos na BID, além de treinamentos para oferecer suporte aos PRODE durante 

o ciclo de vida. (BRASIL, 2019g). 

O fomento do Programa Defesa Antiaérea alçou o país ao patamar de 

produtor de materiais de defesa antiaérea, os quais envolvem desenvolvimento de 

tecnologias sensíveis em território nacional na BID. Entre os principais sistemas 

desenvolvidos e produzidos pela BID em parceria com o CTEx tem-se o Radar 

SABER M-60 e o Centro de Operações de Artilharia Antiaérea Eletrônico (COAAe 

Elt) para a Seção de Defesa Antiaérea de Baixa Altura, constituindo-se no cerne do 

sistema de controle e alerta dessa fração com tecnologia e equipamentos nacionais. 

(GASPERI, 2016). 

O Programa Defesa Antiaérea reúne excelentes condições de incremento à 

produção industrial de defesa nacional em razão dos produtos desenvolvidos serem 

de alta tecnologia, criando substancial perspectiva de exportação. Soma-se, em um 

primeiro momento, o grande aporte de recursos governamentais pelo fato da grande 

defasagem em que se encontrava a Antiaérea Brasileira, sendo necessária a 

aquisição de grande quantidade de meios para reequipar as OM de Artilharia 
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Antiaérea. Outro fator é o desenvolvimento tecnológico próprio que estimula o setor 

de pesquisa nacional com efeitos benéficos em outras áreas. (GASPERI, 2016). 

 

3.1.6 Defesa Cibernética 

A Defesa Cibernética é composta por sistemas, pessoal especializado, 

equipamento modernos e específicos e metodologias de trabalho que tem como 

objetivo se contrapor a ciberataques cada vez mais comuns no mundo digital e 

globalizado. A capacitação tecnológica nessa área é extremamente sensível, 

onerosa e específica, exigindo da nação atenção a essa vertente nova e delicada 

das interações digitais. (BRASIL, 2019e). 

O incentivo do Programa Defesa Cibernética vem desde a PND e da END que 

elencam como uma das três áreas prioritárias para o setor de defesa nacional 

juntamente com o Programa Nuclear da Marinha e o Programa Espacial da Força 

Aérea. Atento a essa priorização, o EB criou e desenvolveu o Comando de Defesa 

Cibernética (ComDCiber) em Brasília com a tarefa de realizar a defesa cibernética 

da nação. 

O ComDCiber é um comando operacional conjunto permanentemente ativado 

que, segundo Gasperi (2016 p. 45), conta com “sistemas de segurança da 

informação, programas de detecção de intrusão, hardware para a composição de 

laboratórios e simuladores de defesa e guerra cibernética, além de estímulo à 

produção de software nacional”. 

O incentivo à produção nacional no setor de defesa cibernética perpassa por 

dez projetos estruturantes, com destaque para o desenvolvimento do equipamento 

de Rádio Definido por Software (RDS) pelo CTEx. Assim, o Programa Defesa 

Cibernética é mais um que direciona suas aquisições priorizando a BID e a pesquisa 

nacional em sistemas de segurança da informação, programas de detecção de 

intrusão e hardwares. Soma-se o potencial de exportação desse tipo de 

equipamento, aumentando os ganhos econômicos para o país. (GASPERI, 2016). 

 

3.1.7 Proteger 

O programa Proteger tem por finalidade realizar a proteção de estruturas 

estratégicas terrestres do país. Para tal, busca equipar as OM com materiais 

modernos como Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT), meios de aviação do 
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Exército com interface de monitoramento e interoperabilidade, veículos 

especializados, armamentos com letalidade seletiva, equipamento individual 

compatível com ambientes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nuclear, entre 

outros com especial capacidade ampliada para efetivo emprego dual (Defesa da 

Pátria e GLO). (BRASIL, 2019e). 

As aquisições do Programa também priorizam a BID como forma de fortalecer 

o setor de defesa nacional, atendendo às diretrizes da END, o que colabora para a 

geração de empregos qualificados e possibilita exportações e internacionalização de 

empresas do país. (GASPERI, 2016). 

Como conclusão desse capítulo dedicado aos Programas Estratégicos do EB 

depreende-se as seguintes ideias da instituição com seus programas: 

Os Programas Estratégicos da Força têm a devida atenção com as outras 
áreas estratégicas do território; valoriza a pesquisa, a inovação e o 
desenvolvimento científico-tecnológico e contribui para a recuperação da 
indústria nacional de material de defesa, como vetores de projeção 
internacional do Exército e do País, com vistas a reduzir o hiato de poder 
com relação às grandes potências; e, ainda, apoia as ações de governo na 
defesa civil e no desenvolvimento nacional, principalmente as iniciativas 
voltadas para a infraestrutura de interesse da defesa. (BRASIL, 2019a, p. 
4). 

De todo o exposto, conclui-se também que, segundo Brasil (2019b, p. 6), “o 

Portfólio Estratégico do Exército não se restringe à entrega de produtos de defesa 

ou instalações militares. O seu escopo visa também o reforço ao desenvolvimento 

econômico, surgido do incremento da BID”. 

 Por fim, observa-se que os Programas Estratégicos do EB possuem 

considerável potencial de fomento à BID e consequentemente à economia nacional. 

Soma-se também a capacidade desses programas de seguir as tendências mais 

atuais em defesa, se atualizando constantemente e demandando um planejamento 

estratégico capaz de induzir o desenvolvimento de capacidades e competências 

necessárias à defesa da Pátria e à projeção de poder no exterior, em um cenário 

mundial de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade dos acontecimentos 

e conjunturas. 
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4 PRINCIPAIS EMPRESAS DA BID FABRICANTES DE PRODE PARA OS 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO 

  

  Nesse capítulo serão apresentadas as principais empresas da BID em volume 

e relevância dos PRODE voltados para os Programas Estratégicos do EB 

apresentados no capítulo anterior e suas localizações, indicando seu potencial de 

fomento da economia nacional. 

 

4.1 INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL 

 

A Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) foi fundada em 1975 durante 

o governo Geisel após o rompimento, no ano anterior, do Acordo de Cooperação 

Militar Brasil - Estados Unidos, firmado após a 2ª Guerra Mundial. A criação da 

IMBEL foi um importante marco da BID que possibilitou ao Brasil se tornar mais 

independente em produtos militares, colaborando com o desenvolvimento da 

tecnologia nacional no setor de defesa, uma atividade estratégica para o país. 

(AMARANTE, 2004). 

Atualmente, a IMBEL se constitui numa empresa pública dependente, com 
personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Defesa 
por intermédio do Comando do Exército. Sua produção é focada em armas, 
munições, explosivos, abrigos temporários e equipamentos destinados às 
áreas de Defesa e Segurança. Seus produtos são avaliados no Centro de 
Avaliação do Exército e exaustivamente testados em ambientes 
operacionais, o que permite oferecer aos clientes equipamentos e sistemas 
diferenciados. (ABIMDE, 2019). 

A empresa é constituída por cinco unidades de produção de aplicação militar 

para o interesse da segurança nacional a seguir: 

• Fábrica da Estrela (FE), especializadas em produtos químicos, localizada 
no Município de Magé, RJ; 

• Fábrica Presidente Vargas (FPV), especializadas em produtos químicos, 
localizada em Piquete, SP; 

• Fábrica de Itajubá (FI), que produz armas leves e artigos de cutelaria; 

• Fábrica de Juiz de Fora (FJF), produtora de munição pesada; e 

• Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE), voltada para 
equipamentos de comunicações e tecnologia da informação (TI), no Rio de 
Janeiro, RJ. (BRASIL, 2019i, p. 13). 

Sua participação nos Programas Estratégicos do EB aparece principalmente 

no OCOP com a produção dos fuzis IA2 5,56 mm e a transformação do FAL 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2%C2%AA_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piquete
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tradicional em Fuzil 7,62MD1, além da substituição dos morteiros 60 mm, 81 mm e 

120 mm por similares fabricados no Brasil. (BRASIL, 2019h). 

 

4.2 AGRALE 

 

A Agrale é uma empresa brasileira localizada na cidade de Caxias do Sul na 

serra gaúcha. Possui três plantas fabris que compõem o complexo industrial voltado 

para veículos automotores rurais como tratores, convencionais como caminhões e, 

mais recentemente, veículos militares. Vem sendo cada vez mais internacionalizada 

em função do aumento das exportações dos itens e convênios com multinacionais 

como a International Caminhões. (ABIMDE, 2019). 

Nas últimas décadas, a Agrale desenvolveu e passou a produzir a família de 

viaturas Agrale Marruá, “projetada para atender as Forças Armadas nos mais 

variados tipos de operações e serviços, como reconhecimento, garantia da lei e da 

ordem, ambulâncias, transporte de tropas e como alternativas para as Forças 

Policiais e de Segurança”. (ABIMDE, 2019). 

O sucesso da família Marruá no EB possibilitou sua exportação para diversos 

países e o emprego em missões de paz da ONU. Seus produtos são mais 

demandados pelo Programa OCOP que prevê a distribuição de diversos tipos de 

viaturas sobre rodas adaptadas para atender às necessidades das diversas Armas, 

Quadro e Serviço do EB. No entanto, as viaturas da família Marruá permeiam 

praticamente todos os demais Programas Estratégicos do EB, pois se tornaram as 

plataformas básicas de diversos sistemas no SISFRON e no Programa Defesa 

Antiaérea por exemplo, com previsão de aquisição de 91 viaturas ¾ Toneladas 

Marruá que compõe a Seção Antiaérea de Baixa Altura. (BRASIL, 2019i). 

 

4.3 AVIBRAS 

 

A AVIBRAS é uma empresa estratégica do setor de defesa nacional fundada 

em 1961. Está localizada em Jacareí – SP justaposta ao maior centro de tecnologia 

do país em São José dos Campos, o que colabora com suas pesquisas no 

desenvolvimento de sistemas específicos de defesa. A AVIBRAS obteve êxito no 
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desenvolvimento de tecnologias genuínas, inovando nas áreas de Aeronáutica, 

Espaço, Eletrônica, Veicular e Defesa no âmbito da América do Sul e até mundial 

em determinados produtos, garantindo-lhe projeção internacional e exportações dos 

seus melhores sistemas. (AMARANTE, 2004). 

A empresa se faz reconhecida mundialmente por sua excelência em 
engenharia e tecnologias críticas, produzindo sistemas de defesa ar-terra e 
terra-terra, aeronaves remotamente pilotadas (ARP) e mísseis, com 
software e hardware desenvolvidos, projetados e integrados na própria 
empresa. A partir de seus modernos centros de desenvolvimento, da 
capacitação industrial e dos seus profissionais especializados e qualificados 
para atuar em diversos campos tecnológicos, a AVIBRAS criou diferenciais 
competitivos de qualidade, inovação e serviços de alto valor agregado, 
tornando-se referência no mercado mundial. (ABIMDE, 2019). 

Seu PRODE de maior sucesso e que mais projeta a empresa, tanto em 

âmbito nacional quanto internacional, é o Sistema ASTROS. O ASTROS foi 

concebido e elaborado para ser um sistema de artilharia para saturação de áreas a 

longo alcance. Seu projeto simples e eficiente atingiu tamanho sucesso que sua 

produção sustentou a empresa no período de descrédito da BID na última década do 

século XX. No entanto, com a inclusão do Programa ASTROS 2020 no portfólio do 

EB, a empresa recebeu novo fôlego pela demanda da modernização do antigo 

sistema do século passado para uma versa sofisticada e aprimorada para o cenário 

atual, tendo como principal meta, dentro do Programa ASTROS 2020, o 

desenvolvimento com tecnologia nacional de um míssil tático de cruzeiro com 

alcance de trezentos quilômetros compatível com o sistema ASTROS. (BRASIL, 

2019i). 

 

4.4 EMBRAER DEFESA & SEGURANÇA 

 

A Embraer foi criada em 1969 durante os governos militares para ser o braço 

da indústria aeronáutica na BID do país. Está localizada em São José dos Campos – 

SP, polo aeroespacial do Brasil. Desde então, tornou-se líder na indústria 

aeroespacial e de defesa da América Latina, perfazendo um total de mais de 8 mil 

aeronaves já entregues, com produtos presentes em mais de 60 países. Seu setor 

militar produz, além de aeronaves, radares, sistemas de informação, de 

comunicação, de monitoramento e de vigilância. (AMARANTE, 2004). 
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Dentre as empresas que compõem a vertente militar da Embraer, destacava-

se a SAVIS Tecnologia e Sistemas S/A, localizada em Campinas – SP, criada para a 

gestão integrada de projetos de monitoramento e controle de fronteiras, estruturas 

estratégicas e recursos naturais, atendendo à demanda no setor de defesa e 

segurança por meio do desenvolvimento tecnológico nacional. Hoje, o nome SAVIS 

não existe mais, foi absorvido pela própria Embraer Defesa, mantendo as mesmas 

capacidades. (ABIMDE, 2019). 

Essa vertente da Embraer Defesa também atua no ramo de radares e 

sensores por rádio frequência para aplicações nas áreas de defesa, segurança e 

sensoriamento remoto. Na década passada, investiu com sucesso na indústria de 

defesa, tornando-se a primeira a produzir emissores de rádio frequência na América 

Latina com tecnologia própria. Ela é responsável pelos equipamentos do SISFRON e 

do Programa Defesa Antiaérea, oferecendo soluções integradas com potencial de 

exportação. (BRASIL, 2019g). 

A Embraer Defesa produz o módulo da Seção de Artilharia Antiaérea 

composto pelo Radar SABER-M60 e o COAAe Elt e participa do desenvolvimento do 

Radar de Vigilância M-200 juntamente com o CTEx. As entregas já passaram dos 20 

radares entregues para o EB, além de 1 entregue para o Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e 4 para a Força Aérea Brasileira. 

Somam-se os mais de 20 COAAe Elt já entregues, as 13 Mockups do Radar SABER 

M60, bem como a atualização do Radar SABER M60 (BRASIL, 2019h). 

Em relação à empresa Embraer Defesa & Segurança, pode-se afirmar que 
houve grande fomento no desenvolvimento de sensores e equipamentos 
eletrônicos. Durante a produção e o desenvolvimento desses materiais, 
diversas empresas foram subcontratadas como a RFCOM, de São José dos 
Campos, o Grupo GR (segurança Patrimonial), a Atech (controle de tráfego 
aéreo), a Visiona (satélites espaciais), entre outras, contribuindo para o 
desenvolvimento do setor militar de sensores. (GASPERI, 2016, p. 44). 

 

4.5 KRAUSS-MAFFEI WEGMANN DO BRASIL SISTEMAS DE DEFESA 

 

A Krauss-Maffei Wegmann (KMW) é uma empresa alemã fabricante da 

família de blindados Leopard com mais de 177 anos de história, estando presente 

em mais de 50 países em todo o mundo. Com a aquisição da VBC Gepard pelo 

Programa Defesa Antiaérea em 2013 para mobiliar as Baterias Antiaéreas 

Autopropulsadas orgânicas das Bridadas Blindadas do EB, a KMW estabeleceu filial 
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brasileira em Santa Maria – RS numa planta com área de 180.000 m² para prestar 

serviços relacionados ao desenvolvimento e manutenção do carro e de seus 

sistemas de simulação, contribuindo para o fortalecimento da BID naquela região. 

(ABIMDE, 2019). 

Os principais serviços prestados pela filial brasileira da KMW Brasil em Santa 

Maria, por força de contrato de Suporte Logístico Integrado (SLI) são a 

modernização, a calibração de equipamentos especiais, a reparação de 

componentes, a assistência técnica e logística e o fornecimento de insumos para os 

carros e seus simuladores. (TECNODEFESA, 2016). 

O Brasil adquiriu cerca de 250 blindados da empresa KMW, sendo 220 
repotencializados na Alemanha pela empresa e 30 para serem utilizados 
como Spare Parts, com a finalidade de manutenção continuada dos 220. 
Naquela oportunidade, também houve a entrega oficial do primeiro grupo de 
08 viaturas blindadas antiaéreas GEPARD, contendo o novo upgrade 
contratual, trabalhos estes realizados, em sua totalidade, em solo brasileiro 
pela KMW. (GASPERI, 2016, p. 28). 

Pelo volume e complexidade que envolvem a manutenção de blindados, a 

KMW pode se tornar uma grande indústria em Santa Maria, o que contribuirá 

sobremaneira para o desenvolvimento em níveis regionais. E, segundo a própria 

KMW, há a perspectiva de produção de um novo veículo blindado sobre rodas 

similar ao Dingo, potencializando sua vinculação econômica à região central do Rio 

Grande do Sul. (BRASIL, 2019i). 

 

4.6 IVECO VEÍCULOS DE DEFESA 

 

A IVECO Veículos de Defesa é uma filial do Grupo FIAT Chrylser italiano com 

planta em Sete Lagoas – MG. Tem como ramo o comércio de veículos blindados 

especializados para transporte de cargas e tropas, configurados conforme as 

demandas. Foi a empresa vencedora da licitação para o desenvolvimento e 

produção do bem-sucedido Guarani, integrante da nova família de blindados sobre 

rodas do EB. Por meio do Programa Guarani, a IVECO projetou veículos com melhor 

mobilidade, abarcando tecnologias inovadoras para a proteção dos seus ocupantes. 

A previsão inicial do Programa era a aquisição de 1200 carros para mobiliar brigadas 

de cavalaria e infantaria mecanizadas. (BRASIL, 2019i). 

Na América Latina, a marca ganhou destaque no desenvolvimento e na 
produção do VBTP-MR Guarani, em parceria com o Exército Brasileiro, que 
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é peça fundamental no processo de reaparelhamento da Força Terrestre. A 
iniciativa, que começou em 2007 com o desenvolvimento do projeto 
industrial, foi consolidada em 2013 com a inauguração da primeira fábrica 
de Veículos de Defesa da IVECO fora da Europa em uma área de 30 mil 
metros quadrados e a construção de um Campo de Provas para a 
realização de testes e desenvolvimento de produtos. (ABIMDE, 2019). 

Um PRODE da complexidade de um carro blindado sobre rodas como o 

Guarani envolve muito mais que somente a produtora principal, no caso a IVECO. O 

programa tem envolvido perto de uma centena de empresas com sede no país que 

fornecem diversos equipamentos e insumos para a produção, conformando-se num 

verdadeiro complexo industrial que fomenta o desenvolvimento nacional por meio da 

BID. (GASPERI, 2016). 

 

4.7 ARSENAIS DE GUERRA 

 

Os Arsenais de Guerra do EB são instalações fabris subordinadas à Diretoria 

de Fabricação responsáveis pelas manutenções de 4º escalão, recuperação de 

componentes específicos, produção e inovação de sistemas e produtos de defesa, 

dentro do conceito de Tríplice Hélice (Governo - Academia - Indústria). Arsenais de 

Guerra são, pois, indústrias de defesa dentro da própria organização da Força e, 

desse modo, participantes da BID. (BRASIL, 2019i). 

Os Arsenais de Guerra contribuem para produção industrial de itens 

vinculados aos Programas Estratégicos do EB. Foi o caso da fabricação dos novos 

radares de busca SABER M-60, por meio de uma linha de produção em escala 

industrial coordenada pelo CTEx e a BRADAR, instalada no aquartelamento do 

Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP) em Barueri – SP desde 2009. (BRASIL, 

2019g). 

O Arsenal de Guerra do Rio (AGR) participou da produção de 51 monóculos 

de visão noturna LORIS e 42 binóculos de visão noturna LUNOS, dentro das 

demandas do Programa OCOP. Essa instalação fabril militar também prevê a 

fabricação de uma passadeira para o 1º Batalhão de Engenharia de Combate. 

(BRASIL, 2019h). 
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4.8 DEMAIS EMPRESAS 

 

As empresas da BID não se resumem apenas às anteriormente listadas. 

Entre outras empresas da BID podemos citar a Gespi Aeronáutica, especializada em 

manutenção e reparo de turbinas aeronáuticas e industriais. Segundo Gasperi 

(2016), ela “desenvolveu com o CTEx um armamento anticarro que será exportado 

para dois países do Oriente Médio, um da África e outro da Ásia”. O Programa 

Guarani abarca, também segundo Gasperi (2016), “os sistemas de armas para as 

viaturas, como o da torre REMAX fabricada pela empresa ARES, localizada no 

município do Rio de Janeiro, em parceria com o CTEx”. 

Atualmente, a região de São José dos Campos – SP se constitui na de maior 

potencial para estabelecimento de um complexo de defesa no país, ao congregar 49 

das 170 empresas de defesa mais relevantes do país, sendo a EMBRAER Defesa & 

Segurança, a AVIBRAS, a Mectron e a Bradar as mais proeminentes. (ABIMDE, 

2019). 

Outra região de destaque na produção industrial de defesa se estabeleceu no 

Rio Grande do Sul. A produção desse estado está voltada principalmente para o 

desenvolvimento de simuladores; para a manutenção, reparação, adaptação e 

modernização de veículos militares; para a produção de aviônicos; para a fabricação 

de armamentos leves; de sistemas de comunicações; de defesa cibernética; e de 

aeromodelos. Entre as Empresas Estratégicas de Defesa no estado se destacam a 

Taurus no segmento de armamento leve, a Axur Segurança e Defesa Cibernética 

Ltda e a já citada Agrale no ramo de utilitários militares. (ORBE, 2019). 

Por fim, observa-se que a ABIMDE congrega: 
mais de 200 empresas associadas com grande diversidade e qualificação 
na Base Industrial de Defesa, com foco no mercado nacional e 
internacional. São empresas privadas, centros de pesquisa, entidades 
governamentais com parceria das Forças Armadas, universidades e 
entidades de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento. (ABIMDE, 2019). 
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5 PARTICIPAÇÃO DA BID NA ECONOMIA NACIONAL 

 

Segundo ORBE (2019), a BID compõe parcela considerável da economia 

brasileira com relação ao setor produtivo, embora esse fato seja pouco divulgado e 

até mesmo relegado pelo baixo apreço da sociedade em geral pela área de defesa, 

em função de um reflexo histórico de um país de cultura pacifista como o Brasil. No 

entanto, muitas sociedades entendem o setor de defesa como importante propulsor 

da economia de suas nações como Suécia, Rússia e Estados Unidos da América.  

A ABIMDE é a mais organizada entidade com acesso amplo aos dados do 

setor industrial de defesa no país e segundo seu anuário 2019 “a BID é responsável 

por mais de 60 mil empregos diretos e 240 mil empregos indiretos, sendo a mão de 

obra extremamente qualificada. Nossas indústrias também são responsáveis por 4% 

do PIB do país e exportam mais de R$ 4,7 bilhões”. 

A BID teve seus tempos áureos nos anos 80 do século passado, como reflexo 

dos estímulos dos diversos programas dos governos militares das décadas 

anteriores, tornando-se inclusive relevante exportadora de equipamentos de defesa. 

Nas décadas seguintes, sofreu grande escassez de investimentos governamentais e 

de esvaziamento de políticas públicas que sustentassem a produção e a pesquisa, 

fazendo com que muitas entrassem em falência como consequência da mudança de 

visão do novo governo com relação à área de defesa, conforme gráfico abaixo: 

(AMARANTE, 2012). 

Exportações brasileiras de armamentos (1970-2000) (Em US$ milhões) 
 

Fonte: SIPRI Arms Transfers Disponível em: <http://goo.gl/HBbMAv>. Acesso em: 10 mar 2020 
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Em meados dos anos 2000, em função da melhoria na conjuntura 
econômica, com a retomada do crescimento, começou a ser adotada uma 
orientação diferente daquela vista até os anos 90, por parte do governo. O 
orçamento da defesa sofreu, no período de 2006 a 2009, um aumento de 
23%. Nestes índices, os investimentos tiveram uma taxa de crescimento de 
77,4%. Em 2008, o investimento se encontrava no montante de R$ 3,1 
bilhões, enquanto que em 2013 foi de R$ 5,8 bilhões. (AMARANTE, 2012, 
p. 15). 

O gráfico abaixo ilustra a afirmativa de Amarante (2012): 

Gastos militares brasileiros (2000-2013) (Em US$ bilhões) 
 

Fonte: Sipri. Disponível em: < http://goo.gl/3XYUV5 >. Acesso em: 10 mar 2020. 

Segundo Filho (2013, p. 23), “os investimentos se referem à aquisição dos 

meios e recursos destinados à adequação e ao aparelhamento das Forças Armadas, 

normalmente de grande vulto, com produtos e temporalidade definidos como 

aeronaves e carros de combate”. 

O crescimento dos investimentos desse período se deve basicamente às 

novas iniciativas governamentais de estímulo à BID, como visto na PND e END. 

Analisando os dados anteriores e seu gráfico, pressupõe-se que a BID viria a 

apresentar considerável melhora na última década, com reais possibilidades de 

crescimento das empresas de defesa e provável retomada das exportações. Tal 

projeção pôde ser confirmada pelo aumento nas exportações de equipamentos 

militares brasileiros, observável no gráfico abaixo: (ANDRADE, 2016). 
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Exportações Brasileiras de armamentos (2000-2013) (Em US$ milhões) 

 

Fonte: SIPRI. Disponível em: <http://www.sipri.org/databases/armstr>. Acesso em: 16 maio 2020. 

Além do estímulo e investimento governamental no setor de defesa já 

evidenciados, a BID do período citado também se beneficiou do crescimento dos 

gastos militares de diversos outros países no início dos anos 2000. Em que pese o 

formidável crescimento, os ganhos de agora ainda são menores do que aqueles dos 

anos 1980, apogeu da BID, conforme já apresentado. (ANDRADE, 2016). 

Outro importante estímulo para a BID foi a aprovação da Lei nº 12.598, de 21 

de março de 2012, a qual estabeleceu normas especiais para as compras, as 

contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, dispondo 

sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa. Soma-se a Portaria 

Normativa nº 764/MD, de 27 de dezembro de 2002 que aprovou a Política e as 

Diretrizes de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do Ministério da 

Defesa. Ambos dispositivos legais apresentados colaboram com a certificação das 

empresas como Estratégicas de Defesa pelo MD, fortalecendo o estímulo à BID 

preconizado em normas superiores. (ABIMDE, 2019). 

Todas as ações direcionadas ao crescimento e fortalecimento da BID 

proporcionaram o seguinte cenário econômico para o setor industrial de defesa 

atual: 
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Importância Estratégica da BID 
 

Fonte: Ministério da Defesa. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/industria-de-defesa>. Acesso 
em 12 mar 20. 

Já no gráfico abaixo pode-se verificar a proporção de retorno para o país 

quando se investe na área de defesa, demonstrando o potencial econômico do setor 

advindo da produção de itens de alto valor agregado e da retenção de mão-de-obra 

qualificada que também estimula o setor educacional. 

Investimento/retorno em Produtos de Defesa 
 

Fonte: Ministério da Defesa. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/industria-de-defesa>. Acesso 

em 12 mar 20. 
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A produção bélica nacional se encontra disposta em polos específicos que 

concentram empresas que se complementam na produção e desenvolvimento. Um 

exemplo marcante é o Vale do Paraíba. 

Somente no Vale do Paraíba, o setor de indústria de defesa responde por 
20 mil empregos diretos e 60 mil empregos indiretos. Além disso, estima-se 
que até 2030 o número de empregos especializados gerados no setor 
dobre. A substituição de importações deve chegar a US$ 3,5 bilhões em 
2020 e US$ 4,4 em 2030, enquanto que as exportações podem atingir mais 
de US$ 7 bilhões também em 2030. (IACHAN, 2015, p. 29). 

Comparação da BID com outros setores da economia 

 

Fonte: Ministério da Defesa. Disponível em <https://www.defesa.gov.br/industria-de-defesa>. Acesso 
em 20 maio 20. 

Pelo quadro acima, verifica-se que a BID se sobressai perante os demais 

setores da economia em função do alto valor agregado de seus produtos e a 

complexidade da cadeia produtiva que envolve pesquisa, desenvolvimento, rede de 

serviços e insumos específicos, exportação vantajosa e grande geração de 

empregos. 

 

5.1 PARTICIPAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO NOS 

BENEFÍCIOS DA BID PARA A ECONOMIA NACIONAL 

 

Segundo Iachan (2015, p. 22) “os PRODE desenvolvidos com a propriedade 

intelectual pertencente ao EB foram responsáveis por 370 empregos diretos e 1.200 
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indiretos, de acordo com estimativa do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e o potencial de exportações (Royalties) foi 

confirmado pela comercialização estrangeira dos itens”. 

Com relação à renda auferida pelos profissionais dos mais diversos níveis 

ligados aos programas estratégicos do EB, houve variação dos salários de R$ 1,8 

mil a R$ 14 mil reais, nível médio se comparado ao restante dos setores produtivos 

do país. Somam-se os investimentos em capacitação e especialização desses 

profissionais para desempenharem suas funções no setor. (ANDRADE, 2015). 

O SISFRON é considerado um dos Programas Estratégicos do EB mais 

ambiciosos, em virtude da gama de produtos e empresas (cerca de 28 com sede no 

Brasil) que ele congrega para atender suas variadas demandas e a grande 

quantidade de equipamentos necessários para cobrir os mais de 15 mil quilômetros 

de fronteira terrestre. Consequentemente, o SISFRON tem potencial para estimular 

a geração de empregos na BID, sendo a última previsão de mais de 12 mil 

empregos anuais. Soma-se o grande potencial de diversificação da pauta de 

exportações desses PRODE inovadores de interesse de vários países, aumentando 

a captação de recursos provenientes da comercialização desses itens, com 

previsões de até R$ 1 bilhão por ano. Nessa perspectiva, o presidente da Embraer 

Defesa & Segurança a época, Luiz Carlos Aguiar, afirmou que “o bom desempenho 

da companhia nesse megaempreendimento de Defesa pode ser uma porta para 

exportar o modelo para outras regiões geopolíticas, como países da América Latina, 

África e Índia”. (GASPERI, 2016). 

O Programa Guarani é outro de grande porte dentre os Programas da Força 

Terrestre por demandar grande atividade industrial para produção em massa de 

veículos blindados médios no tocante a mão-de-obra e insumos, colaborando 

diretamente com o robusto desenvolvimento da BID. (GASPERI, 2016). 

No tocante à exportação do Guarani, existem perspectivas de venda de 14 

carros de diferentes aplicações para a Argentina. Chile, Colômbia e Equador 

também manifestaram interesse por meio de cartas de intenção. Para as Forças 

Armadas libanesas foram vendidos 10 Guaranis, sinalizando a aceitação do PRODE 

brasileiro no mercado internacional, gerando divisas econômicas diretas para o 

Brasil como produtor e exportador de PRODE com índice de nacionalização acima 

de 90%. (GASPERI, 2016). 
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Cabe ressaltar, também, que, com o sucesso do Programa, a futura 
desmobilização das viaturas URUTU e CASCAVEL poderiam ser 
reformadas e/ou repotencializadas com o objetivo de venda aos Exércitos 
de nações amigas, a semelhança do processo utilizado pelo governo 
americano chamado Excess Defense Articles (EDA), que tem como um dos 
seus objetivos economizar recursos com armazenamento e desmilitarização 
de material obsoleto ou que não se enquadre mais nos sistemas de armas 
daquele Exército. Há também a possibilidade de venda de peças e serviços 
de manutenção continuada das viaturas novas da Família Guarani, que 
porventura forem vendidas ao exterior quando forem substituídas. 
(GASPERI, 2016, p. 18). 

O já citado importante tecnopolo de São José dos Campos abarca outro 

grande vetor de modernidade e robustecimento da BID: o sistema ASTROS 2020 da 

AVIBRAS. Em todas as etapas do Programa, desenvolvido pelo EB, há 

consideráveis fontes para estímulo de postos de trabalho na região, seja no fomento 

à pesquisa e inovação ou na produção e comercialização propriamente dita, 

angariando divisas para o país. Em 2015, a AVIBRAS faturou R$ 1,1 bilhões, sendo 

100 milhões gerados pelo EB por meio do Programa ASTROS 2020. Países como 

Catar, Arábia Saudita, Indonésia e Malásia vem realizando aquisições de 

equipamentos e munições do PRODE, fazendo crescer a participação da AVIBRAS 

nas exportações brasileiras. (GASPERI, 2016). 

Ainda na região de São José dos Campos e também de Campinas, temos a 

concentração das empresas da BID voltadas para a produção dos PRODE do 

Programa Defesa Antiaérea. O sucesso dos PRODE desenvolvidos pelo CTEx como 

o Radar SABER M-60 e o S-200 produzidos pela BID encontraram eco no exterior 

com unidades exportadas, além das adquiridas pela Marinha e FAB, gerando 

recursos diretos para os seus fabricantes e confirmando a capacitação do EB em 

desenvolver itens de alta tecnologia e sua perfeita articulação à BID. (BRASIL, 

2019h). 

Como já evidenciado nesse trabalho, outra região que ocupa lugar de 

destaque na indústria bélica nacional está no Rio Grande do Sul com polos 

tecnológicos e industriais de PRODE altamente competitivos, diversificados e 

inovadores. Atento aos incentivos estatais e a grande concentração de organizações 

militares, esse estado promoveu a diversificação da sua BID que favoreceu a 

inserção em diversos projetos estratégicos das Forças Armadas, em especial do EB. 

(ORBE, 2019). 
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Segundo Orbe (2019, p. 36) “o referido estado ocupa a terceira colocação em 

faturamento e em número de empresas do setor de defesa, o que faz o governo 

estadual reconhecer a importância desse setor como indutor do desenvolvimento 

econômico e tecnológico”. 

Sobre a vertente blindada do Programa Defesa Antiaérea, também no estado 

do Rio Grande do Sul para atender às demandas desse segmento, segundo Brasil 

(2019h) “a KMW empregou 33 trabalhadores diretos e 130 indiretos na região central 

do estado em Santa Maria – RS, dos mais diversos níveis de capacitação, sendo 

que a variação dos salários foi de R$ 1,8 mil a R$ 12 mil reais”. 

Participação dos Programas Estratégicos do Exército na economia nacional 

 

Fonte: Escritório de Projetos do Exército Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/defesaantiaerea/entregas-defesa -antiaerea> Acesso em 29 abr 

2020 

Por fim, verifica-se, conforme o quadro acima, que o EB se constitui em 

relevante indutor da economia nacional por meio de seus Programas Estratégicos, 

em razão dos consideráveis índices de empregos diretos e indiretos gerados pela 

atividade industrial de defesa, aliados aos ganhos com exportação dos PRODE, 

impactando diretamente no PIB do país. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao longo desse trabalho, foi verificado que a PND e a END são os 

documentos de mais alto nível que estabelecem ligação entre o desenvolvimento 

econômico do país e a evolução do setor de defesa. Seus pressupostos encontram 

amparo desde a Constituição Federal de 1988 e concatenam ações, não só do nível 

setorial da defesa, mas também das outras expressões do poder nacional para 

alcançar o Bem Comum da sociedade. Esses marcos legais sinalizam a consecução 

das ações e objetivos propostos por meio dos gastos militares como forma indireta 

de fomento ao desenvolvimento econômico gerado pelo crescimento da BID e seus 

benefícios correlatos. 

A PND e a END, juntamente com outras normas como a Portaria Normativa 

Nr 889/MD de 2005, que aprova a Política Nacional da Indústria de Defesa – PNID, 

além de outras iniciativas como o Plano de Articulação e Equipamento de Defesa e a 

Lei 12.598/12, se constituem nos principais e mais importantes marcos legais de 

incentivo à BID. 

A END é bem específica ao apontar a estreita ligação da defesa com o 

desenvolvimento nacional, não deixando dúvidas da interdependência entre esta e o 

crescimento econômico. Também indica a necessidade de romper a resistência 

existente sobre os gastos com defesa num país com pouca experiência de guerra. 

Desse modo, conclui-se que a normatização de defesa no país direciona e 

estimula o desenvolvimento nacional por meio dos gastos militares, sendo estes 

gastos condição essencial para se alcançar um aparato defensivo robusto e atual, a 

altura do país. 

As iniciativas das Forças Singulares que melhor traduzem as ações propostas 

pelas normas nacionais de defesa que estimulem o desenvolvimento econômico 

estão implementadas nos seus respectivos Programas Estratégicos. No caso do EB, 

a consecução das ações de desenvolvimento da BID e ganho de capacidades 

operativas estão sendo efetivadas, principalmente, com os seguintes Programas 

Estratégicos do sub-portfólio Defesa da Sociedade: ASTROS 2020, Defesa 

Antiaérea, Guarani, Proteger, SISFRON, OCOP e Defesa Cibernética. 

No escopo desses Programas estão previstas diversas ações de produção e 

desenvolvimento de meios de emprego militar modernos para reequipar a Força 
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Terrestre ou alcançar novas capacidades. O desenvolvimento e a produção de 

novos materiais estimulam a BID a ampliar sua capacidade produtiva que, em 

consequência, atrai empresas afins produtoras de insumos, ligadas à logística ou ao 

gerenciamento, num ciclo virtuoso de crescimento econômico. Cabe ressaltar que a 

demanda do EB por novos meios é valorizada no mercado produtivo em função dos 

benefícios fiscais e de venda garantidos pelo ordenamento jurídico específico para a 

BID já apresentados. 

Desta feita, observa-se que os Programas Estratégicos do EB são fontes 

consistentes de geração de empregos diretos e indiretos na BID e nas suas 

fornecedoras, além do fluxo de capital gerado pelas compras governamentais dos 

produtos dentro do país. Cabe ressaltar que os salários no setor de defesa são 

relativamente mais altos que de outros setores em razão do alto valor agregado dos 

PRODE e a alta tecnologia dos componentes, o que exigem profissionais 

qualificados nesse setor, conforme já demonstrado gráfica e numericamente. 

O fomento da produção bélica estimulada pelas demandas dos Programas 

Estratégicos do EB é atendido na sua maior parte pelas seguintes empresas: 

AVIBRAS, IMBEL, Agrale, IVECO, EMBRAER Defesa & Segurança, KMW e pelos 

próprios Arsenais de Guerra da Força Terrestre. Essas empresas são responsáveis 

pela produção dos principais PRODE recentemente adquiridos pelo EB, sejam em 

volume, sejam em valor agregado. 

Elas se concentram na região centro-sul em razão da existência do complexo 

siderúrgico do Vale do Paraíba e as indústrias de alta tecnologia no estado de São 

Paulo, o principal eixo econômico-industrial do país. Nesse mesmo eixo, se 

encontram os principais centros de P&D direcionadas à defesa, destacando o 

tecnopolo de São José dos Campos-SP, o maior e mais importante cluster de defesa 

do Brasil. Essa concentração gera maior complementaridade entre as indústrias e 

favorece a integração com os centros de P&D, como universidades e centros de 

pesquisa do próprio EB e de outras Forças. (BRASIL, 2016c). 

A AVIBRAS é a fabricante do Sistema ASTROS 2020, item de grande valor 

agregado com tecnologia nacional, que gera muitos empregos na região do Vale do 

Paraíba Paulista e que compõem cotas de exportações já concretizadas geradoras 

de divisas para a balança comercial brasileira. 
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A IMBEL se destaca na produção de armamentos leves, munição e cutelaria 

em plantas dispersas no eixo Rio-São Paulo. Seus produtos atendem principalmente 

os Programas Proteger, OCOP e SISFRON com tecnologia totalmente nacional. 

A Agrale abarca a produção de veículos de emprego geral como caminhões, 

caminhonetas e veículos especializados de reconhecimento, comunicações, etc. Em 

razão da generalidade de seus PRODE, eles se encontram presentes em quase 

todos os Programas Estratégicos do EB, o que reflete considerável volume de 

produção para uma mesma empresa da BID. 

A IVECO produz a nova família de blindados sobre rodas do EB, o Guarani. 

Esse PRODE de alto valor agregado tem enorme potencial de exportação e grande 

volume de geração de emprego na sua planta em Sete Lagoas-MG. O projeto do 

carro concebido pelo CTEx foi um sucesso e se constitui num dos principais PRODE 

adquiridos pelo EB na atualidade. 

A EMBRAER Defesa & Segurança é a responsável pela produção de 

sensores bastante sensíveis em termos de tecnologia e controle de dados como 

radares, equipamentos de visão termal, câmeras de alta resolução, enlaces de 

comando e controle, entre outros que atendem basicamente os Programas Defesa 

Antiaérea e SISFRON. Sendo o SISFRON um dos maiores Programas em curso, os 

ganhos fomentados pelas atividades da EMBRAER são muito relevantes para a 

economia nacional. 

A KMW participa da assistência logística à família de blindados Leopard na 

sua planta em Santa Maria – RS. Atende principalmente o Programa Estratégico 

Defesa Antiaérea com a manutenção e a assistência ao carro Gepard 1A2. 

Juntamente com a Universidade de Santa Maria, se constitui num polo de 

desenvolvimento industrial e de pesquisa na região central do estado do Rio Grande 

do Sul. 

Já os Arsenais de Guerra atendem principalmente os Programas OCOP e 

Proteger com itens de menor valor agregado como binóculos e embarcações 

fluviais, mas não menos importantes no contexto da defesa. 

Assim, observa-se que a produção bélica dessas empresas da BID reúne 

grande volume de PRODE de alto valor de mercado, fazendo com que sua 

participação na economia nacional tenha considerável parcela, em razão do número 

de empregos diretos e indiretos gerados e que, “além de atender o mercado interno, 
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favorecem a pauta de exportações dos produtos de defesa, proporcionando uma 

melhora na balança comercial do país”. (IACHAN, 2015, p. 27). 

Observando o exposto até aqui nesse trabalho, pode-se inferir que a BID se 

constitui em relevante vetor de impulsão da economia nacional. Tal potencial está 

estribado em três principais pilares: os estímulos legais para a produção bélica 

nacional que atrai investimentos; o alto valor agregado de seus produtos que gera 

maior circulação de capital em razão da geração de empregos, nível de renda 

elevado e potencial de exportação; e, por último, as compras governamentais 

internas garantidas. Nesse tripé se sustentam o sucesso e o potencial da BID para a 

economia nacional que foi apresentado nesse trabalho. 

Segundo Filho (2003, p. 34), “muitos economistas que analisam o setor de 

defesa afirmam haver relação direta entre o PIB do país e seus gastos com defesa. 

O gasto militar faz parte do conjunto de instrumentos de um Estado forte”. Essa 

assertiva foi evidenciada ao longo do trabalho com a apresentação da relação 

investimento em defesa/retorno para o país em números e gráficos, deixando claro o 

potencial de crescimento econômico gerado pelos gastos com defesa. 

Os benefícios econômicos advindos dos gastos com defesa como geração de 

emprego, de renda e captação de divisas por meio das exportações dos PRODE, 

cada uma dessas áreas com suas respectivas reverberações em setores correlatos, 

são os mais perceptíveis num primeiro momento dessa análise e foram os 

demonstrados com maior ênfase ao longo desse trabalho nos capítulos anteriores 

com dados factuais. No entanto e felizmente, os benefícios à sociedade brasileira 

oriundos do crescimento econômico proporcionado pelo fomento à BID por meio dos 

Programas Estratégicos do EB vão além dos estudados, embora sejam 

consequências diretas e interdependentes do crescimento econômico 

proporcionados por aqueles. 

Primeiramente, um dos benefícios não imediatos para a sociedade, e de 

efeito secundário pelos gastos com defesa na BID, é o aproveitamento de 

tecnologias de uso dual. Esse benefício é proveniente do “aumento do número de 

profissionais com elevada capacitação e conhecimento em áreas de tecnologias de 

ponta, as quais serão absorvidas pelo parque industrial brasileiro e, certamente, 

poderão ser empregadas para fins civis”. (GASPERI, 2016, p. 39). 
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Segundo Amarante (2012, p. 29) “destacam-se a de radares de controle de 

tráfego aéreo, a de eletrônica embarcada, a de radares meteorológicos e a de 

monitoramento de movimentação de encostas”. No caso específico acima, essas 

tecnologias foram fomentadas pelos Programas SISFRON e Defesa Antiaérea com 

suas demandas por radares, tecnologia anteriormente importada. 

Cabe ressaltar o importante ganho para a sociedade decorrente do acesso a 

tecnologias de uso dual, pois essas inovações criam “oportunidades de 

sustentabilidade tecnológica, por meio da venda de produtos e serviços de dupla 

finalidade”. (GASPERI, 2016, p. 35). E também, segundo a ABIMDE (2019), “o setor 

industrial de defesa se diversificou e, hoje, produtos que foram projetados para 

atender o campo militar são encontrados no âmbito civil, contribuindo para a 

melhoria do dia-a-dia da população”. 

Um segundo exemplo de benefício indireto à sociedade brasileira advindo da 

atividade econômica fomentada pela BID e seus ganhos correlatos são o 

desenvolvimento tecnológico e os investimentos em educação no ramo de P&D em 

defesa. Os centros, as universidades e as próprias empresas voltadas para a 

pesquisa bélica também recebem vultosas quantidades de recursos para o 

desenvolvimento de tecnologias próprias nacionais, conforme direcionado pela 

normatização atinentes ao tema. Exemplo disso é o apontamento que faz Gasperi 

(2016) quando diz que esse estímulo movimenta o estudo de engenharia voltada 

para áreas específicas de defesa em Universidades e Faculdades como ocorrido 

entre o EB e a Universidade Federal de Santa Maria, para o desenvolvimento de um 

simulador do sistema de lançadores de mísseis do ASTROS 2020. 

Já no tocante ao Programa Defesa Antiaérea, por meio do Sistema Logístico 

Integrado com a KMW para a modernização e manutenção do carro Gepard 1A2, a 

relação com a Universidade de Santa Maria rendeu ganhos tecnológicos na área de 

sensores eletrônicos e de simulação, como consequência da produção desses 

equipamentos necessários à modernização da Defesa Antiaérea do EB referente à 

família de blindados Leopard. (TECNODEFESA, 2016). 

Ainda dentro da abrangência do Programa Defesa Antiaérea, Iachan (2015) 

salienta que a produção dos PRODE para esse PEEx beneficia também o vértice 

acadêmico da Tríplice Hélice em razão da parceria com a universidade pública local, 

a Unicamp em Campinas – SP. 
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Desta feita, verifica-se que o setor de defesa, desde 2015, se mostra moldado 

como estratégico nos planos de desenvolvimento nacional e articulado na área de 

Ciência e Tecnologia, numa variada rede de ensino profissionalizante e instituições 

de ensino superior, em especial na região de São José dos Campos, que atrai 

muitos profissionais com interesse nas tecnologias que ali se desenvolvem. As 

principais instituições de P&D e educacionais nessa região voltadas para a defesa 

são: o Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento, o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o qual engloba o 

Instituto de Estudos Avançados, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, o Instituto de Fomento Industrial e o Centro de 

Computação da Aeronáutica de São José dos Campos. (ORBE, 2019). 

Assim, verifica-se que o desenvolvimento tecnológico e os investimentos 

educacionais são resultados secundários relevantes dos gastos com defesa que 

fomentam a BID e geram desenvolvimento econômico, com reflexos positivos para 

toda sociedade brasileira. 

O último resultado indireto do desenvolvimento econômico advindo do 

fomento da BID por intermédio dos Programas Estratégicos do EB é menos palpável 

e mais demorado de se alcançar por ser subjetivo e intrínseco ao ser humano que é 

a conscientização e consolidação de uma mentalidade de defesa. 

Desde os objetivos e ações da PND e END, respectivamente, a 

conscientização de todos os segmentos da sociedade brasileira quanto à relevância 

do tema defesa para o País é colocada como meta de todos os cidadãos e não 

somente dos militares. (BRASIL, 2016a e b). Ainda de acordo com Brasil (2016a, p. 

45) “projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento com a Nação 

identificada com a causa da defesa. Toda a estratégia nacional repousa sobre a 

conscientização do povo brasileiro quanto à importância central dos problemas de 

defesa”. 

Nessa linha de pensamento, Orbe (2019) pontua que o desenvolvimento da 

BID por meio dos incentivos governamentais produz efeitos favoráveis ao país nos 

setores de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem como nos setores 

industrias e comerciais com reflexos nas atividades correlatas, tornando mais 

perceptível para a sociedade brasileira a importância da segurança nacional. Ele 

também destaca que, embora essa percepção de defesa esteja mais apurada no 
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seio da sociedade, ainda encontra muita resistência em razão da influência da mídia, 

Organizações Não Governamentais ou ativistas que relacionam investimento em 

defesa com aumento de violência urbana, fatos totalmente estanques. Desse modo, 

ele ressalta a necessidade e o desafio de amadurecimento por parte da sociedade 

nas questões de Defesa Nacional para que essa se torne vetor de impulsionamento 

das políticas e das questões econômicas de fomento à BID como forma de 

aprimoramento da Defesa Nacional e do próprio desenvolvimento do país. 

  Esse assunto da conscientização da sociedade para o tema de defesa se 

torna chave para um novo salto evolutivo da BID, a qual vem se aproximando de um 

patamar condizente para o país, fruto de todos os incentivos normativos e de 

demanda já apresentados. Um novo ciclo mais robusto, agora esbarra nessa 

necessidade de conscientização coletiva, que é facilitada pelo próprio crescimento 

econômico proveniente da BID. 

Por parte dos órgãos governamentais o desenvolvimento econômico vem 

sendo estimulado por meio da normatização de fomento à BID e pelas Forças 

Armadas pela demanda de novos PRODE. Agora resta maior apelo social para o 

tema. O próprio crescimento econômico é o principal gerador de consciência coletiva 

de defesa. “Em outras palavras, o crescimento econômico traz consigo uma 

preocupação em dispor de meios que permitam assegurar a defesa dos interesses 

nacionais”. (FILHO, 2013, p. 19). Ou seja, somente mantendo esse ciclo virtuoso de 

crescimento econômico estimulado pela BID que a sociedade brasileira adquirirá 

cada vez mais a consciência coletiva de defesa que vem sendo desenvolvida nesses 

últimos anos em decorrência dos Programas Estratégicos das Forças Armadas, em 

especial pelo “Portfólio Estratégico do Exército, com resultados de projeção 

internacional e de segurança interna”. (BRASIL, 2019e). 

Desta feita, os benefícios dos Programas Estratégicos do Exército para a 

sociedade brasileira advindos da atividade econômica fomentada pela BID se 

compõem em excepcionais ganhos que abrangem diversas áreas de atuação do 

poder nacional. Num primeiro plano, mais palpável e imediato são os ganhos 

econômicos refletidos em vagas de emprego de remuneração média e geração de 

divisas por cotas de exportação e circulação de capital. 

De maneira secundária e não menos relevante e imediata, temos os 

importantes ganhos tecnológicos que geram independência de países centrais 
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quanto à tecnologias sensíveis, além destas mesmas tecnologias reunirem potencial 

de futuro uso dual como já vem acontecendo. Soma-se o avanço educacional 

decorrente dos investimentos em P&D nas instituições de pesquisa e universidades 

afetas ao tema defesa, gerando um contingente de cérebros que colaboram para a 

economia nacional como um todo. 

Por fim, tem-se, a longo prazo o mais importante benefício, que é a 

conscientização da sociedade em geral da importância do tema defesa não apenas 

como proteção militar da nação, mas também como propulsora perene de 

desenvolvimento tecnológico e econômico capaz de propiciar um crescimento 

robusto e sólido que possibilitará o Bem Comum da sociedade. 
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