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RESUMO 

Este trabalho versa sobre projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

para a obtenção de Plataformas Terrestres Militares (PTM). O propósito da pesquisa 

foi o de examinar as contribuições do desenvolvimento de PTM para o incremento 

tecnológico do Brasil a partir da perspectiva das relações entre os agentes do Arranjo 

Produtivo Local de Defesa (APLD). Inicialmente, o primeiro eixo de investigação 

abordou as singularidades da gestão estratégica de projetos de PD&I, bem como as 

características que envolvem o desenvolvimento de Sistemas e Produtos Complexos 

(CoPS) e de PTM, como a Viatura Blindada de Combate Carro de Combate (VBCCC). 

O segundo eixo estudou os fatores considerados para o estabelecimento de políticas 

em torno de tecnologias críticas, o acúmulo de conhecimento e o seu papel para o 

incremento tecnológico. A pesquisa de cunha qualitativa buscou explorar os conceitos 

e as relações que abarcam o projeto de PD&I para a obtenção de CoPS, empregando 

o estudo de caso. A triangulação de dados foi utilizada como método de análise, 

utilizando-se da multiplicidade de fontes por meio de pesquisa de campo para a coleta 

de dados e observações do objeto de análise, bem como de pesquisa documental e 

bibliográfica. Setecentas e onze unidades de registro foram divididas em categorias e 

subcategorias de análise homogêneas, condensando os dados brutos. A conclusão 

aponta para a necessidade da Base Industrial de Defesa percorrer a trajetória de 

acúmulo de conhecimento, por meio da participação em projetos de PD&I, como forma 

de atender as necessidades demandadas pelas questões de defesa do Brasil. 

 

Palavras-chave: Plataforma Terrestre Militar. Arranjo Produtivo Local de Defesa. 

Viatura Blindada de Combate Carro de Combate. Sistemas e Produtos Complexos. 

 

  



 
 

   
 

ABSTRACT 

This work deals with the Research, Development and Innovation (RDI) project for 

obtaining Military Land Platforms. The purpose of the research was to examine the 

contributions of the development of Military Land Platforms to the technological 

increase in Brazil from the perspective of the relations between the agents of the Local 

Productive Arrangement of Defense. Initially, the first research axis addressed the 

singularities of the strategic management of RDI projects, as well as the characteristics 

that involve the development of Complex Products and Systems (CoPS) and Military 

Land Platforms such as the Main Battle Tank. The second axis studied the factors 

considered for the establishment of policies around critical technologies, the 

accumulation of knowledge and its role in technological advancement. The qualitative 

wedge research sought to explore the concepts and relationships that encompass the 

RDI project for obtaining CoPS, using the case study. Data triangulation was used as 

a method of analysis, using the multiplicity of sources through field research to collect 

data and observations of the object of analysis, as well as documentary and 

bibliographic research. Seven hundred and eleven record units were divided into 

homogeneous analysis categories and subcategories, condensing the raw data. The 

conclusion points to the need for the Industrial Defense Base to follow the trajectory of 

accumulation of knowledge, through participation in RDI projects, to meet the needs 

demanded by the defense issues of Brazil. 

 

Keywords: Military Land Platform. Local Productive Defense Arrangement. Main Battle 

Tank. Complex Products and Systems. 
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[...] Duas grandezas neste instante cruzam-se! 
Duas realezas hoje aqui se abraçam!... 
Uma ─ é um livro laureado em luzes... 
Outra ─ uma espada, onde os lauréis se enlaçam. 
Nem cora o livro de ombrear co'o sabre... 
Nem cora o sabre de chamá-lo irmão... 
Quando em loureiros se biparte o gládio 
do vasto pampa no funéreo chão. [...] 
(ALVES, 1870, p. 9–10) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) refere-se ao processo de 

obtenção de produtos e sistemas, baseado em projeto específico, discutido em 

diversos níveis gerenciais, de países a empresas, com foco principal no incremento 

de capacidade tecnológica. A popularização desse conceito, em grande medida, deve-

se aos resultados obtidos por meio da sinergia originada da soma de suas parcelas, 

i.e., do esforço, do investimento financeiro e do tempo demandados para o avanço e 

para o acúmulo do conhecimento, para a produção de bens decorrentes da 

aprendizagem originada e para a exploração comercial dos novos produtos e 

processos gerados. Trata-se, portanto, do modelo no qual a ciência pode ser vista 

como ferramenta da tecnologia1 num ambiente de disputa econômica e de 

interdependência global. 

Ao considerar-se a importância da PD&I para a sociedade mundial 

contemporânea, provavelmente, constatar-se-ia que esse processo representa 

parcela significativa da força motriz para o progresso econômico e social de um país. 

Apenas como dados demonstrativos iniciais, apresentados de maneira detalhada na 

Tabela 1, os Estados Unidos da América (EUA), maior economia mundial, realizaram 

investimentos médios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), no período de 2010 a 

2017, da ordem de 2,74% (THE WORLD BANK, 2021) de seu Produto Interno Bruto 

(PIB) o que corresponde a cerca de 476 bilhões de dólares, considerando-se o PIB 

norte-americano de 2017. No mesmo período, China, Japão, Alemanha e Brasil 

destinaram, à essa atividade, os seguintes percentuais médios: 1,96%, 3,25%, 2,88% 

(THE WORLD BANK, 2021) e 1,60% (MCTIC, 2019), respectivamente. De modo 

particular, o percentual médio brasileiro corresponde, em valores do PIB nacional de 

2017, a cerca de 37 bilhões de dólares, o que possibilita a verificação, por intermédio 

de simples comparação, que o Brasil investiu, nesse período, menos da metade do 

 
1 Heidegger(1977, p. 3–35), em seus estudos, buscou questionar o entendimento ordinário sobre 

tecnologia, argumentando sobre a essência que o termo traz consigo no sentido de revelação de algo. 
Ao longo de percurso histórico e filosófico, esse pensador sugeriu, entre outras coisas, a primazia da 
práxis na qual a importância ontológica é posta ao mundo em detrimento ao conceito, à prática em 
desfavor da teoria, enfim à tecnologia e não à ciência. 
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percentual investido pelos japoneses e, em valores brutos, treze vezes menos do que 

os estadunidenses. 

Tabela 1 – PIB e Investimento em P&D2 

 EUA CHINA JAPÃO ALEMANHA BRASIL 

PIB 2010 
(US$)* 

14,992 6,087 5,700 3,396 2,209 

P&D 2010 
(%)** 

2,735 1,714 3,137 2,730 1,600 

PIB 2011 
 (US$)* 

15,225 6,669 5,694 3,530 2,297 

P&D 2011 
 (%)** 

2,765 1,780 3,245 2,806 1,560 

PIB 2012 
 (US$)* 

15,567 7,193 5,779 3,544 2,341 

P&D 2012 
 (%)** 

2,682 1,912 3,290 2,882 1,590 

PIB 2013 
 (US$)* 

15,854 7,752 5,894 3,560 2,411 

P&D 2013 
(%)** 

2,710 1,998 3,315 2,836 1,610 

PIB 2014 
(US$)* 

16,254 8,327 5,916 3,639 2,423 

P&D 2014 
(%)** 

2,718 2,022 3,400 2,878 1,670 

PIB 2015 
(US$)* 

16,727 8,914 5,989 3,693 2,337 

P&D 2015 
(%)** 

2,717 2,057 3,282 2,930 1,700 

PIB 2016 
(US$)* 

17,001 9,524 6,020 3,775 2,261 

P&D 2016 
(%)** 

2,760 2,100 3,158 2,941 1,530 

PIB 2017 
(US$)* 

17,404 10,873 6,150 3,873 2,291 

P&D 2017 
(%)** 

2,813 2,116 3,208 3,068 1,520 

Fonte: (THE WORLD BANK, 2021; MCTIC,2019). 
* PIB em trilhões de dólares. 
** Percentual do PIB investido em P&D. 

O papel da PD&I dentro do contexto do desenvolvimento econômico pode ser 

compreendido dentro de diferentes modelos econômicos como os formulados por 

pesquisadores como Griliches (1973) e Schumpeter (1997), os quais buscavam 

funções para complementar teorias econômicas tradicionais e estáticas por meio de 

conceitos de sistemas dinâmicos. Dentro dessa visão, Nelson e Winter (1982) 

verificaram que maiores gastos em P&D, pela indústria, poderiam significar 

 
2 A Tabela 1 apresenta dados relativos às quatro maiores economias mundiais e ao Brasil. 
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possibilidade de incremento tecnológico a elas, ao mesmo tempo, em que 

favoreceriam aumentar a capacidade industrial para o aproveitamento de 

oportunidades produtivas latentes, em razão de conhecimentos disponíveis gerados 

pelos laboratórios científicos. Desse modo, sob a perspectiva econômica evolucionista 

marcada pela capacidade industrial em inovar e em progredir, por meio do 

conhecimento acumulado, adaptando-se aos mercados e aos fatores internos e 

externos à empresa, é que se busca estudar o desenvolvimento de projetos para a 

obtenção de Plataformas Terrestres Militares (PTM) para o Exército Brasileiro. 

Plataforma Terrestre Militar refere-se ao conceito em construção relacionado 

às viaturas, sobre rodas ou sobre lagartas, empregadas em operações ofensivas, 

defensivas ou de cooperação e coordenação com agências e que proporcionam 

sustentação para outros sistemas de combate. Os termos plataforma e Plataforma 

Veicular Terrestre foram utilizados, no primeiro caso, para caracterizar o Veículo 

Aéreo Não Tripulado (VANT) como base integradora de tecnologias e, no segundo 

caso, como produto agregador de capacidades tecnológicas (AMARANTE, 2012a; 

HECK; AMARANTE, 2013). De maneira similar, Andrade, Leite e Migon 

(MAPEAMENTO DA BASE IND. DEF., 2016, p. 391) desenvolveram amplo estudo 

sobre a PTM, oferecendo, entre outras contribuições, relações conceituais e 

econômicas no tocante ao mercado de defesa e a importância do desenvolvimento da 

PTM naquilo que se refere à segurança internacional e ao processo de inovação. 

A obtenção de PTM por meio do desenvolvimento de projeto de PD&I não 

consiste em algo novo para a indústria brasileira. Durante a década de 1980, a Engesa 

(1963 – 1993) desenvolveu o Carro de Combate EE-T1 Osorio fruto da experiência 

acumulada em virtude da fabricação de outras viaturas blindadas das quais 

destacaram-se os modelos sobre rodas, de tração 6x6, a Viatura Blindada de 

Reconhecimento (VBR) EE-9 Cascavel e a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal 

(VBTP) EE-11 Urutu, os quais, em 1981, representaram cerca de 88% do total de 

exportações de defesa do país (MORAES, 2012), totalizando 55 milhões de dólares3 

em vendas naquele ano (SIPRI, 2021). Na visão de Andrade, Leite e Migon (2016, p. 

341), a indústria de defesa beneficiou-se da integração formada, a partir da década 

 
3 Valor calculado tem como referência o ano de 1990. 
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de 1960, entre um instituto de ciência e tecnologia, um centro de pesquisa aplicada e 

de uma organização fabril tipificados pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), pelo 

Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e pelo Parque Regional de Manutenção da 2ª 

Região Militar (PqRMnt/2), respectivamente, constituindo-se, ainda nas palavras 

desses autores, num “triângulo virtuoso”. No entanto, a falência da empresa na 

década de 1990 fez com que parcela da capacidade tecnológica do país se perdesse, 

ocasionando com que, posteriormente, o Exército Brasileiro obtivesse Carros de 

Combate usados por meio aquisições internacionais acordadas junto à Bélgica 

(Leopard 1A1), aos Estados Unidos (M-60 A3 TTS) e à Alemanha (Leopard 1 A5 BR). 

Em razão da complexidade tecnológica envolvida na pesquisa e no desenvolvimento 

desse Material de Emprego Militar (MEM) blindado, bem como nas características do 

mercado no qual está inserido, autores como Mike Hobday buscaram particularizar 

produtos em função de suas singularidades produtivas e econômicas propondo a 

classe de Sistemas e Produtos Complexos (CoPS, sigla para o termo em inglês)6. 

O enquadramento do desenvolvimento de projeto para a obtenção de PTM no 

campo de estudo de CoPS procura contribuir para o debate em torno de aquisições 

de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM) pelo Exército Brasileiro (EB). 

Ambos os conceitos serão alvo de maior detalhamento no decurso desta tese. A 

intenção inicial repousa sobre a ideia de apresentar a PTM, em particular a Viatura 

Blindada de Combate Carro de Combate (VBCCC)7 Leopard 1 A5 BR e a VBR 

Cascavel, empregadas pela Força Terrestre brasileira, como exemplos de CoPS. 

A relevância do desenvolvimento de PTM destinada à área de defesa encontra 

ressonância na PND ─ Política Nacional de Defesa (2018, p. 7) quando essa norma 

destaca as ameaças e a inserção mais positiva do Brasil no cenário mundial, obtendo 

maior representatividade nas decisões internacionais, acarretando no 

estabelecimento de ações no sentido de garantir a sua soberania8. Além disso, a PND 

 
6 Complex Products and Systems (CoPS). 
7 VBCCC – abreviatura adotada pelo Ministério da Defesa (MD) brasileiro para a Viatura Blindada de 

Combate Carro de Combate (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2008, p. 131). Outros termos utilizados são 
tidos como sinônimos: Main Battle Tank (MBT); Carro de Combate (CC); Carro de Combate Principal 
(CCP); e Tank. 

8 A discussão em torno do termo Soberania pode ser controversa e extensa em razão de pontos de 

vista diversos como o de Bodin e de Hobbes, nos quais aquele a entende como poder de fazer e de 
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(2018, p. 8) caracteriza o cenário internacional destacando as desigualdades de 

poder, atribuindo-lhe o papel de causador de instabilidades que contribuem para o 

aparecimento de grupos insurgentes, células terroristas ou criminosas, não excluindo 

a possibilidade da ocorrência de conflitos entre Estados e de guerras híbridas9. 

De acordo com o posicionamento do Brasil em relação a sua defesa e aos 

Objetivos Nacionais de Defesa, ambos apontados pela PND (2018, p. 12), 

independentemente do tipo de guerra a ser travada, verifica-se que o campo de 

batalhas torna-se cada vez mais incerto e complexo exigindo exércitos modernos e 

equipados com produtos que demandam indústrias de alta intensidade tecnológica10 

como condição para a sustentação efetiva do EB nas ações que lhe forem atribuídas 

pelo Estado e para o fortalecimento do efeito dissuasório esperado. Esse fato não é 

isolado e a corrida pelo desenvolvimento de SMEM de alta tecnologia provocou, de 

acordo com o proposto por Schmidt (2013, p. 40), disputa tecnológica na produção de 

armas e sistemas de armas que suplantou a anterior, na qual a capacidade industrial 

de fabricação de grande número de armamento era tida como sinal de hegemonia. 

Nesse sentido, Heck e Amarante (2013, p. 24) apontaram que a robótica, inteligência 

artificial, miniaturização, supercondutores e os equipamentos para a digitalização do 

campo de batalha conferem, aos seus detentores, vantagens desproporcionais no 

conflito armado (e.g., Guerras do Golfo em 1991 e em 2003). 

 
anular as leis e este a interpreta como poder coagente, sendo o único capaz de impor determinados 
comportamentos (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1180). Para estes autores, seu 
conceito político-jurídico indicaria o poder de mando de última instância numa sociedade politicamente 
organizada, entendendo, ainda, que sua força vem sendo alterada em razão de fenômenos políticos 
contemporâneos e do surgimento de novas “autoridades”. Por sua vez, o Livro Branco da Defesa 
Nacional (2020b, p. 27) entende Soberania nacional como: “a manutenção da intangibilidade da 
Nação, assegurada a capacidade de autodeterminação e de convivência com as demais Nações em 
termos de igualdade de direitos, não aceitando qualquer forma de intervenção em assuntos internos, 
nem participação em atos dessa natureza em relação a outras Nações.” 

9 “‘Guerra Híbrida’ é um conceito cada vez mais adotado para a definição de novos conflitos do século 

XXI, frequentemente chamados de “conflitos do futuro”, em que ações de combate convencional são 
aglutinadas, no tempo e no espaço, com operações de natureza irregular, de guerra cibernética e de 
operações de informação, dentre outras, com atores estatais e não-estatais, no ambiente real e 
informacional, incluindo as redes sociais. Sua natureza realça características dos conflitos 
contemporâneos e tornam a definição das missões das Forças Armadas muito mais complexa, 
dinâmica e sofisticada.” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 9). 

10 De acordo com metodologia utilizada pela Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), as indústrias são classificadas de acordo com a intensidade da tecnologia baseada em um 
ranking que utiliza dados sobre relacionados à investimentos em P&D durante o período 1991-1999. 
Assim as atividades estão divididas em: alta tecnologia; média-alta tecnologia; média-baixa 
tecnologia; e baixa tecnologia. (OECD, 2009). 
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Verifica-se que o processo de desenvolvimento tecnológico, em muitos casos, 

é apoiado por ações públicas e privadas que favorecem as trocas de conhecimento e 

o surgimento de oportunidades de inovação, a qual consistir-se-ia em elemento capital 

ao progresso tecnológico. Segundo Figueiredo (2009, p. 21) o progresso econômico 

e o crescimento industrial beneficiam-se da inovação, tendo esta relação sido 

identificada por pensadores como Adam Smith, Stuart Mill e Alexis Tocqueville e que 

os estudos conduzidos por Schumpeter colocou a inovação no centro de debate sobre 

desenvolvimento econômico. Schumpeter (1939a, p. 765) ao apresentar 

características da reorganização alemã na década seguinte à 1ª Guerra Mundial, 

apontou que o desenvolvimento ocorreu, exclusivamente, pelo esforço empresarial 

interno no curso de uma racionalização organizacional, cujas etapas foram 

acompanhadas de inovação induzida do tipo tecnológica, originando um organismo 

industrial novo. 

As considerações realizadas por autores como Schumpeter parecem sugerir a 

existência de relação entre o modelo de organização industrial e capacidade de 

inovação. Da mesma forma que a anterior, a discussão em torno da organização 

territorial das indústrias não se constitui em fato recente na literatura. No final do 

século XIX, Alfred Marshall ([1890] 2013) discutia o desenvolvimento dos centros 

urbanos e aduzia para os benefícios das aglomerações industriais relacionados à 

formação dos recursos humanos e ao estímulo do processo de inovação. 

Esse debate foi posto em segundo plano em decorrência dos avanços 

científicos e tecnológicos que serviram de alicerce para o estabelecimento duma 

economia de caráter global, na qual as empresas buscaram novos modelos para um 

mundo sem fronteiras. Contudo, em que pese haver ocorrido o fenômeno da 

desconcentração industrial pelas facilidades proporcionadas pelos avanços 

científicos-tecnológicos em áreas como informática e comunicações, que facilitaram o 

gerenciamento de cadeias produtivas, os estudos descortinam a ocorrência de 

movimento oposto em polos industriais envolvidos com a fabricação de produtos que 

demandam alta intensidade tecnológica. Assim, destaca-se a formação de 

concentrações, clusters ou ainda aglomerações industriais organizadas a partir de 

empresas simples, laboratórios de pesquisa, agências governamentais, fornecedores 

e clientes nos quais as relações internas e externas ao grupo viabilizam o surgimento 
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de comportamento inovador baseado nas trocas de conhecimento. De acordo com os 

estudos feitos por Porter (2000, p. 15), as aglomerações industriais sublinham 

economias de países avançados, em razão de que novos atores passaram a 

influenciar na competição, assumindo crescente importância numa economia cada 

vez mais complexa, baseada no conhecimento e na dinâmica. 

Nesse sentido, os estudos em torno dos aglomerados industriais 

proporcionaram o desenvolvimento de conceitos e terminologias dentre as quais 

ressalta-se o de Arranjo Produtivo Local (APL)12. Dentre as definições do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ─ MDIC (2004b, p. 5), de 

Cassiolato e Lastres (2003, p. 5) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas ─ Sebrae (CARDOSO; CARNEIRO; RODRIGUES, 2014, p. 7), existe 

confluência no sentido da existência de relações entre agentes econômicos, políticos 

e sociais, num espaço territorial definido, as quais favoreceriam os processos de 

aprendizado interativo e de inovação tecnológica. Desse modo, entender os Arranjos 

Produtivos Locais de Defesa (APLD) mostra-se relevante à países que buscam o 

desenvolvimento tecnológico e a participação em mercados de produtos de alto valor 

agregado. 

De maneira similar, Freeman (1995, p. 5) destacou que, embora as conexões 

internacionais, decorrentes dos avanços tecnológicos, apontassem crescente 

importância para o desenvolvimento econômico, constituía-se imprescindível, ao 

processo de inovação tecnológica, o influxo do sistema de ensino nacional, das 

relações industriais e dos agentes técnicos e científicos. Tal pensamento pode ser 

complementado pelos apontamentos de Porter (1998, p. 78) onde destacam-se as 

relações estabelecidas entre os agentes do cluster em razão de permitirem a 

percepção mais clara das necessidades dos compradores, do aprendizado mais 

rápido e consistente sobre novas oportunidades tecnológicas, da experimentação a 

custos mais baixos e prazos mais rápidos para o mercado, beneficiando, desse modo, 

a melhoria de processos e o lampejo para novas aplicações tecnológicas. 

 
12 Segundo o Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos 

Produtivos Locais, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2004b, p. 5), há 
muitas denominações e ênfases diferentes para arranjo produtivo local podendo o mesmo fenômeno 
ser denominado como sistema produtivo local ou mesmo cluster. 
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Assim, mesmo que de modo superficial, vislumbra-se a possibilidade em se 

discutir, de modo mais detalhado, os fatores envolvidos no desenvolvimento de 

projetos para a obtenção de PTM que contribuem para o incremento de capacidade 

tecnológica nacional. A discussão posta terá como perspectiva as oportunidades de 

inovação geradas por organizações industriais como o APLD. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Inicialmente, cumpre salientar que, a investigação científica, nas linhas de 

pesquisas que abordam a gestão de defesa e afins, cresceu de importância no Brasil 

após a formulação de documentos de defesa, de alto nível de planejamento, como a 

Política de Defesa Nacional, em 1996, a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o 

Livro Branco da Defesa Nacional, ambos em 2008. Além disso, a preocupação com o 

desenvolvimento tecnológico do país encontra amparo naquilo que Freeman e Soete 

(2008, p. 626) propuseram no sentido de que a assimilação de qualquer tecnologia 

sofisticada e a capacidade de usá-la de modo eficiente requer capacidade 

independente de P&D, mesmo de maneira adaptativa. Sendo assim, procurar-se-á 

estabelecer raciocínio a partir da função do Estado em defender a Pátria até a 

necessidade de independência tecnológica em produtos de defesa. 

As divergências e as disputas entre Estados nacionais continuam a ser 

observadas no séc. XXI, contudo a evolução no modo de travar os conflitos continua 

seu processo de adaptação seguindo os avanços tecnológicos em curso. Na visão de 

Toffler e Toffler (1993, p. 31–34) o desenvolvimento tecnológico permitiu ao homem 

chegar ao limite de importantes parâmetros para o combate: alcance, letalidade e 

velocidade. Para esses autores, a capacidade de produção de armas como o Laser 

Químico Alfa (capaz de produzir um Mega Watt de potência, como parte do 

desenvolvimento de sistema antimíssil, ou seja, um disparo a velocidade da luz) e de 

se atingir, teoricamente, qualquer ponto no globo por meio de munições cem mil vezes 

mais letais do que as produzidas no início da revolução industrial (considerando-se 

apenas as armas convencionais ou equivalentes a mil explosões como a ocorrida em 
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Chernobil quando consideradas as nucleares) transportadas por SMEM (e.g., mísseis 

balísticos intercontinentais, navios aeródromos, submarinos, bombardeiros de longo 

alcance ou combinações destas e de outras armas), levaram ao extremo os limites da 

velocidade, do alcance e da letalidade na guerra. Ademais, ainda de acordo com 

esses autores, a conquista do espaço já teria transformado as operações militares 

terrestres em termos de vigilância, comunicações, navegação, meteorologia entre 

outros aspectos, levando-os a propor que o mundo estaria atravessando período 

revolucionário denominado pelos autores como Terceira Onda no qual a sociedade 

pós-industrial encontra-se transformando a natureza da guerra e das forças armadas. 

Esta mesma sociedade passa a ser o alvo das operações que visam atingir 

centros de gravidade estratégicos do inimigo (e.g., apoio da população e cultura) 

visando derrubá-lo internamente ao invés de destruí-lo fisicamente, tudo dentro da 

visão de Lind et al. daquilo que envolveria a quarta geração da guerra (1989). Para 

esse pesquisador, a futura guerra caracterizar-se-ia pela alta dispersão, indefinição 

sobre os estados de paz e de guerra, frentes não lineares, ou ainda, sem frentes onde 

a distinção entre civis e militares desapareceria e as ações ocorreriam em toda a 

profundidade dum campo de batalha também condenado a extinção, de modo que 

todos esses traços seriam baseados em tecnologia. 

Tecnologia também foi o motor para as afirmações de Cebrowski e Garstka 

(1998) a respeito da guerra centrada em redes, na qual os avanços e as vantagens 

da tecnologia da informação estariam mudando a própria guerra e não somente as 

táticas de combate e os armamentos, uma vez que estes constituir-se-iam em itens 

de mercado difuso. Na opinião desses autores, o tempo seria elemento crítico da 

batalha (de modo análogo aos modelos econômicos atuais) e, sendo assim, a guerra 

centrada em redes agilizaria o processo decisório do comandante e permitiria 

mudanças de comportamento das forças sem a emissão de ordens dos escalões 

superiores, num processo de adaptação para atender às intenções do comandante 

postas na ordem de operações, caracterizando-se, juntamente com as mudanças do 

campo de batalha, das regras subjacentes ao combate e da coevolução, como 

elemento concreto e não mera teoria. 
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Dentro dos deveres do Estado brasileiro em proteger sua sociedade e 

assegurar seu desenvolvimento positivados na Carta Magna do país, o governo vem 

promulgando políticas e estratégias de defesa nacional desde 1996. Dentre aspectos 

como objetivos de defesa e ações estratégicas para atingi-los, o cabedal legislativo 

torna indelével o inter-relacionamento entre defesa e desenvolvimento tecnológico, 

em razão de que aquela depende da capacidade industrial instalada no território 

nacional e este beneficia-se dos investimentos e do acúmulo de conhecimento gerado 

por ela. Além disso, o incremento tecnológico atingido pelas demandas de defesa para 

favorecer a busca por tecnologias nacionais, particularmente, em áreas consideradas 

críticas ou estratégicas, assegurando, desse modo, a soberania do Brasil. 

A soberania nacional pode ser vista, também, em função da capacidade de 

mobilização nacional a qual vincula-se diretamente com a independência tecnológica 

e com a logística do país. A manutenção do esforço de guerra dependerá da 

capacidade industrial em produzir os SMEM necessários ao suporte logístico oportuno 

em situações de crise. A simples observação do cenário atual permite verificar as 

dificuldades vividas pelo Brasil frente a pandemia provocada pelo novo Coronavírus, 

ocasião na qual dificuldades para a fabricação de álcool em gel, de máscaras de 

proteção facial, de máquinas de ventilação para respiração artificial e de vacinas 

sublinham a importância de um parque industrial diversificado e desenvolvido 

tecnologicamente e de infraestrutura logística abundante para fazer frente à graves 

crises instaladas em nosso extenso território continental. 

A defesa dum território continental como o brasileiro está baseada na estratégia 

da dissuasão, visando desestimular a ação de adversários reais ou potenciais. Uma 

vez que o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares 

(TNP), resta a opção pela organização de forças de alta eficiência, treinadas e 

equipadas com SMEM projetados e desenvolvidos por meio de tecnologia avançada 

cujo emprego possa causar sérias perdas ao invasor, desencorajando-o do intento. 

Dentre os meios convencionais, as forças blindadas, devidamente integrada ao 

esforço conjunto das forças armadas, configuram-se entre as capazes em favorecer 

tal efeito psicológico sobre o inimigo, por intermédio de seus carros de combate. 
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Os questionamentos levantados sobre as vantagens em obter o Carro de 

Combate por meio de aquisição junto a empresas estrangeiras ou de projetos de PD&I 

nem sempre dão conta sobre aspectos relevantes para o desenvolvimento nacional, 

permanecendo atentos aos aspetos técnicos e microeconômicos do problema. 

Ademais, percebe-se interpretações equivocadas no sentido de que é possível reter 

conhecimento tecnológico por intermédio da compra de um sistema de armas de alta 

complexidade tecnológica no qual deva constar a condicionante de transferência de 

tecnologia13. Tratando-se de tecnologias sensíveis, os Estados detentores de tais 

tecnologias não estão dispostos a transferi-las e tampouco, dar instruções a seu 

respeito (LONGO, 2007). 

Destaca-se que as obtenções de SMEM, no Exército, levam em conta o ciclo 

completo de vida útil dos materiais. Sendo assim, uma PTM como a VBCCC Leopard 

1A5 BR, que dota os Regimentos de Carros de Combate brasileiros, possui previsão 

de emprego, segundo o Termo de Contrato nº 024/2017-COLOG/DMAT (BRASIL, 

2017), até 2027. Tal fato provoca questionamentos sobre quais serão os próximos 

passos da F Ter, considerando-se o ambiente operacional, as necessidades 

brasileiras e as discussões a respeito de seu emprego no Teatro de Operações futuro. 

Em função das restrições impostas por países detentores de tecnologias de 

ponta ao livre fluxo e à comercialização de tecnologias, determinando que os países 

de industrialização tardia desenvolvam tecnologia própria visando alcançar as 

condições de usufruir de maneira soberana de seus resultados (LONGO, 2007) e 

estabeleçam infraestrutura de pesquisa forte e consolidada para a construção de 

conhecimento que permita a esses países a obtenção de novas aplicações e 

tecnologias para a defesa (SCHMIDT, 2013). Observam-se óbices iniciais ao 

desenvolvimento de projeto de PD&I para a obtenção da VBCCC para o EB, contudo 

a diminuição do hiato tecnológico deveria ser buscada pela conquista da autonomia 

tecnológica, em que pesasse ocorrer de maneira assimétrica, desde que com o 

domínio pleno do conhecimento envolvido (FERREIRA, 2004). Soma-se a isso o 

 
13 Ver-se-á, no capítulo 5 desta tese, que tecnologia não se refere ao produto acabado ou a um conjunto 

de regras que se possa entregar a uma empresa como se fosse uma receita culinária. Em realidade, 
a tecnologia parece envolver, além do produto, conhecimentos tácitos retidos nos capitais humano e 
organizacional, bem como máquinas e equipamentos utilizados na atividade fabril. 
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apontado por Andrade e Franco (2016) no qual as ações do Estado brasileiro para o 

desenvolvimento da CT&I, na área de defesa, por intermédio da integração dos atores 

do processo de produção, em uma visão global e de longo prazo, constituir-se-ia em 

medida importante para se evitar a desnacionalização de tecnologia. 

A respeito de integração de atores produtivos, de organização industrial e de 

políticas públicas voltadas para o setor industrial de defesa parece pertinente destacar 

os Arranjos Produtivos Locais, estudados por Lastres et al. (1999) e por Cassiolato e 

Lastres (2003), como organizações capazes de melhor enfrentar os mercados globais 

e como forma de efetivas políticas desenvolvimento social de determinado ambiente. 

Além desses, Isbasoiu (2007) apontou para os benefícios que as organizações 

industriais italianas trouxeram para as cidades e regiões, bem como o estímulo ao 

empreendedorismo. Especificamente, sobre o APLD de São Bernardo do Campo, 

Santos e Nunes (2019), bem como Ganaka e Pinheiro (2015), observaram que o APL 

enfrentava dificuldades quanto ao apoio e às compras do governo federal, bem como 

problemas para avançar nem ambiente político e econômico instáveis. Apontaram a 

necessidade da BID estabelecer parcerias com o governo federal uma vez que precisa 

de incentivos econômicos, tecnológicos para enfrentar a concorrência do mercado 

internacional, enfatizando a imprescindibilidade do estabelecimento de políticas 

voltadas à sobrevivência, à consolidação e ao progresso das empresas. 

Procurou-se nesta subseção, apresentar a necessidade do Brasil perseguir o 

incremento tecnológico, por meio de projetos de PD&I, diminuindo a lacuna 

tecnológica existente entre o Brasil e os países desenvolvidos industrialmente em 

materiais e equipamentos de defesa, como maneira segura de manter a inviolabilidade 

e a soberania territorial. Verifica-se, ainda, que o país possa demandar o 

estabelecimento de políticas de Estado que viabilizem investimentos públicos e 

privados em Ciência e Tecnologia (C&T) para o desenvolvimento de produtos de alta 

intensidade tecnológica como as PTM. As dificuldades verificadas no processo de 

desenvolvimento tecnológico brasileiro somadas as questões de defesa nacional 

envolvidas motivaram as pesquisas realizadas na esperança de que possam 

colaborar com os debates atinentes sobre o assunto em pauta. 
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1.2 OBJETIVO DE ESTUDO  

 

O propósito desta tese foi, a partir da perspectiva das relações entre os agentes 

do APLD, examinar as contribuições do desenvolvimento de PTM para a incremento 

tecnológico do Brasil. Nesta tese, as PTM estão definidas como Sistemas e Produtos 

Complexos, ou seja, um viaturas de alto custo que integram diversas engenharias, 

sistemas, redes e arquiteturas, empregadas em operações militares desenvolvidas 

em terra e que proporcionam sustentação para outros sistemas de combate. 

Normalmente, essas viaturas são fornecidas por uma empresa ou por uma 

organização temporária baseada em projeto envolvendo muitas empresas. 

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

A questão central da pesquisa é: sob o enfoque das relações entre os agentes 

componentes do arranjo produtivo local de defesa, como a elaboração de projetos de 

PD&I para a obtenção de PTM contribuem para o incremento da capacidade 

tecnológica industrial? 

Aponta-se, também, subquestões que visam contribuir para o esclarecimento 

da questão central e estreitar o foco do estudo sem, contudo, restringir os 

questionamentos investigativos (CRESWELL, 2007, p. 118). Desse modo, 

apresentam-se as que seguem: i) quais as singularidades da gestão estratégica de 

projetos de PD&I de CoPS? ii) como a inovação em CoPS beneficia a capacidade de 

defesa do Brasil? 
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1.4 HÍPOTESE  

 

O Estudo foi alicerçado na hipótese de que as empresas envolvidas em 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, localizadas em centros industriais 

cuja localização favoreça o estabelecimento e a manutenção de relações de 

integração, assimilam conhecimentos e habilidades capazes de favorecerem sua 

percepção a respeito do emprego de novos conhecimentos, decorrentes de esforço 

autóctone ou exterior, para o desenvolvimento de novos produtos. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

 

A pesquisa foi delimitada considerando-se dois aspectos: i) analítico; e ii) 

temporal. 

A delimitação analítica foi dividida em três partes. Inicialmente, pelo (a) conceito 

de independência tecnológica dentro do contexto que envolve os assuntos de defesa 

nacional. A seguir, (b) pela definição dos atores componentes dos arranjos industriais, 

no caso: (b.1) agentes econômicos; (b.2) agentes políticos; e (b.3) agentes sociais. O 

terceiro nível analítico diz respeito aos projetos de PD&I em CoPS e seus resultados 

práticos para o país. 

A delimitação temporal é dada em torno do conceito de APL, a partir de 2011 

até o presente, mas prospectando-se as tendências para 2039, ano limite do Cenário 

de Defesa 2020-2039 (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017), elaborado pela Assessoria 

Especial de Planejamento do Ministério da Defesa (MD) como elemento do processo 

de planejamento estratégico do MD. 
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La complejidad no es la complicación. Lo que es complicado puede reducirse 
a un principio simple, como una madeja enredada o un nudo marinero. 
Ciertamente, el mundo es muy complicado pero, si no fuera más que 
complicado, es decir enredado, multidependiente [sic], etc., bastaría con 
operar las reducciones bien conocidas: juego entre algunos tipos de 
partículas en los átomos, juego entre 92 tipos de átomos en las moléculas, 
juego entre algunos fonemas en el lenguaje. Creo haber mostrado que este 
tipo de reducción, absolutamente necesaria, se vuelve cretinizante [sic] 
cuando se hace suficiente, es decir, pretende explicarlo todo. El verdadero 
problema no es, pues, convertir la complicación de los desarrollos en reglas 

de base simple. La complejidad está en la base14. (MORIN, 2009, p. 425). 

  

 
14 Tradução livre do espanhol: A complexidade não é a complicação. O que é complicado pode ser 

reduzido a um princípio simples, como um novelo emaranhado ou um nó de marinheiro. Certamente, 
o mundo é muito complicado, mas se não fosse mais que complicado, ou seja emaranhado, 
entrelaçado etc., bastaria operar as conhecidas reduções: jogo entre alguns tipos de partículas nos 
átomos, jogo entre 92 tipos de átomos em moléculas, jogo entre alguns fonemas da linguagem. Acho 
que já mostrei que esse tipo de redução, absolutamente necessária, se torna cretina quando se faz o 
suficiente, ou seja, tenta explicar tudo. O verdadeiro problema, então, não é converter a complicação 
dos desenvolvimentos em regras básicas simples. A complexidade está na base. 



34 
 

   
 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

Esta tese relata uma pesquisa cuja concepção é de cunho qualitativa onde 

busca-se explorar os conceitos e as relações envolventes ao desenvolvimento de 

projeto de PD&I para a obtenção de plataformas terrestres, empregando o estudo de 

caso. Sendo assim, este estudo utilizou a pesquisa de campo para colher dados e 

observações do fato em análise, bem como buscou a multiplicidade de fontes para, 

posteriormente, conduzir a triangulação de dados como método de análise. Além 

disso, os métodos para a coleta de dados adequaram-se aos conhecimentos iniciais 

gerados não se restringindo a modelos preconcebidos. A Figura 1 procura elucidar o 

desenho de pesquisa utilizado neste estudo. 

Particularmente, nesta tese, observa-se que a estratégia de triangulação 

concomitante de dados atende a intenção inicial do pesquisador em conhecer de 

modo mais aprofundado como o desenvolvimento de projetos de PD&I pode contribuir 

para o processo de incremento de capacidade tecnológica. Julga-se que as 

observações diretas e as entrevistas com as pessoas envolvidas no evento puderam 

ser mais bem trabalhadas por esta técnica em razão de sua capacidade em lidar com 

ampla variedade de evidências. 

Sendo assim, para a elucidação da questão central proposta, o trabalho buscou 

percorrer dois eixos de investigação: i) o primeiro procurou abordar as singularidades 

da gestão estratégica, buscando estudar as relações entre o avanço científico-

tecnológico e as questões de defesa, compreender as características do projeto de 

PTM, e as possibilidades da reutilização de tecnologias disponíveis em projeto de 

família de produtos; e ii) o segundo buscou verificar aspectos do processo de inovação 

e sua relação com os assuntos de defesa, os propósitos do estabelecimento do 

conceito de tecnologias críticas, esforçando-se para interpretar como se dá o acúmulo 
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tecnológico entre os agentes do APLD, bem como para descrever a importância da 

inovação e do domínio tecnológico para a defesa do Brasil. 

Em torno dos assuntos relativos aos eixos de investigação foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e documental para a obtenção de dados a respeito dos 

conceitos de CoPS e de PTM, das peculiaridades dos projetos de PTM, do acúmulo 

tecnológico, das relações dos agentes do APLD e dos processos de inovação em 

PRODE. Entrevistas com agentes econômicos, como diretores de empresas da BID, 

foram realizadas para explorar casos de desenvolvimento de plataformas e, desse 

modo, oferecer uma perspectiva complementar à pesquisa. Como parte de um 

processo dinâmico e integrador, a pesquisa buscou mais dados à medida que novos 

conhecimentos foram sendo gerados por ela. 

Salienta-se que, dentre os esforços de pesquisa, realizou-se um estudo de 

caso único com duas unidades integradas de análise no contexto visando a 

compreensão de aspectos relativos ao desenvolvimento de PTM, particularmente, à 

modernização da torre da VBR Cascavel. Desse modo, empreendeu-se pesquisas 

documental, bibliográfica e de campo para levantar marcos regulatórios, teorias 

norteadoras da pesquisa e para a coleta de dados junto às empresas Equitron 

Automação Eletrônico Mecânica Ltda. e Opto Space & Defense, ambas localizadas 

na cidade de São Carlos – SP, por meio de entrevistas com seus diretores. Estas 

consideraram aspectos apontados por Marconi (2003) relativos a este procedimento 

investigativo. Utilizou-se, para isso, uma entrevista não-estruturada dentro da 

modalidade que Ander-Egg (Ander-Egg, 1978 apud MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

197) entende como focalizada, em razão de seguir uma estrutura de tópicos, no 

entanto sem o rigor do modelo estruturado. Tal procedimento investigativo visou a 

tomada de dados iniciais a respeito de empresas que empregam alta intensidade de 

tecnologia em sua atividade fabril. Os resultados iniciais dessa investigação de campo 

serão apresentados na seção 6 desta tese. 

A escolha do caso buscou atender aspectos teóricos nos quais indústrias de 

alta intensidade tecnológica, ao percorrerem suas trajetórias de desenvolvimento, 

atingem capacidade para perceberem oportunidades e empregarem seus 

conhecimentos para a fabricação de novos produtos ou para aplicá-los de diferentes 
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maneiras. Assim, a escolha de empresas externas à BID, como a Equitron e a Opto, 

caracterizariam melhor a capacidade tecnológica adquirida em outras áreas fabris 

para o emprego em SMEM. 

Figura 1 - Desenho de Pesquisa 

 

Fonte: o autor 
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Ademais buscou-se explorar aspectos teóricos, ligados às relações 

empresariais, característicos dos APL. Nesse sentido, os APLD de Santa Maria, de 

São Bernardo do Campo e o Cluster Aeroespacial Brasileiro de São José dos Campos, 

em que pesem já encontrarem-se em diferentes níveis de amadurecimento, não 

apresentaram as mesmas condições teóricas de análise observadas pelas empresas 

de São Carlos que propiciassem o estudo de casos múltiplos e as possíveis 

comparações decorrentes. 

Além disso, teve-se em consideração a nacionalidade das sociedades 

empresariais, bem como os trabalhos desenvolvidos em plataformas terrestres para 

emprego militar. Nesse contexto, o APLD de Santa Maria foi desconsiderado pelo 

papel que a empresa alemã Krauss-Maffei Wegmann15 (KMW) exerce na Capital 

Nacional dos Blindados, o APLD de São Bernardo do Campo não desenvolveu no 

período atividade fabril voltada para o setor de PTM e o Cluster de São José dos 

Campos dedica-se ao setor aeroespacial. 

 

2.2 PAPEL DO PESQUISADOR 

 

Ao que se pode depreender, a epistemologia diz respeito à abordagem do 

problema da verdade na filosofia. Pode-se destacar duas grandes tradições, que não 

se confundem com as correntes filosóficas, posto que perpassam todas elas: a 

racionalista de Parmênides de Eléia (530-460 AC) e a cética de Heráclito de Éfeso 

(540-470 AC) (SOUZA, 1978). 

Em síntese, o racionalismo pregava o conhecimento baseado na imutabilidade 

do mundo: daí a possibilidade de constituírem-se verdades absolutas, eternas e 

imutáveis como a própria realidade. O ceticismo, em contrapartida, apegava-se à 

 
15 A empresa alemã KMW produz os Carros de Combate da família Leopard dos quais o Brasil utiliza o 

modelo 1 A5 BR. 
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fluidez do mundo para sustentar a impossibilidade de qualquer conhecimento certo e 

verdadeiro. 

Estas duas tradições informam toda a filosofia. Aristóteles admitia – como 

Platão e os Céticos – que os sentidos podiam enganar, mas, ainda assim, achava que 

eram a única fonte disponível para o conhecimento. Deste modo, reconhecia – como 

posteriormente Weber fará – que o caráter contingente da verdade era parte das 

limitações do próprio sujeito cognoscente e não apenas do caráter mutável e infinito 

da realidade. 

Em sua busca pelo saber possível, pode-se dizer que Aristóteles fundou os 

estudos comparados (JAEGER, 1995, p. 373 e 377; RODRÍGUEZ, 2011, p. 9). As 

comparações têm como propósito elidir o duplo óbice ao saber; sejam elas as 

limitações oriundas do arbítrio individual ou do caráter infinito da realidade. Além disto, 

favorecem à interdisciplinaridade, já que as comparações permitem que se opere uma 

inter-relação de diversos campos do conhecimento humano sem que, por isso, desvie-

se do objeto. Por fim, a comparação permite que cada pesquisa constitua seu próprio 

caminho – seu método. 

Pode-se reconhecer este enfoque em Clausewitz. Ele não apenas faz uso da 

lógica aristotélica – construindo oposições (PARET in CLAUSEWITZ, 1984, p. 16), 

como também faz uso recorrente da comparação. Ao comparar a Guerra Absoluta 

com a real (CLAUSEWITZ, 2010, p. 829–832) prefigura o método weberiano, posto 

que esta (a “Absoluta”) é muito próxima de um “tipo ideal” weberiano. Por sua vez, o 

propósito de Max Weber ao construir tipos ideais era o de produzir um saber válido, 

por aproximação, que mesmo sem ser absoluto, permita discernir o verossímil do 

verdadeiro (ARON, 1985, p. 143). 

Como cada pesquisa é elaborada em função de uma realidade específica, o 

método de cada trabalho é particular. É neste sentido que se fala em individualismo 

metodológico, referindo-se mais à individualidade do trabalho, contingente às 

informações disponíveis ao pesquisador e datado pelo caráter mutante da realidade. 

Também nesta, procurou-se seguir um roteiro elaborado a partir de questões 
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norteadoras, sucedido por comparações, de sorte que em seu conjunto possam 

indicar o caminho a ser percorrido na investigação. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A tese buscou, desde a coleta de dados, identificar as medidas operacionais 

corretas para os conceitos a serem utilizados. Assim, utilizou-se de fontes múltiplas 

de evidência a serem submetidas a análise, valendo-se de material documental, 

registros em arquivos, entrevistas e observações diretas visando o desenvolvimento 

de linhas convergentes de investigação por meio da triangulação de dados. 

Ademais, procurou-se manter o encadeamento das evidências para manter a 

transparência do dado coletado. Para isso, estabeleceu-se, entre outros 

procedimentos, protocolos contendo as questões e os procedimentos específicos para 

o estudo de caso, bem como buscou-se indicar as circunstâncias sob as quais as 

evidências foram coletadas. 

A respeito das empresas de São Carlos, foi realizada uma exploração inicial 

visando a tomada de dados que possibilitassem inferir sobre os motivos conscientes 

para possíveis modificações nos sistemas organizacional e gerencial da empresa, 

para o desenvolvimento de máquinas e/ou softwares de fabricação, para o 

aproveitamento da experiência acumulada nas pessoas e para os produtos da 

empresa, verificar as relações empresariais existentes na região, bem como 

perscrutar o aproveitamento dos conceitos de Plataforma Tecnológica e de Família de 

Produtos. 

Como medida de preparação para a coleta de dados foi desenvolvido o 

Protocolo para o Estudo de Caso (Apêndice A). Este instrumento, além de estabelecer 

as regras e os protocolos a serem seguidos durante as entrevistas, orientou o 

pesquisador para aspectos relevantes a serem observados durante as observações, 

para o estabelecimento das questões a serem realizadas e para a confecção do 
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relatório decorrente. As questões podem ser encontradas no Apêndice B desta tese 

cujo conteúdo apresenta o questionário semiestruturado utilizado nas entrevistas. 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com intuito de garantir as inferências mais fidedignas, a pesquisa buscou tecer 

estratégias analíticas constantes, empenhando-se na reflexão contínua sobre os 

dados, por meio da triangulação de dados. Nesse sentido, buscou-se dar significado 

às inferências realizadas anteriormente, utilizando-se a técnica analítica denominada, 

por Robert K. Yin (2015), Combinação Padrão, interpretando os dados à luz da teoria 

referenciada. Ressalta-se que as evidências buscadas para a análise de dados 

constaram de protocolos específicos e foram construídas em função das proposições 

teóricas levantadas no início a pesquisa. Buscou-se, assim, que tais proposições 

resultassem num plano de coleta de dados cujas propriedades analíticas apoiaram a 

análise do estudo. 

Ademais, utilizou-se nesta pesquisa de protocolo para tratar da documentação 

utilizada em detalhes, bem como o desenvolvimento de uma base de dados digital. 

Espera-se, com tais medidas, possibilitar que o mesmo procedimento possa ser 

seguido, assim como o acompanhamento dos passos da análise, favorecendo, deste 

modo a imparcialidade do estudo e a maximização de acertos. 

De modo particularizado, os procedimentos de análise utilizados no estudo de 

caso serão apresentados no Capítulo 6. 

 

2.5 ESTRUTURA NARRATIVA 

 

Miles e Huberman (1984 apud CRESWELL, 2007) apontam para a relevância 

da estruturação de mostra de dados e propõe que o texto narrativo tem sido o modo 
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mais comum para a exibição de dados qualitativos. Nesse sentido, os resultados 

foram apresentados de forma descritiva-narrativa empenhando-se para a construção 

de um contexto holístico sobre APLD e suas possibilidades para com o 

desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

 

2.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

A presente tese almeja, inicialmente, contribuir para o recrudescimento das 

Ciências Militares. Para isso, procurou a utilização da lente epistemológica mais 

adequada ao mencionado campo de estudo como forma de acessar a real 

organização dos APLD e seus processos de inovação tecnológica, entendendo a 

complexidade e a interdisciplinaridade desse campo do conhecimento científico. 

Além disso, buscou-se colaborar com as Ciências Militares e com os Estudos 

de Defesa em três âmbitos: i) da Gestão de Defesa, colaborando para a compreensão 

dos Arranjos Produtivos para a Defesa Nacional; ii) do desenvolvimento nacional, nos 

esforços público e privado de desenvolvimento industrial do país, especificamente, 

naquilo que envolva o incremento da BID; e iii) da autonomia tecnológica, ao debater 

as possibilidades de incremento tecnológico pela cooperação entre agentes em torno 

do desenvolvimento de um PRODE. 

Espera-se, ainda, que a pesquisa permita estabelecer, em caráter preliminar, 

uma agenda para formular projetos de estudos futuros e, aos formuladores de políticas 

públicas, apoio ao planejamento para o desenvolvimento de Plataformas Terrestres 

Militares. 
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Para los hombres que nunca han examinado este problema es ciertamente 
casi inconcebible la prodigiosa altura alcanzada por algunas artes gracias a 
la aplicación y a la industria humanas, a la ininterrumpida labor y larga 
experiencia de muchas épocas, aunque sólo se hayan dedicado a 
fomentarlas gentes de medianas capacidades. ¡Qué noble, hermosa y 
gloriosa máquina es un buen buque de guerra cuando navega bien aparejado 
y armado! […] Sin embargo, es evidente que este trabajo sería impracticable 
si no estuviera dividido y subdividido en una gran cantidad de diferentes 
labores. […] con frecuencia atribuimos a la excelencia del genio humano y a 
la profundidad de su penetración lo que, en realidad, se debe al tiempo y a la 
experiencia de muchas generaciones, todas ellas más o menos iguales en lo 

que toca a prendas naturales y sagacidad16.” (MANDEVILLE [1729], 1982, p. 

447–448). 

 
16 Tradução livre do espanhol: Para os homens que nunca examinaram este problema é certamente 

quase inconcebível a altura prodigiosa alcançada por algumas artes graças à aplicação e indústria 
humanas, ao trabalho ininterrupto e à longa experiência de muitas idades, embora se tenham 
dedicado apenas a promover as pessoas de meia-idade. capacidades. Que máquina nobre, bela e 
gloriosa é um bom navio de guerra quando navega bem equipado e armado! [...] Porém, é claro que 
esse trabalho seria impraticável se não fosse dividido e subdividido em um grande número de tarefas 
diferentes. [...] Muitas vezes atribuímos à excelência do gênio humano e à profundidade de sua 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Preliminarmente cumpre salientar que, até onde se entende, a teoria, por mais 

universal, abrangente ou atual que seja, sempre terá de ser ajustada, adaptada; em 

suma, operacionalizada para os propósitos da pesquisa. Assim, como marco teórico, 

procura-se desdobrar logicamente um raciocínio que tem como fio condutor a 

tecnologia e a inovação, explorando diferentes instâncias de conhecimento 

multidisciplinar. Assim, o caminho que este referencial pretende percorrer inicia-se 

com a Teria da Guerra e deságua no âmbito do Arranjo Produtivo Local de Defesa. 

Ressalta-se, ainda, que este trabalho se orienta segundo a epistemologia, 

apresentada no capítulo anterior, alicerçada nas pesquisas desenvolvidos pelo Santa 

Fe Institute, particularmente, na obra de Melanie Mitchell (2009), a respeito dos 

Sistemas Complexos. Assim, considera-se que, embora vários sistemas sejam 

diferentes sob perspectiva aproximada, eles possuem propriedades intrínsecas 

comuns quando observados de um nível mais abstrato, quais sejam :i) comportamento 

coletivo complexo a partir de regras individuais simples; ii) produção e utilização de 

informações e sinais do ambiente interno e externo ao sistema; e iii) adaptação, i.e., 

mudança de comportamento, por meio de aprendizado e de processo evolutivo, para 

melhorar suas chances de sobrevivência (MITCHELL, 2009, p. 12–13). 

Dentro do entendimento dos sistemas complexos, a pesquisa utiliza-se das 

proposições realizadas por Herbert Simon em seu artigo The Architecture of 

Complexity (1962) no sentido de caracterizar a complexidade de produtos e de 

processos em termos de graus ou de níveis hierárquicos. Esse pesquisador procurou 

observar entendimentos comuns sobre sistemas complexos surgidos em diferentes 

áreas do conhecimento (e.g., ciências biológicas, sociais e físicas) e, após analisá-

los, apresentou o seguinte entendimento sobre eles: “By a hierarchic system, or 

hierarchy, I mean a system that is composed of interrelated sub-systems, each of the 

latter being, in turn, hierarchic in structure until we reach some lowest level of 

 
penetração o que, na realidade, se deve ao tempo e à experiência de muitas gerações, todas mais 
ou menos iguais no que diz respeito às vestes naturais e à sagacidade. 
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elementary subsystem17.” (SIMON, 1962, p. 468). O entendimento de que os sistemas 

são compostos por subsistemas e estes compostos por outros, na visão de Simon, 

seria aspecto ordinário relativo aos sistemas complexos. Dentro dessa visão e da 

perspectiva da Guerra como sistema complexo, propõe-se percorrer, neste referencial 

teórico, alguns de seus diversos subsistemas componentes, conforme proposto na 

Figura 2. 

Figura 2 – Trajetória Teórica Decomposta em Níveis Hierárquicos 

 
Fonte: o autor. 

Inicialmente, entende-se que os conflitos armados, em sua expressão máxima 

de violência denominada como Guerra, perpassam os séculos como fenômeno social 

e político em constante mudança. Diferentes tipos de sociedade foram palco de suas 

manifestações e conduziram-na por meio do emprego de diferentes estratégicas e 

táticas, as quais, quando conduzidas por outras forças em confrontos posteriores, 

muitas vezes, não tiveram a vitória garantida em virtude das distintas condições da 

missão, do inimigo, do terreno, dos meios, das considerações sobre aspectos sociais 

da zona de operações e do tempo disponível para empreendê-la. Dentre esses 

 
17 Por sistema hierárquico, ou hierarquia, entendo um sistema que é composto de subsistemas inter-

relacionados, cada um dos últimos sendo, por sua vez, hierárquico em estrutura até atingirmos algum 
nível mais baixo de subsistema elementar. 

GUERRA

CAPACIDADE DE DEFESA

Desenvolvimento 
Tecnológico de 

Defesa

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE DEFESA

Plataforma Terrestre Militar



45 
 

   
 

aspectos, pontua-se que os meios disponíveis ao emprego da força (e.g., efetivo, 

armamento, sistemas de defesa, equipamentos, viaturas, aviões, munições) sofrem 

modificações resultantes de processos de inovação que lhes incorporam maior 

capacidade, lhes definem novas funções ou, até mesmo, lhes tornam obsoletos. Trata-

se, portanto, de evento em constante adaptação e evolução, influenciado 

sobremaneira pelos avanços tecnológicos. 

Em rápido regresso ao final do Pleistoceno (1.750.000 a.C. – 10.000 a.C.), 

pode-se compreender que os esqueletos de um grupo de caçadores-coletores, 

encontrados na beira duma lagoa em Nataruk, no Quênia, sem evidências de 

sepultamento, apresentaram evidências de pertencerem a humanos mortos em razão 

de violência, seja pela presença de projéteis incrustados nos restos do esqueleto ou 

dentro da cavidade corporal, seja pelos traumas de força brusca e aguda encontrados, 

particularmente, na cabeça, pescoço, costelas e mãos (LAHR et al., 2016, p. 394). Em 

que pesem as origens da guerra serem controversas, as mortes em Nataruk poderiam 

ser vistas como decorrência duma invasão por recursos (e.g., território, mulheres, 

crianças, alimentos), constituindo-se num testemunho de violência e de guerra entre 

os grupos da antiguidade (LAHR et al., 2016, p. 397). 

Na Grécia antiga, Tucídides (ca. 460 a.C. - ca. 400 a.C) descreveu a Guerra do 

Peloponeso como o maior conflito ocorrido na Hélade (nome dado na antiguidade aos 

territórios da Grécia moderna), envolvendo grande parte dos povos conhecidos, numa 

região onde as migrações foram frequentes em virtude de ataques de tribos mais 

numerosas desejosas por saques (TUCÍDIDES, 2001, p. 1). Ao descrever os antigos 

hábitos da região, Tucídides (2001, p. 1) destacou a produção de alimentos em 

quantidade suficiente à sobrevivência, sem gerar estoques em virtude das incertezas 

quanto aos saques aos quais estavam expostos, o estabelecimento de povoados 

longe do litoral como forma de se evitar constantes ataques vindos do mar e as 

disputas envolvendo tribos antagonistas por terras mais férteis (e.g., Tessália, Beócia 

e grande parte do Peloponeso). 

A influência da Guerra na organização social e sua abrangência para o campo 

da política pode ser verificada em obras seminais para as pesquisas em Ciências 

Militares. Sun Tzu chamou a atenção para o papel capital que a Guerra cumpre para 
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o Estado, apontando para os seguintes aspectos: “Dela depende a conservação ou a 

ruína do império. Urge bem regulá-la. Quem não reflete seriamente sobre o assunto 

evidencia uma indiferença condenável pela conservação ou pela perda do que mais 

se preza.” (TZU, 2006, p. 12). De igual modo, a preocupação com os bens da 

sociedade italiana, ainda não unificada e frequentemente espoliada pela França e pela 

Espanha, foi apresentada por Nicolau Maquiavel em A Arte da Guerra quando 

ressaltou que: “Porque todas as artes que se instituem em uma civilização para o 

proveito do bem-estar comum dos homens, todas as instituições criadas em uma 

civilização para se viver temente às leis e à Deus, seriam vãs, se não fossem 

preparadas as suas defesas.” (MAQUIAVEL, 2013, p. 31–32). 

Sobre as questões que unem a Guerra à política, Clausewitz ([1831] 2010, p. 

9) procurou elucidar que os conflitos armados entre os homens dependeria do 

sentimento de hostilidade e da intenção hostil, sendo que esta, dentre os povos 

civilizados, seria ditada pela inteligência. A respeito dessa qualidade, o militar 

prussiano caracteriza-a como manifestação do estado personificado, 

consubstanciada em política, entendendo que todas as guerras deveriam ser 

concebidas como instrumentos políticos e não como manifestações independentes18 

(2010, p. 29). Desse modo, considera-se para efeitos desta pesquisa, os avanços 

tecnológicos em proveito de Exércitos nacionais, mesmo que em conflitos armados 

de baixa ou de média intensidade conduzidos contra atores não-estatais. 

Em decorrência, portanto, de sua evolução, a Guerra mostrou várias facetas 

ao longo dos séculos recebendo adjetivos que pretendiam organizar suas novas 

dinâmicas e, assim, melhor defini-la. Guerra Tribal, Guerra de Conquista, Guerra 

Total, Guerra de Trincheiras, Guerra de Emboscadas, Guerras de 1ª, 2ª e 3ª 

Gerações, Guerra Fria, Guerra de Linhas de Fraturas, Guerras de 1ª, 2ª e 3ª Ondas, 

Guerra Assimétrica, Guerra de Guerrilha, Guerra Biológica, Guerra Santa, Guerra 

contra o Terror, Guerra Civil, Guerra Nuclear, Guerra Híbrida e Guerra nas Estrelas 

 
18Entende-se que muitos conflitos na atualidade são conduzidos por grupos não estatais e sob 

bandeiras religiosas e ideológicas diversas. Contudo, embora esses casos não tenham sido 
observados por Clausewitz, considera-se que a Trindade propugnada pelo militar prussiano pode 
servir como marco de análise dos conflitos contemporâneos. 
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são algumas denominações que demonstram sua natureza evolutiva e adaptativa ao 

ambiente. 

Nesta pesquisa, cujo objeto é a contribuição do desenvolvimento de projetos 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para o incremento da capacidade 

tecnológica, analisam-se os dados, naquilo que tange a evolução da Guerra e seus 

efeitos sobre o Exército frente ao impacto causado pelo avanço tecnológico, fazendo-

se uso, além das obras já mencionadas, da Guerra e Anti-Guerra de Toffler & Toffler 

(1993, p. 64–72; 161–179), da Guerra Centrada em Rede de Cebrowski e Garstka 

(1998, p. 1–10), das quatros gerações da guerra de Lind et.al. (1989), da Guerra 

Neocortical de Szafranski (1997, p. 395–416) e do Choque e Pavor, que Ullman e 

Wade (1996, p. 1–98) propugnaram para causar a paralisia cognitiva por meio da 

exploração de conceitos sobre sistemas e tecnologias. 

No nível inferior à Guerra, como um de seus subsistemas, adentra-se na 

Capacidade de Defesa do Estado. Esta capacidade está relacionada a diferentes 

parcelas das expressões do poder nacional19, donde o MD brasileiro ressaltou a 

importância das capacidades de Proteção, de Pronta-resposta, de Dissuasão, de 

Coordenação e Controle, de Gestão da Informação, de Logística, de Mobilidade 

Estratégica, de Mobilização e de Desenvolvimento Tecnológico de Defesa 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020a, p. 35), conforme representado na Figura 3. 

Dentre àquelas ressaltadas por esse Ministério brasileiro, cabe destacar a 

necessária capacidade de proteção da soberania nacional. Como forma de possibilitar 

a busca das aspirações naturais do povo brasileiro, a Constituição Federal (BRASIL 

[1988], 2012, p. 26) atribui à União a competência em assegurar a defesa nacional20. 

Desse modo, em discordância à ideia comum no seio da sociedade, a defesa da Pátria 

não se constitui em exclusividade das Forças Armadas ou do MD, mas da 

responsabilidade de toda a sociedade (CUNHA; AMARANTE, 2011, p. 14). Por sua 

vez, as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria conforme positivado no caput 

 
19 Expressões do Poder Nacional refere-se ao conceito desenvolvido pela Escola Superior de Guerra 

(ESG) no qual o Poder Nacional deveria ser entendido como um todo, podendo, para efeitos de 
estudo, ser dividido de acordo suas manifestações expressas de cinco modos: política; econômica; 
psicossocial; militar; e científica e tecnológica (ESG, 2014, p. 40). 

20 Inciso III, do Artigo 21, da Constituição da república Federativa do brasil de 1988. 
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do Art. 142 da referida Constituição (BRASIL, 2012, p. 87), devendo serem 

empregadas pela União para a defesa nacional. A partir da Constituição, outros 

documentos de alto nível foram elaborados como a Política Nacional de Defesa, a 

Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, por meio dos 

quais e de suas reedições, dentre outras coisas, torna-se possível estabelecer a 

ligação estreita entre os assuntos de defesa e os de desenvolvimento do estado 

brasileiro em todas as expressões do poder, inclusive a científica-tecnológica, como 

pode-se verificar no seguinte trecho da PND: 

A defesa do País é indissociável de seu desenvolvimento, na medida em 
que depende das capacidades instaladas, ao mesmo tempo em que contribui 
para o aproveitamento e a manutenção das potencialidades nacionais e para 
o aprimoramento de todos os recursos de que dispõe o Estado brasileiro. 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020a, p. 11, grifo nosso). 

Figura 3 – Subsistema Capacidade de Defesa do Estado 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2020), adaptado pelo autor. 

Nessa oportunidade, merece ser destacado os estudos de Paarlberg (2004) 

atinentes à ciência, à hegemonia militar e à segurança norte-americana sob a 

afirmação de que conhecimento é poder. Esse pesquisador citou os decepcionantes 

esforços realizados pela sociedade dos EUA, no período de 1983 a 2000, para o 

incremento em áreas do conhecimento como ciências, tecnologia, engenharia e 
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matemática (STEM, na sigla em inglês). Em que pesem as políticas públicas adotadas 

pelo governo, essas não foram suficientes para elevar o desempenho de alunos do 

ensino médio em exame que permite a comparação entre estudantes de vinte e um 

países, cabendo-lhes somente a décima nona posição no geral, ressaltando que, 

especificamente, em matemática e em física os resultados foram ainda piores com a 

última posição naquela disciplina e a penúltima nesta. Essa pesquisa permite o debate 

sobre o envolvimento de outros setores nos assuntos de defesa ao abordar as 

políticas públicas estabelecidas pelo governo norte-americano para facilitar a 

imigração de profissionais qualificados indianos para os EUA como forma de manter 

a pesquisa científica daquele país nos níveis mais elevados. 

Ainda no contexto da importância da educação e de políticas públicas para o 

seu incremento, utiliza-se os estudos de Longo (2003) sobre o incremento científico e 

tecnológico e seus reflexos no sistema educacional. Na visão desse autor, a evolução 

obtida pelo homem torna-se mais acelerada em decorrência: 

[...] da organização e da sistematização do trabalho voltado para a geração e 
uso de conhecimentos científicos com o intuito de produzir tecnologias que 
resultassem em novos ou melhores produtos e serviços que satisfizessem os 
seus desejos centrais e suas necessidades imediatas. Assim, o 
conhecimento científico deixou de ser um bem puramente cultural, para 
tornar-se insumo importante, senão o mais valioso, para a geração de 
inovações tecnológicas. (LONGO, 2003, p. 8). 

Dentro desse entendimento, Longo apontou que, para a geração e para a 

utilização de modernas tecnologias, a política científica e tecnológica deveria possuir, 

como elemento central, a formação e a especialização universitária nos níveis de 

graduação e de pós-graduação de modo a viabilizar estratégias de desenvolvimento 

regional e nacional (2003, p. 12). Ademais, esse autor sugeriu que haveria uma inter-

relação entre educação, ciência & tecnologia e poder, no sentido de que os avanços 

científico-tecnológicos provocariam modificações nos parâmetros tradicionais de 

inferência sobre as vantagens comparativas entre países, propondo, assim, que o 

domínio e o uso de C&T na criação de inovações poderiam gerar vantagens que 

suplantariam disponibilidades físicas e até financeiras, desde que dispusessem de alta 

capacidade científica e tecnológica, facultada pelo atingimento de alto nível 

educacional de sua sociedade (2003, p. 17). 
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Cabe ainda ressaltar, sobre a capacidade de defesa do estado, aspectos 

relacionados às capacidades de Dissuasão e de Mobilização relacionados ao 

estabelecimento das ações necessárias para dotar o país dos meios apropriados à 

manutenção da soberania21, como fundamento sobre o qual o próprio Estado 

brasileiro é construído, e à busca do desenvolvimento nacional22, como objetivo 

primordial da República do Brasil. Aquela propõe-se a desestimular possíveis 

agressões por meio da prontidão de meios militares adequados (e.g., armamentos, 

viaturas, aeronaves, sistemas de defesa e de vigilância etc.), dentre outros fatores. 

Esta, por sua vez, possui seu sistema alicerçado sobre o Sistema Nacional de 

Mobilização (SINAMOB)23 e complementa a logística nacional por meio de ações 

destinadas fazer a transição da estrutura de paz para uma estrutura de guerra, em 

face de agressão estrangeira, dentre as quais destacam-se: a reorientação da 

produção, da comercialização, da distribuição e do consumo de bens e da utilização 

de serviços; a intervenção nos fatores de produção públicos e privados; e a requisição 

e a ocupação de bens e serviços (CASA CIVIL, 2007). Ambas as capacidades 

possuem íntima ligação com a independência e o desenvolvimento tecnológicos do 

país. 

Em consonância com esses documentos normativos e com a Estratégia Militar 

decorrente, as Forças Armadas propõem ao Ministério da Defesa seus Planos de 

Articulação e de Equipamento de Defesa (PAED), os quais abrangem uma proposição 

de quantificação dos meios necessários e de equipamentos para enfrentar cenários 

adversos potenciais de modo a viabilizar a interoperabilidade entre elas e a 

capacidade de defesa, as necessidades específicas de cada Força e a racionalização 

das atividades de planejamento estratégico (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020a, p. 46). 

Desse modo, os produtos de defesa contidos no PAED devem contar com o suporte 

logístico adequado e oportuno para serem empregados em situações de crise, 

demandando que o setor de defesa estimule o desenvolvimento da indústria brasileira. 

 
21 Art. 1º da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 2012). 
22 Art. 3º da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 2012). 
23 O SINAMOB foi criado pela Lei nº 11.631 de 27 de dezembro de 2007. 
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Quanto aos cenários adversos potencias, utiliza-se os estudos do MD 

consubstanciados no Cenário de Defesa 2020 – 2039 (2017) do qual se utiliza o ano 

de 2039 como delimitador para o marco temporal deste trabalho em razão da 

possibilidade de se pensar a longo prazo. Além disso, os Cenários Prospectivos F Ter 

2035 (BRASIL, 2016a), com suas hipóteses para o emprego da Força Terrestre, 

complementam as informações do MD, aproximando-as ao emprego do Exército 

Brasileiro. Outros cenários foram utilizados para se obter uma visão externa à 

brasileira como o Global Strategic Trends (2018) elaborado pelo Ministério da Defesa 

britânico, o Defence Challenges 2035 (MEDCALF; BROWN, 2014) organizado pelo 

governo australiano e a National Security Strategy24 (2017) norte-americana. 

Ao se confrontar as capacidades de defesa do Estado aos cenários 

prospectivos, verifica-se uma cadeia de interdependência entre diversos atores 

sociais de modo a viabilizá-las. O suporte logístico depende da capacidade de 

mobilização do país que, por sua vez, demanda uma base industrial instalada e 

tecnologicamente desenvolvida para responder as demandas surgidas. A tecnologia 

para a produção de sistemas de armas estratégicas, como as Plataformas Terrestres 

Militares, deveria ser de domínio brasileiro, viabilizando a mobilização nacional a ser 

decretada diante de agressão estrangeira.  

Em razão disso, chama-se a atenção para o subsistema enquadrado pela 

Capacidade de Defesa do Estado nomeado Desenvolvimento Tecnológico de Defesa 

cujo conceito foi definido nos seguintes termos pela proposta de Estratégia Nacional 

de Defesa encaminhada para apreciação pelo Congresso Nacional em 2020: 

A Capacidade de Desenvolvimento Tecnológico de Defesa proporciona o 
desenvolvimento e/ou modernização de Produtos de Defesa (PRODE) e 
Sistemas de Defesa (SD), por intermédio de ações integradas empreendidas 
pelo Estado, indústria e meio acadêmico, de forma sinérgica, buscando a 
atualização e a independência tecnológica. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 
2020a, p. 39) 

Observa-se na documentação federal que tal habilitação para desenvolvimento 

ou para a modernização de PRODE e SD, nos termos nos quais foi estabelecida, 

 
24 Em data posterior (março 2021) à redação final desta tese, foi editado o Interim National Security 

Strategic Guidance pelo governo norte-americano, constituindo-se em diretrizes para a elaboração da 
nova National Security Strategy. 
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visualizava a integração de diferentes atores da sociedade e objetivava a 

independência tecnológica.  

Sob o enfoque do estabelecimento de relações entre agentes sociais, 

econômicos e políticos, bem como  as possibilidades de desenvolvimento tecnológico, 

a literatura acadêmica oferece estudos de várias formas e de diferentes objetivos. 

Uma vez que a intenção desta pesquisa está pautada na contribuição que o 

desenvolvimento de projetos de PD&I aporta à capacidade tecnológica do Brasil, sob 

o enfoque das relações entre os agentes componentes do APLD, julga-se oportuno 

abrir espaço para aspectos teóricos que abordam esses arranjos. 

Como forma de introduzir o arcabouço teórico sobre APLD, busca-se a 

contribuição de Clausewitz para o entendimento de que os fenômenos dos conflitos 

armados englobam diversos atores. Para Clausewitz (1984, p. 92–93), qualquer teoria 

que buscasse explicar a guerra deveria considerar três variáveis inter-relacionadas. 

constituintes de uma Trindade paradoxal a saber: povo; exército; e governo. Desse 

modo, descortina a percepção de que a guerra deveria ser tratada como fenômeno 

plural e não como aspecto intrínseco às Forças Armadas. Ademais, as relações 

propostas por sua teoria possuem relação estreita com o conceito da Tríplice Hélice, 

desenvolvido por Etzkowitz e Leydesdorff, cujas pás seriam a Academia, a Indústria e 

o Governo, com a finalidade de buscar o incremento da inovação e do 

desenvolvimento tecnológico. O envolvimento de atores distintos e as relações 

estabelecidas entre eles, ambos presentes nas teorias, parecem convergir para o 

entendimento ampliado sobre os APLD. 

A literatura aborda as organizações industriais, os agrupamentos regionais, os 

Arranjos Produtivos Locais ou os clusters, no termo em inglês, empregando diferentes 

nomes e sob visões de diferentes disciplinas, segundo apontado por Porter (2008, p. 

92). Essa variedade de compreensões e de autores foi organizada por Röttmer (2011, 

p. 19) da seguinte maneira: i) pesquisas sobre geografia econômica (e.g., Marshall, 

1890; Krugman, 1991; Amin and Thrift, 1992; Storper, 1997); ii) ciência regional (e.g., 

Giarratani, 1994; Markusen, 1995); iii) literatura sobre aglomerações (e.g., Weber, 

1909; Harris, 1954; Lösch, 1954; Ciccone and Hall, 1996); iv) pesquisas sobre 

economia urbana e regional (e.g., Scott, 1987; Glaeser et al., 1992; Henderson, 1994); 
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v) pesquisas sobre polos de crescimento e seus sistemas (e.g., Perroux, 1955; 

Hirschman, 1958; Lasuén, 1969); e vi) sobre distritos industriais (e.g., Marshall, 1890; 

Piore and Sabel, 1984; Becattini, 1987; Sforzi, 2000). 

Ainda segundo Röttmer (2011, p. 19), em quatro linhas de pesquisa, a inovação 

constituía-se em objeto de estudo, destacando-se os trabalhos: i) sobre clusters; ii) 

sobre redes regionais (e.g., Saxenian, 1994; Bresnahan et al., 2001); iii) sobre 

sistemas regionais de inovação (e.g., Cooke, 1992; Asheim & Isaksen, 1997; Cooke 

et al., 1997); e sobre meios inovadores (e.g., Aydalot, 1986; Camagni, 1991a; Maillat, 

1992; Camagni, 1995). O pesquisador chegou a mencionar o conceito de regiões de 

aprendizagem (e.g., Lundvall e Johnson, 1994; Flórida, 1995), contudo suas 

contribuições assemelhar-se-iam aos trabalhos sobre sistemas regionais de inovação. 

Diante da diversidade de conceitos e de perspectivas, esta pesquisa apoia-se 

em Alfred Marshall ([1890] 2013, p. 200-268), particularmente, por seu debate 

pregresso sobre o desenvolvimento dos centro urbanos que aduzia para os benefícios 

das aglomerações industriais, caracterizando-as aqui, resumidamente, dentro de três 

aspectos principais: i) as habilidades específicas desenvolvidas pelos operários da 

localidade e das vizinhanças seriam transmitidas por gerações, favorecendo um 

ambiente de troca de conhecimento que possibilitaria inovações, melhorias das 

máquinas, dos processos e da organização geral dos negócios; ii) a reunião de várias 

indústrias, em determinada região, favoreceria o fluxo do comércio com outras cidades 

e possibilitaria que cada empresa buscasse especialização em um ramo da atividade 

desenvolvida, contribuindo para que suas máquinas não ficassem ociosas; e iii) a 

reunião de empresas num espaço geográfico ofereceria oportunidades de emprego 

para trabalhadores com as habilidades necessárias àquele ramo industrial, 

constituindo-se em polo de atração de recursos humanos (RH). 

De modo mais contemporâneo, faz-se uso de Porter (1999a, p. 209–303) e de 

sua Teoria dos Diamantes da Vantagem Nacional, na qual os clusters possuem papel 

de destaque, atuando como ponte entre a teoria das redes e a competição. Além 

disso, Porter (1999b), em A Vantagem Competitiva das Nações, apontou o 

proeminente papel dos clusters na competitividade local de estados e nações no 

contexto da economia global. Pela amplitude e pela relevância da pesquisa realizada 
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por Porter, inicia-se as apresentações das definições sobre os clusters com a 

apresentada por esse pesquisador: 

Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, 
specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and 
associated institutions (for example, universities, standards agencies, and 

trade associations) in particular fields that compete but also cooperate25. 

(PORTER, 2008, p. 187). 

De maneira convergente, a pesquisa de Rosenfeld (1997), no tocante à 

relevância dos clusters para o desenvolvimento econômico local, vai ao encontro do 

apontado por Porter. Aquele estudioso realizou dois estudos de caso (no cluster de 

Tupelo, no estado norte-americano do Mississipi e no cluster de Castel Goffredo, na 

região da Lombardia italiana) e os comparou, verificando que ambos apresentaram 

vantagens similares, quais sejam: grande força de trabalho com habilidades tácitas e 

conhecimento geral de um tipo de indústria; centros de tecnologia especializados; alto 

nível de capital social capaz de promover a cooperação entre os membros do cluster, 

proporcionando oportunidades de interação e aprendizagem informal; e forte foco no 

marketing (1997, p. 8). Rosenfeld definiu cluster da seguinte maneira: 

A 'cluster' is very simply used to represent concentrations of firms that are 
able to produce synergy because of their geographic proximity and 
interdependence, even though their scale of employment may not by 

pronounced or prominent26. […] Clusters are systems in which membership 

is simply based on interdependence and making a contribution to the 
functioning of the system (ROSENFELD, 1997, p. 8–9, grifo nosso). 

Baseado nos trabalhos de Michael Enright, que chegou a propor uma tipologia 

progressiva, Rosenfeld (1997) sugeriu organizar os clusters em três grupos: i) clusters 

em atividade ou de alto desempenho, i.e., são autoconscientes e capazes de realizar 

todo o seu potencial e produzir mais do que a soma de suas partes; ii) clusters latentes 

ou com baixo desempenho, i.e., locais onde há possibilidades, contudo não foram 

exploradas e a sinergia não foi estabelecida; e iii) clusters potenciais ou aspirantes, 

 
25 Tradução livre do inglês: Clusters são concentrações geográficas de empresas interconectadas, 

fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas em setores relacionados e 
instituições associadas (por exemplo, universidades, agências de padronização e associações 
comerciais) em campos específicos que competem, mas também cooperam. 

26 Tradução livre do inglês: Um 'cluster' é muito simplesmente usado para representar concentrações 

de empresas que são capazes de produzir sinergia devido à sua proximidade geográfica e 
interdependência, mesmo que sua escala de emprego não seja pronunciada ou proeminente. 
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i.e., clusters aonde alguns requisitos estão em funcionamento, porém a massa crítica 

e/ou as principais condições ou entradas estão ausentes (1997, p. 10). 

Ainda sobre o estudo e as conclusões de Rosenfeld (1997), destaca-se o 

conjunto de descritores sugeridos por ele como necessários à compreensão e à 

comparação entre o poder dos clusters em produzir sinergia, bem como para 

identificar suas lacunas. Segundo ele (ROSENFELD, 1997, p. 12), algumas medidas 

só poderiam ser avaliadas por meio de métodos qualitativos, e.g., por meio de 

pesquisas e de entrevistas pessoais ou meios criativos e discretos, em razão de não 

se constituírem dados óbvios e quantificáveis, como os mecanismos pelos quais as 

empresas se associam (infraestrutura social), sua energia empreendedora (inovação), 

suas habilidades de liderança (visão) e seus níveis de atividade empresarial 

colaborativa (networking). Desse modo, apontou os fatores principais e seus 

descritores para a eficiência econômica dum cluster, apresentados de modo resumido 

no Quadro 1. 

No Brasil, esse debate em torno dos conceitos que envolvem clusters, 

aglomerações e APL, no que consta inicialmente, foi fomentado a partir da década de 

1990. Segundo Fuini (2013, p. 53), José Eduardo Cassiolato e Helena Lastres, 

pesquisadores do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

coordenadores da Rede de Pesquisa sobre Sistemas Locais de Inovação (Redesist), 

difundiram uma definição sobre o que vinha a ser APL. Do mesmo modo, Barbosa 

(2016), em sua pesquisa sobre o APL e a dimensão política do espaço na flexibilização 

do trabalho, apontou para o fato de que, no final dos anos 1990, o método relacionado 

a aglomeração de indústrias foi incrementado nos debates acadêmicos, 

particularmente nas área de administração e economia, influenciado pelos estudos 

difundidos pela Redesist, segundo a qual os arranjos produtivos locais são: “[...]  

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em 

um conjunto específico de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo 

que incipientes.” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 5). 

No início do século XXI, os estudos contendo o APL como objeto de pesquisa 

foram se diversificando nas áreas do ensino, da pesquisa e da política, envolvendo 

ocorrências de aglomerações empresariais pertencentes a mesma atividade 
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produtiva, numa região geográfica específica, fato que contribuiu para que este 

fenômeno passasse a ser tratado sob o enfoque da cooperação e da colaboração, 

induzindo políticas econômicas, segundo o que consta do Relatório Executivo dos 10 

anos do Grupo de Trabalho Permanente (GTP) APL (2014, p. 10), elaborado pela 

Secretaria de Desenvolvimento da Produção, orgânica do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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Quadro 1 – Fatores Principais para Clusters Eficientes 

FATORES DESCRITORES 

Capacidade de P&D Há uma capacidade de P&D, i.e., centros especializados de pesquisa 

públicos ou privados ou pesquisadores autônomos especialistas, disponível 

e acessível ao cluster para fornecer pesquisa de ponta e resolver problemas 

urgentes? 

Conhecimento e 

habilidades 

As habilidades da força de trabalho atendem às necessidades do cluster? 

Isso inclui não apenas habilidades e competências técnicas, mas também 

conhecimento geral da indústria e habilidades empreendedoras? 

Desenvolvimento de 

recursos humanos 

Existem oportunidades de educação formal e treinamento nas principais 

ocupações do cluster? O cluster oferece treinamento para se preparar e se 

adaptar às mudanças tecnológicas e organizacionais? 

Proximidade de 

fornecedores 

Os fornecedores primários e secundários, bem como as fontes de matérias-

primas estão localizados nas proximidades? Eles têm uma equipe de vendas 

que divulga informações às empresas clientes? Até que ponto as empresas 

do cluster interagem e fazem negócios com fornecedores locais? 

Disponibilidade de 

Capital 

Quão bem os bancos locais entendem as empresas? Eles conhecem os 

principais atores do cluster? Eles podem e satisfazem às necessidades da 

indústria de investimento inicial e de capital de giro, bem como acesso a 

capital inicial e de risco para explorar novas oportunidades? 

Acesso a serviços 

especializados 

Existem serviços especializados do setor público disponíveis, como serviços 

de extensão tecnológica ou centros tecnológicos, assistência à exportação 

ou centros de pequenos negócios bem informados? Existem serviços 

especializados do setor privado disponíveis, como os prestados por 

designers, consultores de engenharia, contadores e advogados?  

Construtores de 

máquinas e 

ferramentas 

As empresas que projetam e constroem as máquinas, as ferramentas e os 

softwares usados pelos membros do cluster estão próximas? Existem boas 

relações de trabalho entre os fabricantes de ferramentas e os fabricantes 

que promovem melhorias interativas? 

Intensidade das 

relações 

As empresas do cluster cooperam? Com que frequência e em que grau? 

Eles compartilham informações ou recursos? Eles participam da produção 

conjunta, marketing ou resolução de problemas? Com que frequência e em 

que grau? 

Infraestrutura Social Quantas e quais tipos de empresas locais e associações cívicas ou grupos 

locais de associações existem na região? Quão grandes eles são? Quão 

ativos são seus associados? Com que frequência eles interagem uns com 

os outros? Existem outras redes informais de contatos pessoais 

relacionados à negócios? 

Energia 

Empreendedora 

Qual é a taxa de criação de novos negócios por trabalhadores e gerentes de 

dentro do cluster? Qual é o grau de sucesso do cluster em atrair novas 

empresas necessárias ou fornecedores externos? 

Inovação Com que rapidez as tecnologias novas e aprimoradas são concebidas, 

desenvolvidas e adotadas? Com que rapidez surgem os produtos, os 

processos e os serviços que usam essas tecnologias, bem como as 

empresas que as produzem? 

Visão e liderança 

compartilhadas 

As empresas pensam nesses itens como um "sistema"? Eles planejam e 

compartilham metas? Eles têm uma visão para o futuro? Eles têm líderes 

que podem manter sua competitividade coletiva e mantê-los juntos? 

Fonte: (ROSENFELD, 1997, p. 12–17, tradução nossa).  
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Como política pública, o APL passou a ser planejado pelo governo federal com 

a formação de um Grupo de Trabalho Interministerial, em 2003, composto por 

representantes de vinte e três instituições, incumbidos de elaborar estratégia para a 

estruturação de arranjos no Brasil (MDIC, 2014, p. 13). Esse Grupo confeccionou o 

Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos 

Produtivos Locais (2014) no qual, variadas denominações e conceituações eram 

estabelecidas pela literatura nacional e internacional sobre as aglomerações 

produtivas nomeando-as por: APL; sistema produtivo local; e cluster27 (MDIC, 2004b, 

p. 5). Ressalta-se que esse Termo de Referência adotou a seguinte definição para 

APL: 

[...] APL se caracteriza por um número significativo de empreendimentos e de 
indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, e 
que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 
governança, e pode incluir pequenas, médias e grandes empresas. (MDIC, 
2004b, p. 5, grifo nosso). 

Posteriormente, em agosto de 2004, o MDIC foi designado como o coordenador 

do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL), pela 

Portaria Interministerial N° 200 (MDIC, 2004a), devendo propor a atuação coordenada 

do governo no suporte aos APL com as seguintes atribuições: 

a) identificar os arranjos produtivos locais existentes no país, inclusive 
aqueles segmentos produtivos que apresentem potencialidade para se 
constituírem como futuros arranjos produtivos locais, conforme sua 
importância no respectivo território; b) definir critérios de ação conjunta 
governamental para o apoio e fortalecimento de arranjos produtivos locais no 
território nacional, respeitando as especificidades de atuação dos órgãos 
governamentais e estimulando a parceria, a sinergia e a complementaridade 
das ações; c) propor modelo de gestão multissetorial para as ações do 
Governo Federal no apoio ao fortalecimento de arranjos produtivos locais; d) 
construir sistema de informações para o gerenciamento das ações a que se 
refere a alínea anterior; e e) elaborar Termo de Referência que contenha os 
aspectos conceituais e metodológicos relevantes atinentes ao tema. (MDIC, 
2004a, p. 17). 

 
27 A respeito de clusters, George-Marian Isbasoiu (2007, p. 1–32) buscou definir o conceito de 

“industrial cluster”, apresentando sua tipologia, bem como examinou os fatores que levaram à criação 
dessas organizações. Por fim, descreveu o cluster de Montebelluna (Itália) em contraste ao cluster 
de Timisoara (Romênia), considerando sua influência no desenvolvimento urbano e regional. O 
pesquisador apresenta como conclusão os seguintes pontos: i) os clusters industriais possuem uma 
importante questão para todas as áreas socioeconômicas da Europa; ii) eles trazem benefícios para 
cidades, regiões e investidores; iii) os países deveriam formar políticas de estímulo ao 
empreendedorismo e à criação de pequenas e médias empresas nos níveis local e regional; e iv) o 
crescimento de clustres industriais possui relevância crescente nas cidades. 
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Em 2018, o MDIC28 publicou a Portaria N° 958 (2018) para regulamentar as 

atividades do GTP APL, na qual define APL como: 

Arranjo Produtivo Local - APL: aglomerações de empresas e 
empreendimentos, localizados em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 
atores locais, tais como, governo, associações empresariais, instituições de 
crédito, ensino e pesquisa. (MDIC, 2018, p. 12, grifo nosso). 

Ademais, a Portaria N° 958 pretende estimular processos locais de 

desenvolvimento, por intermédio da competitividade, bem como da sustentabilidade 

dos empreendimentos e estabelece, no Art. 2°, que o GTP APL visa alcançar, dentre 

outras coisas: “I - O desenvolvimento econômico; [...] III - A inovação tecnológica; IV - 

A expansão e a modernização da base produtiva; [...]” (MDIC, 2018, p. 22). 

Ao observar-se os conceitos de APL anteriormente transcritos, não se verifica 

relação direta com os objetivos propostos pela Portaria N° 958 (desenvolvimento 

econômico, inovação tecnológica e modernização da base produtiva). Para 

Bittencourt, Chiarini e Rapini (2017, p. 165), subjacente às definições apresentadas 

está a noção de inovação sistêmica, cuja compreensão se dá pela inter-relação de 

fontes de informação e de conhecimento dispersa em diversos atores econômicos. 

Ressalta-se que, apesar da globalização da economia, atividades vinculadas à 

inovação e ao conhecimento tácito dos recursos humanos, geralmente são realizadas 

na matriz, no país sede. Assim, destaca-se que a posse de recursos naturais não se 

mostra suficiente para a conquista de papel relevante no sistema capitalista atual, 

tendo em vista que “[...] amplia-se a importância dos processos de aprendizado e de 

capacitação” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 4–5). Sobre recursos humanos e 

sobre variáveis de medidas de profissionais devotados a área de C&T, a pesquisa 

utiliza-se do Manual de Canberra (OECD, 1995). 

Para Fagerberg e Mowery (2005, p. 617), o conceito de sistemas de inovação 

integra perspectivas teóricas e conhecimento empírico com base de décadas de 

pesquisa e que a inovação deve ser pensada como um processo cumulativo que é 

 
28 A partir de 2019, MDIC passou a ser a sigla para Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços. 
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função do percurso de acumulação e do contexto vivido. Além disso, esses 

pesquisadores apontam para: “A abordagem de sistemas introduz uma perspectiva 

vertical do sistema industrial, vendo-o como uma rede e como cadeias de valor, em 

que determinados estágios podem ser mais adequados para empresas em um país 

específico.29” (2005, p. 612, tradução nossa). 

Por sua vez, Lundvall estabelece o seguinte para sistemas nacionais de 

inovação: 

[...] um sistema é constituído por vários elementos e pelas relações entre 
esses elementos. Conclui-se que um sistema de inovação é constituído por 
elementos e relações que interagem na produção, na difusão e no uso de 
novos conhecimentos, economicamente úteis, e que um sistema nacional 
engloba elementos e relações localizados dentro ou enraizados nas fronteiras 

de um Estado-nação30. (LUNDVALL, 2010, p. 2 tradução nossa). 

Ao realizarem um estudo de caso sobre a exploração Off Shore praticada pela 

Petrobrás, Dantas e Bell (2011) reforçaram a ideia de sistemas de inovação e suas 

evoluções, apontando que: “[...] as capacidades e as redes de conhecimento da 

empresa evoluíram ao longo do tempo em um processo não recorrente, auto 

reforçador e cumulativo.” (DANTAS; BELL, 2011, p. 1580). Ainda, segundo esses 

autores, a petrolífera brasileira demonstrou níveis crescentes de capacidade 

tecnológica, atingindo níveis mais complexos em razão das redes de conhecimento 

das quais a empresa participou. 

Apesar da aparente relevância dos estudos, a quantidade de publicações sobre 

os arranjos produtivos locais de defesa no Brasil é pequena. Ao delimitarmos o foco 

de pesquisa, adentra-se em área de grandes lacunas a serem exploradas. Nunes 

(2015) buscou identificar os óbices do desenvolvimento do APLD de São Bernardo do 

Campo. O pesquisador concluiu que esse APL apresentava óbices quanto ao apoio e 

compras governamentais assim como o desafio de progredir num ambiente político e 

 
29 Texto original em inglês: The systems approach introduces a vertical perspective on the industrial 

system, seeing it as a network and as value chains where certain stages might be more suitable for 
firms in a specific country. 

30 Texto original em inglês: […] a system is constituted by a number of elements and by the relationships 

between these elements. It follows that a system of innovation is constituted by elements and 
relationships which interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, 
knowledge and that a national system encompasses elements and relationships, either located within 
or rooted inside the borders of a nation state. 
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econômico instável, caracterizado por não possuir “credibilidade diante da 

necessidade clara de apoios fiscais, monetários e tecnológicos, o que se mostra 

importante diante de uma concorrência internacional forte e experiente” (NUNES, 

2015, p. 79). 

Posteriormente, Santos e Nunes (2019) desenvolveram uma pesquisa 

buscando identificar as adversidades à revitalização da indústria de defesa nacional a 

partir da implantação do APLD de São Bernardo do Campo. Por meio de pesquisa 

histórica e documental, complementada por entrevistas estruturadas, os 

pesquisadores apontaram a necessidade da BID em estabelecer parcerias com o 

governo federal uma vez que sua revitalização demanda incentivos econômicos, 

tecnológicos e institucionais para enfrentar a concorrência do mercado internacional. 

O Arranjo produtivo de São Bernardo do Campo também foi alvo de estudo de 

Ganaka e Pinheiro (2015). Esses autores ressaltaram a iniciativa municipal daquela 

cidade em elencar a indústria de defesa como um dos três eixos principais para o 

desenvolvimento do município em função do transbordamento de tecnologia para 

outros segmentos industriais da região. Foram destacadas as ações do executivo local 

para formar parcerias para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e a criação do 

Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro (CISB) em 2011. Segundo os 

autores. O objetivo do prefeito é organizar. Um cluster organizado onde informações 

possam ser trocadas entre os entes do arranjo: centros de pesquisa, universidade, 

empresas, poder público e trabalhadores. 

Ainda sobre o mesmo objeto, Dill (2017) analisou o APL Polo de Defesa e 

Segurança de Santa Maria por meio da mensuração do seu Capital Social. Dentre 

suas conclusões, o pesquisador ressalta as relações amistosas e frequentes entre 

diversos atores locais (universidades, empresas e órgãos de Defesa e Segurança), 

destacando, contudo a falta de compartilhamento das informações necessárias ao 

incremento do APL. Além disso, enfatiza a imprescindibilidade do estabelecimento de 

políticas voltadas à sobrevivência, à consolidação e à evolução natural das empresas, 

bem como do fomento para a atração de novas empresas da área para a região. 
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Retornando ao plano internacional, Chris Freeman e Luc Soete (2008, p. 503–

540), no capítulo dedicado os sistemas nacionais de inovação, apontaram para as 

diferenças na organização e na sustentação dos processos de desenvolvimento 

nacional pela constatação do modo de introdução, melhoria e difusão de novos 

produtos e processos no interior do país. Além disso, esses autores concluíram que o 

sucesso de alguns países, em termos de desenvolvimento tecnológico, deve: “[...] ser 

atribuído a uma combinação única de mudanças relacionadas de cunho social, 

econômico e técnico dentro de um espaço econômico nacional.” (FREEMAN; SOETE, 

2008, p. 535). Ademais, Giovanni Dosi (1988, p. 223) já apontava para a integração 

das pesquisas e das organizações formais empresariais estabelecidas como 

características de ambientes mais fecundos à geração de inovação do que aqueles 

que se desenvolvem de modo isolado. A pesquisa apoia-se ainda em Becattini (2017, 

p. 13–32) e seu entendimento das aglomerações industriais como elemento social 

relacionado ao espaço geográfico ocupado no qual as empresas compartilham 

materiais, bens, serviços e informações entre elas. A Figura 4 busca exemplificar as 

relações estabelecidas dentro dum APLD. 

Ainda, como marcos teóricos, relacionados à aproximação e à integração de 

atores sociais para o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa utiliza a Teoria 

Evolucionária de mudança econômica de Nelson e Winter (1982, p. 51–136), 

buscando entender a adaptação das empresas em modificar suas capacidades e 

regras de decisão em função dos problemas solucionados e de fatos aleatórios 

ocorridos em mercados competitivos. Além disso, esses autores (1982, p. 234–245) 

propuseram funções matemáticas que buscaram compreender os padrões de 

desenvolvimento e atraso tecnológico em países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

num Modelo Evolucionário de Duas Tecnologias. 

Ademais, utiliza-se os apontamentos de Pavitt (1984, p. 343–373) sobre o 

comportamento das empresas quanto à diversificação produtiva, ao relacionamento 

dinâmico e industrial entre a estrutura tecnológica, bem como o acúmulo de 

capacidades e vantagens tecnológicas no nível da firma, região e país. 
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Figura 4 – Relações do Arranjo Produtivo Local de Defesa 

 

Fonte: o autor. 

No que tange aos avanços tecnológicos, o estudo apoia-se nos conceitos 

propostos por Dosi (1982, p. 147–162) nos quais os paradigmas tecnológicos 

decorrem da interação entre avanços científicos, fatores econômicos, variáveis 

institucionais e dificuldades não resolvidas nas trajetórias tecnológicas percorridas 

pelas empresas. Em Freeman (1995, p. 5–24), busca-se a influência do sistema 

educacional nacional, das relações industriais, das instituições técnicas e científicas, 

das políticas governamentais, das tradições culturais e de outras instituições nacionais 

no processo de inovação, mesmo dentro de um cenário globalizado. Não obstante, 

procurou-se verificar o papel do desenvolvimento tecnológico para o bem-estar social 

conforme proposto por J. D. Bernal, em 1939, na obra The Social Function of Science 

e debatido por Freeman (1991, p. 407–418). Ademais, buscou-se as percepções de 

István (2010, p. 219–237) relacionadas ao desenvolvimentos tecnológico em curso 

nos EUA, particularmente, no tocante ao papel da tecnologia da informação e à 

intenção de criação de um campo de batalha integrado, bem como o emprego dessas 

inovações no combate ao terrorismo e suas potencialidades num combate 

convencional. 

No contexto dos processos de inovação, os desafios impostos pelo mercado 

de produtos de alta tecnologia motivaram a adaptação das empresas, no que se refere 

Espaço geográfico 

Atores 

Relações 



64 
 

   
 

a pesquisa e desenvolvimento, para oferecerem respostas inovadoras e com preços 

competitivos. Desse modo, o conceito de “Plataforma” foi o embrião para outros como: 

“Plataforma Tecnológica e Família de Produtos”. Na presente pesquisa, o termo 

Plataforma refere-se ao conceito empresarial, utilizado pela indústria de base 

tecnológica e por pesquisadores, com o sentido de reaproveitamento do 

conhecimento acumulado, know-how, em novos produtos. A Plataforma pretende 

favorecer a fabricação de variados produtos para o mercado mantendo-se o custo de 

desenvolvimento baixo (LEVANDOWSKI et al., 2012). 

Por sua vez, Plataforma Tecnológica e Família de Produto referem-se às 

capacidades industriais decorrentes de fatores industriais e tecnológicos. Seu 

entendimento possibilita uma visão holística a respeito do desenvolvimento de 

PRODE e SD, particularmente, sobre sistemas como as viaturas blindadas para o 

emprego em operações militares terrestres. Nesta pesquisa, toma-se as ideias postas 

em relevo por Kim e Kogut no artigo intitulado Technological Platforms and 

Diversification (1996b), no qual as empresas agregam conhecimento (know-how) de 

acordo com a curva denominada “trajetória tecnológica”. Segundo esses 

pesquisadores, uma vez que o conhecimento é propriedade, a firma, que se originou 

em campos industriais baseados em Plataformas Tecnológicas, adquiriu habilidades 

para diversificar e copiar os desdobramentos das principais trajetórias industriais que 

a cerca. Tal flexibilidade, ainda segundo os mencionados pesquisadores, constituiu-

se em vantagem para participar de um mercado competitivo como o de produtos de 

defesa. Além disso o estudo sobre a plataformas, especificamente, sobre PTM, apoia-

se no mapeamento da BID, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), particularmente 

nos estudos de Andrade, Leite e Migon (2016, p. 335–398) e no Panorama da BID: 

segmento terrestre de Heck e Amarante (2013, p. 1–69). 

Ressalta-se ainda, aspectos atinentes sobre a estrutura e motivação que 

moldam o sistema global de transferência e produção de armas, utilizando-se Krause 

(1992, p. 182–204) no tocante a natureza evolutiva da disseminação de tecnologias 

militares e ao papel de subordinação dos países compradores de armas, bem como 

Longo e Moreira (2009, p. 73–98) a respeito das motivações e das bases do 
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cerceamento tecnológico praticado pelos países centrais e a postura brasileira diante 

deles. Ademais, a respeito de mercados e de indústrias de defesa, destaca-se o 

apontado por Peter Dombrowski e por Eugene Gholz na obra Buying Military 

Transformation: technological innovation and the defense industry (2006), onde é 

ressaltado que a aquisição de produto militar possui armadilhas políticas, econômicas 

e tecnológicas, as quais podem impedir a implementação de avanços doutrinários. Em 

razão disso, utiliza-se também o debate proposto por Amarante (2013, p. 10–84) a 

respeito do desenvolvimento autônomo, do desenvolvimento cooperativo 

internacional e da transferência de tecnologia como formas de obtenção de tecnologia 

militar, bem como sobre o cerceamento tecnológico praticado por Estados 

desenvolvidos contra Estados em desenvolvimento ou emergentes. 
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Der Krieg ist mehr für den Verteidiger als für den Eroberer da, denn der 
Einbruch hat erst die Verteidigung herbeigeführt und mit ihr erst den Krieg. 
Der Eroberer ist immer friedliebend (wie Bonaparte auch stets behauptet hat), 
er zöge ganz gern ruhig in unseren Staat ein; damit er dies aber nicht könne, 

darum müssen wir den Krieg wollen und also auch vorbereiten; […]31. 

(CLAUSEWITZ, 2003, p. 288). 

  

 
31 Tradução livre do alemão: A guerra tem razão de ser mais para o defensor do que para o 

conquistador, porque ela não começa antes que a invasão tenha suscitado a defesa. Um conquistador 
sempre é amigo da paz (como Bonaparte o dizia constantemente de si próprio); ele bem queria fazer 
a sua entrada no nosso Estado sem oposição; para o impedir de o conseguir, temos de escolher a 
guerra e, por conseguinte, fazer antecipadamente os nossos preparativos. 
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4. GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Na Era do Conhecimento, os desafios impostos à defesa descortinam-se de 

maneira rápida, imprecisa e difusa, exigindo planejamento e preparações flexíveis 

para se opor a eles. Descobertas científicas e inovações tecnológicas trazem 

consequências imediatas sobre a defesa dos interesses políticos e sociais duma 

sociedade, demandando capacidades diferentes e novos SMEM para a manutenção 

das forças armadas em nível adequado de prontidão. Possuir autonomia tecnológica 

significaria, ao Estado, a capacidade de compreender as transformações em curso e 

de adaptar-se ao novo ambiente de maneira rápida o suficiente para minimizar as 

vulnerabilidades surgidas. Justamente sobre a função estatal de defesa da Pátria e a 

necessidade de se buscar autonomia tecnológica é o que se busca apresentar nesta 

seção. 

A esse respeito, Clausewitz ([1831] 2010, p. 9) procurou elucidar que o conflito 

entre os homens depende do sentimento de hostilidade e da intenção hostil, 

entendendo que todas as guerras devem ser concebidas como instrumentos políticos 

e não como manifestações independentes (2010, p. 29). Ainda, a obra “Da Guerra” 

contribui com a Ciências Militares e com a percepção, que se busca desenvolver nesta 

tese, de que os aspectos teóricos dos conflitos bélicos são atraídos por três polos, na 

qual o ódio e as animosidades estariam num vértice de interesse do povo; o jogo das 

probabilidades e do acaso em outro cujo entusiasmo recairia sobre o comandante 

militar e seu exército; noutro, a sua natural subordinação como instrumento da política, 

a qual importaria, principalmente, ao governo (2010, p. 28). 

A geração de poder de combate para o consequente transporte e 

desdobramento de produtos de defesa, de pessoal e de serviços no Teatro de 

Operações, bem como a continuidade do fluxo logístico para a manutenção das forças 

em combate constituem-se em aspectos fundamentais para o êxito na guerra. 

Contudo, a aparente lógica e simplicidade dessa afirmação revela-se em atividade 

laboriosa para qualquer Estado que se predispõe a preparar-se para o combate, seja 
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inserido em coalisões internacionais como as estruturadas pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), seja de maneira isolada para a defesa de sua soberania. 

Em que pese o pensamento de Clausewitz concentrar-se nos recontros, ou 

seja, naquilo que esse estudioso prussiano considerava como a atividade primordial 

e eficaz da guerra([1831] 2010, p. 43), julga-se pertinente tomar em consideração 

suas observações sobre a fricção do combate, em razão da qual as coisas mais 

simples da guerra tornam-se difíceis ([1831] 2010, p. 83–86). Compreende-se a 

evidente distância existente entre o árduo processo industrial e logístico demandado 

em tempo de paz, como atividade de preparação e, até mesmo, de dissuasão, para 

aquilo que, empiricamente, o pesquisador constatou nas batalhas napoleônicas. No 

entanto, as atividades envolvidas na geração de capacidade militar, desde a fase de 

pesquisa e de desenvolvimento de produtos e de sistemas de armas, passando pela 

comercialização e culminando com o emprego propriamente dito, parecem vivenciar 

esse princípio clausewitziano da fricção. 

Semelhante ideia paradoxal é verificada em procedimentos gerenciais de 

firmas que buscam vantagens comerciais em mercados competitivos. Clive Reading 

(2002, p. 223) destacou aspecto análogo aquele visto anteriormente: “Business is 

fundamentally simple. For most commercial companies its real objectives are relatively 

clear. Two factors make it complex: people and the business environment32.” Ainda 

segundo esse autor, as estratégias comerciais apontam maneiras para a empresa 

alcançar objetivos simples num ambiente de complexidade crescente em função de 

rápidas e constantes mudanças tecnológicas, de diversas legislações nem sempre 

duradouras, de concorrência e, ainda, envolvidas por questões internas ligadas a 

temas como recursos humanos, sócios, consumidores e fornecedores, todos com 

agendas próprias (2002, p. 223). 

A análise meramente econômica e estatística a respeito de investimentos em 

PD&I de produtos de defesa pode acarretar conclusões incompletas a respeito do 

tema. Walker, Graham e Harbor (1987) destacaram no NATO Advanced Research 

 
32 Tradução livre do inglês: Os negócios são fundamentalmente simples. Para a maioria das empresas 

comerciais, seus objetivos reais são relativamente claros. Dois fatores tornam isso complexo: as 
pessoas e o ambiente de negócios. 
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Workshop on The Relationship between Defence and Civil Technologies a importância 

do estudo macroeconômico das despesas militares, contudo ressaltaram que as 

políticas de defesa careciam de pesquisas mais detalhadas sobre as tecnologias 

necessárias, sobre as indústrias envolvidas e as relações de mercado existentes. 

Entre os apontamentos realizados, esses autores destacaram a necessidade de 

estabelecer nova classificação dos produtos por meio de esquemas que pudessem 

revelar similaridades e diferenças entre aqueles de emprego militar e os de uso civil, 

bem como distinguir a singularidade e a diferenciação entre ambos. 

Dentro desse entendimento, pretende-se neste capítulo buscar a compreensão 

da estreita relação entre defesa e desenvolvimento, das singularidades dos CoPS e 

de seus projetos de desenvolvimento, no tocante às tecnologias críticas envolvidas. 

Ademais, buscar-se-á verificar as estruturas dos sistemas militares e as 

características que eles têm em comum com os sistemas civis, além de perscrutar 

como as empresas são organizadas individual e coletivamente em torno do 

desenvolvimento e da produção desses produtos complexos de emprego militar. 

 

4.1 A DEFESA E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

 

A interdependência entre a capacidade de defesa do território nacional e o 

desenvolvimento tecnológico industrial constitui-se em assunto vasto cujo debate, 

costumeiramente, suscita questionamentos a respeito de qual dos fatores constituir-

se-ia como inicial: foi a capacidade de defesa que proporcionou condições para o 

desenvolvimento industrial ou, ao revés, foi este quem possibilitou a geração de 

capacidade militar? Não se ambiciona, nesta tese, dar resposta a tal indagação, mas, 

sim, caracterizar as intrínsecas relações afetas a esse tema e descrever como o Brasil 

aborda o assunto. 

Sob uma perspectiva histórica, verifica-se que o desenvolvimento de tecnologia 

e o potencial de inovação adquiridos por determinadas sociedades viabilizaram a 

produção de utensílios bélicos com a intenção de lhes conferir maior capacidade 
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militar. A título de ilustração, recorda-se o possível emprego dos Espelhos Ustórios, 

desenvolvidos por Arquimedes, contra os quinquerremes romanos quando do cerco a 

Siracusa (214-212 a.C.) (PARET, 2015, p. 94, THUILLIER, 1994, p. 33). Além disso, 

nas guerras bíblicas onde assírios, sírios e egípcios travavam seus combates, os 

carros de guerra de tração animal (e.g., biga) constituíam-se em plataformas terrestres 

concebidas para proporcionar vantagem no combate (DINIZ, 2010, p. 58). Destaca-

se, ainda, o projeto pioneiro do carro de combate elaborado por Leonardo da Vinci, no 

século XV, ao conceber engenho para penetrar as linhas defensivas inimigas com 

substancial vantagem (ORGILL, 1979, p. 6). 

As mudanças socais e culturais do século XVI e XVII, marcadas pelo culto a 

ordem e a razão, provocadas pelo racionalismo científico típico do pensamento 

neorracionalista matemático de Descartes e pela catalogação de Pascal sobre o esprit 

géométrique proporcionaram a descoberta das máquinas nos anos futuros (e.g., 

calculadoras de Pascal e de Leibnitz) e favoreceram para que a ciência e a guerra 

mantivessem estreita ligação (GUERLAC, 2015). Sobre a participação da sociedade 

na formação de exércitos e nas atividades de sustentação dos conflitos armados, 

Guerlac (2015) salienta o papel desempenhado pela camada burguesa que se 

formava nos reinos europeus, atribuindo-lhe importância nas armas técnicas ─ i.e., na 

artilharia e na engenharia ─ na aplicação da ciência à guerra, bem como na 

administração civil do exército33. Nesse cenário, ideais reformadores como o de 

Richelieu34 e de Luís XIV, na França, eram fomentados pelo racionalismo científico, 

favorecendo “os esforços para modernizar tanto o exército quanto a burocracia civil, e 

para dar ao estado e ao exército algumas das qualidades de uma máquina bem 

projetada.” (GUERLAC, 2015, p. 94). 

Os avanços científicos dos séculos XVI e XVII são mais bem caracterizados 

pelas mudanças na arquitetura e na artilharia. Segundo a pesquisa de Guerlac (2015), 

o desenvolvimento da artilharia foi possibilitado pela interconexão entre o 

 
33 Verifica-se que, durante o séc. XVII, uma sucessão de administradores civis participou dos 

progressos em assuntos militares como organização, disciplina e equipamento dentre os quais se 
destacam Richelieu, Le Tellier, Louvois e Vauban (Guerlac, 2015). 

34 Armand Jean du Plessis, Cardeal de Richelieu, Duque de Richelieu e de Fronsac (1585 - 1642) foi 

um político francês, que foi primeiro-ministro de Luís XIII de 1628 a 1642; foi arquiteto do absolutismo 
na França e da liderança francesa na Europa. 
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conhecimento científico e as necessidades militares. Os conhecimentos de Biringuccio 

registrados em De la pirotechnia35 (1540, apud Guerlac, 2015) abordavam temas 

relativos à preparação da pólvora e à metalurgia militar. Ainda segundo Guerlac 

(2015), Tartaglia36 e Galileu37, fundadores da dinâmica moderna, desenvolveram a 

teoria sobre a balística externa aos canhões e sobre a trajetória parabólica dos 

projéteis. Em função dos avanços tecnológicos na metalurgia e na fabricação de 

canhões, as antigas fortalezas medievais não forneciam estruturas defensivas 

confiáveis, provocando a criação de novos modelos de fortificações caracterizadas 

por contornos poligonais com bastiões que se projetavam dos vértices de modo a 

oferecer cruzamento de fogos defensivos e novos dispositivos de circunvalação38 

(GUERLAC, 2015). Tais desenvolvimentos fizeram da construção de fortalezas arte a 

ser ensinada e a ser aprendida que demandava considerável conhecimento de 

matemática e de arquitetura. 

Na segunda categoria [de obras relacionadas a arte da guerra] – a dos livros 
sobre tecnologia militar – nenhuma obra teve maior influência ou desfrutou 
de maior prestígio do que os trabalhos de Sébastien Le Prestre de Vauban, o 
grande engenheiro militar do reinado de Luís XIV. (GUERLAC, 2015, p. 100). 

Nesse contexto, durante o século XVII, surgiram duas escolas de educação 

militar de natureza técnica com o apoio dos governos da Inglaterra e da França: em 

1662, a Royal Society of London criada pelo monarca inglês Carlos II; e a Académie 

Royale des Sciences pelo francês Colbert (GUERLAC, 2015, p. 98).  

Pesquisas sobre a balística, estudos sobre os fenômenos do impacto e do 
recuo, investigações sobre a pólvora aperfeiçoada e as propriedades do 
salitre, busca de um método satisfatório para se determinar a longitude no 
mar: esses assuntos, dentre muitos outros, preocupavam os membros de 
ambas as academias (GUERLAC, 2015, p. 98). 

 
35 O livro De la pirotechnia é considerado, atualmente, um dos clássicos da história da química, sendo 

considerado por muito tempo como manual de pirotecnia militar (GUERLAC, 2015). 
36 Niccolò Fontana Tartaglia (1500 – 1557) foi matemático italiano muito conceituado, cujo nome está 

ligado ao triângulo de Tartaglia e à solução da equação do terceiro grau. 
37 Galileu Galilei (1564- 1642) foi um físico, matemático, astrônomo, filósofo italiano de personalidade 

fundamental na revolução científica. Desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento 
uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo, descobriu a lei dos corpos e enunciou o 
princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. 

38 O modelo de circunvalação italiano consistia em três divisões principais: i) muralha espessa e baixa, 

com parapeito; ii) fosso largo; e iii) muralha exterior (glacis) que apresentava declive suave para o 
terreno circundante (Guerlac, 2015). 
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A manifestação dos modelos arquitetônicos desenvolvidos na Europa chegou 

ao Brasil por meio de engenheiros contratados pela metrópole portuguesa para a 

construção de fortificações destinadas a defesa e à demarcação do território colonial. 

Dessa maneira, constata-se o trabalho desenvolvido pelo italiano Engenheiro 

Sargento-Mor Domingos Sambucetti39 no projeto de construção do Forte Príncipe da 

Beira, em 1776, na calha do Rio Guaporé, no atual Estado de Rondônia, cuja 

edificação consistia num sistema completo de paralelas para fortificações concebidas 

por Vauban (PEREIRA, 2007, p. 74–75). Além desta obra arquitetônica, destacam-se 

as que seguem por materializarem esforços de projetos de engenheiros militares 

europeus em território brasileiro: Forte de São Joaquim, em 1755, pelo alemão 

engenheiro Felipe Frederico Strums; Forte de São José de Macapá, em 1753, pelo 

italiano Engenheiro Sargento-Mor Henrique Antônio Galuzzi; Forte de São Xavier de 

Tabatinga, em 1776, pelo português Engenheiro Sargento-Mor Domingos Franco; 

Fortaleza de São João da Barra do Rio Negro e Forte de Santarém, em 1670, pelo 

português Engenheiro Francisco de Mota Falcão; Fortaleza de Nossa Senhora dos 

Prazeres do Iguatemi, em 1765, pelo português Capitão Engenheiro João Martins de 

Barros; e Forte dos Parecis, em 1698, pelo português Engenheiro Manoel da Mota 

Siqueira (PEREIRA, 2007). 

A importância dada ao desenvolvimento de projetos de fortalezas e ao de meios 

de artilharia para suplantá-las deve-se ao modo com que as guerras eram conduzidas 

até meados do século XVIII. A estratégia do cerco tinha primazia ante as demais e os 

sítios eram os elementos-chave da campanha militar, cuja característica consistia 

numa sucessão de sítios onde as batalhas eram travadas para liberar fortificações já 

sitiadas ou impedir que elas o fossem, fato que potencializou os estudos de Vauban 

tornando-os indispensáveis (GUERLAC, 2015). 

Ponto de vista divergente à estratégia do cerco foi destacado por Clausewitz 

([1831] 2010) quando aponta a importância da força e a disposição para usá-la, numa 

combinação de forças físicas e morais que visam a destruição do adversário. Para 

esse militar, as fortalezas adquiriram significado estratégico que ultrapassava sua 

 
39 Domingos Sambucetti, natural de Gênova, trabalhou na demarcação de limites na Capitania do Rio 

Negro, em 1770. Em 1777, viajou à Europa para, posteriormente, retornar ao Brasil na condição de 
engenheiro militar (PEREIRA, 2007, p. 69). 
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destinação original em proteger os habitantes, alargando-se além de seus limites e 

contribuindo, desse modo, para a ocupação do território. Tal importância dessas 

construções bélicas resultou em alicerce aos planos de campanha, cujas ações 

passaram a buscar a conquista de uma ou de várias fortalezas, ao invés da destruição 

das forças armadas do inimigo (2010, p. 529). Em outro ponto, Clausewitz ressaltou 

que a conquista de cidades, fortalezas, estradas, pontes, entre outros pode ser o 

objetivo imediato dos combates ou mesmo objetivos intermediários, mas nunca o 

último ([1831] 2010, p. 178). 

Os avanços tecnológicos no século XVIII provocaram profundas modificações 

nas estratégias e táticas militares. A arma de fogo (e.g., mosquetes e fuzis) passou a 

substituir os piques na infantaria, bem como os canhões de 4,8 e de 12 libras 

sucederam os obuseiros de 6 polegadas empregados na artilharia francesa. O sistema 

de Gribeauval40 estabeleceu regras rigorosas para a produção de material bélico e 

utilizou avanços na tecnologia de fundição e de perfuração41 para a fabricação de 

armas mais eficientes (MACLENNAN, 2003, p. 260). Tal modelo prescreveu 

medidores rigidamente controlados, todos fabricados na mesma oficina com os 

mesmos padrões, favorecendo a centralização sobre o processo de produção nas 

mãos dos engenheiros projetistas e, consequentemente, reduzindo a influência dos 

artesãos sobre o produto final (ALDER, 2010, p. 198). 

No campo econômico, o papel da indústria na fabricação estratégica de 

armamentos, itens e equipamentos com fins militares, bem como os debates sobre 

políticas econômicas tomaram corpo nos estudos no século XVIII. A teoria econômica 

que emergiu na Europa com Adam Smith (1723 – 1790) apontava para conceitos 

liberais, dentro da lógica dos ideais iluministas, sustentando a mínima interferência do 

Estado nas relações de mercado. Contudo, até para pensadores liberais como Smith, 

a atuação estatal, em assuntos de defesa, encontrava-se respaldada tendo em vista 

 
40 Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, filho de uma família de Amiens, ingressou na artilharia 

francesa como voluntário em 1732. Como oficial de artilharia e engenheiro, revolucionou o canhão 
francês ao criar novo sistema de produção, proporcionando armamento mais ligeiro e homogêneo 
(MACLENNAN, 2003). 

41 Jean Maritz (1680-1743), suíço que migrou para a França. Inventou a furadeira vertical e a furadeira 

horizontal para canhões no século XVIII. 
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a importância da produção material para a soberania da nação como observa-se na 

seguinte passagem: 

Se qualquer manufatura particular fosse, de fato, necessária para a defesa 
da sociedade, nem sempre seria prudente depender de nossos vizinhos para 
seu fornecimento e se tal manufatura não pudesse ser sustentada no país, 
não seria irrazoável que todos os outros ramos da indústria fossem taxados 
para suportá-la.” (SMITH, 2017, p. 550). 

As batalhas do início do século XIX parecem definir um ponto de inflexão 

histórico no qual grandes efetivos militares podiam sobrepor-se aos adversários uma 

vez que os armamentos e equipamentos eram produzidos por sistemas que não 

possuíam grandes diferenças tecnológicas não consubstanciando, neste quesito, 

diferença no poder de combate dos contendores. Tais diferenças tecnológicas podem 

ser refletidas a luz da descrição das batalhas presenciadas por Clausewitz durante as 

campanhas napoleônicas. Nas palavras desse militar: 

Nos nossos dias os exércitos estão em tal estado de igualdade do ponto de 
vista de armamentos, equipamento e treino, que entre os melhores e os 
piores a diferença já não é muito grande quanto a esses aspectos. Quando 
muito, a formação técnica dos corpos científicos apresentará, porventura, 
ainda alguma diferença apreciável, mas na maioria das vezes esta resume-
se a que uns sejam os inventores e os iniciadores dos melhores 

sistemas e os outros os seus imitadores apressados42. (CLAUSEWITZ, 

2010, p. 346, grifo nosso). 

Por sua vez, a segunda metade do século XIX, na visão de Markusen (1986), 

parece marcar a mudança da atividade militar de um fenômeno de trabalho intensivo, 

realizada em casas e em instalações do governo para meios de guerra intensivos de 

capital (e.g. navios de guerra) produzidos por grandes fábricas. Cada vez mais 

interligadas, ciência e tecnologia passaram a constituir termo de difícil desvinculação. 

A Revolução Industrial e o desenvolvimento do sistema de produção capitalista 

passaram a centralizar a produção de bens de consumo e a utilizar a pesquisa e os 

métodos científicos para o desenvolvimento de tecnologias capazes de descobrir 

novos materiais. Dentro deste ponto de vista, observa-se o descrito por Nelson e 

Winter a respeito do uso da pesquisa e do desenvolvimento pelas empresas: 

 
42 Do texto original em alemão: Die Heere sind in unseren Tagen einander an Bewaffnung, Ausrüstung 

und Übung so ähnlich, daß zwischen den besten und schlechtesten kein sehr merklicher Unterschied 
in diesen Dingen besteht. Die Bildung in den wissenschaftlichen Korps mag noch einen merklichen 
Unterschied haben, aber sie führt meistens nur dahin, daß die einen die Erfinder und Anführer in den 
besseren Einrichtungen sind und die anderen die schnell folgenden Nachahmer. 
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Use of the term ‘search’ to denote a firm's activities aimed at improving on its 
current technology invokes the idea of a preexisting set of technological 
possibilities, with the firm engaged in exploring this set. This connotation 
seems natural when one is considering R&D [research and development] 
aimed to find, say, a seed variety with certain properties or a chemical 
compound with certain characteristics. It seems less natural when one is 
considering R&D aimed to develop a new aircraft, or, more generally, R&D 
activities where the terms ‘invention’ or ‘design’ seem appropriate. Instead of 
exploring a set of preexisting possibilities, R&D is more naturally viewed in 
these contexts as creating something that did not exist before. And 
surely modern research on hybrid seeds and pharmaceuticals involves 

creating as much as discovering43. (NELSON; WINTER, 1982, p. 210, grifo 

nosso). 

Ainda sobre as mudanças ocorridas no século XIX, Mary Kaldor observou que 

o avanço da tecnologia industrial passou a ser aplicado no campo militar e que os 

progressos aproximaram a realidade da versão clausewitziana da guerra moderna44 

(2012, p. 25–26). Ainda, segundo essa pesquisadora, o desenvolvimento da ferrovia 

e do telégrafo que foram utilizados na Guerra Franco-Prussiana, permitiram a 

mobilização de forças de modo mais rápido e mais significativo em termos de 

quantidade de tropas, resultando na vitória e na unificação da Alemanha em 1871. No 

mesmo sentido, a autora cita o pioneirismo norte-americano na produção em massa 

de armas leves e aponta que este fato gerou afirmações de que a Guerra Civil 

Americana teria sido a primeira guerra industrializada. Por fim, Kaldor apontou que:  

O desenvolvimento da tecnologia militar foi uma das razões para a extensão 
da atividade do Estado na esfera industrial. A corrida armamentista naval do 
final do século XIX marcou o surgimento do que mais tarde seria descrito 
como o complexo industrial militar na Alemanha e na Grã-Bretanha. 
(KALDOR, 2012, p. 25–26). 

Já no século XX as questões envolvendo tecnologia e defesa nacional 

estiveram indelevelmente caracterizadas pelas duas grandes guerras mundiais e pela 

 
43 Tradução livre do inglês: “O uso do termo ‘busca’, para denotar as atividades de uma empresa que 

visam melhorar sua tecnologia atual, invoca a ideia de um conjunto preexistente de possibilidades 
tecnológicas, contando com o envolvimento da empresa em explorar esse conjunto. Essa conotação 
parece natural quando se pensa em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de encontrar, 
digamos, uma variedade de sementes com certas propriedades ou um composto químico com certas 
características. Parece menos natural quando se pensa em pesquisa e desenvolvimento voltados 
para o desenvolvimento de uma nova aeronave ou, de maneira mais geral, atividades de pesquisa 
e desenvolvimento em que os termos ‘invenção’ ou ‘design’ parecem adequados. Ao invés de 
explorar um conjunto de possibilidades preexistentes, a P&D é vista, mais naturalmente, nesses 
contextos como criando algo que não existia antes. E, certamente, a pesquisa moderna em sementes 
e produtos farmacêuticos híbridos envolve tanto criar quanto descobrir.” 

44 A Guerra, para Clausewitz, constitui-se em algo absoluto, que envolve todas as forças do Estado, 

incluindo o povo. Assim, ela extrapola gabinetes e torna-se democrática ao demandar o esforço de 
toda a nação para a obtenção da vitória. 
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Guerra Fria que se seguiu. O emprego das aeronaves de reconhecimento, de 

submarinos e de carros de combate pelas forças em presença no teatro de operações 

europeu constituem-se em produtos de defesa desenvolvidos por investimentos cuja 

finalidade era de produzir vantagem operacional e tática sobre os adversários em 

razão das informações obtidas em largas frentes cobertas pelos aviões, pela 

interrupção do suporte logístico pelos submarinos e pelo impulso ofensivo 

proporcionado pelos carros de combate. A partir de então, os movimentos para o 

incremento da pesquisa e do desenvolvimento de produtos de defesa que pudessem 

levar a vitória no campo de batalha se intensificaram até o ponto do Projeto Manhattan 

alcançar as primeiras bombas atômicas. 

Na visão de Hobsbawm (1994, p. 55), as guerras do século XX são 

caracterizadas por envolver e mobilizar a maioria dos cidadãos, sendo travadas com 

armamentos que desviam toda a economia para sua produção e que aceleraram o 

desenvolvimento tecnológico em razão de que o conflito não era travado somente por 

exército, mas também por pesquisas e desenvolvimento de tecnologias que 

entregassem armas e outros serviços eficazes. Esse autor salientou que os custos de 

desenvolvimento de inovação tecnológica não teriam sido realizados em tempos de 

paz ou seriam feitos de modo mais lento e hesitante, ressaltando que as guerras, 

desse período, impactaram na organização industrial e nos métodos de produção em 

massa, provocando em maior grau um impulso em mudanças em curso do que 

provocando transformações. Ao analisar o pós-guerra, Hobsbawm apontou que 

durante os anos dourados (década de 1950) o progresso econômico parecia movido 

pela revolução tecnológica uma vez que a demanda, durante o conflito, por produtos 

de alta tecnologia (e.g., radar e motor a jato), abriu o caminho para o desenvolvimento 

da eletrônica e para a tecnologia de informação no pós-guerra. Além disso, destacou 

que as novas tecnologias exigiam capital intensivo e, excetuando-se por cientistas e 

por técnicos altamente qualificados, exigiam pouca mão de obra. Especificamente, 

sobre produtos baseados em alta capacidade tecnológica o autor ressaltou que:  

[...] quanto mais complexa a tecnologia envolvida, mais complexa a estrada 
que ia da descoberta ou inovação até a produção, e mais elaborado e 
dispendioso o processo de percorrê-la. ‘Pesquisa & Desenvolvimento’ 
tornaram-se fundamentais para o crescimento econômico e, por esse motivo, 
reforçou-se a já enorme vantagem das ‘economias de mercado 
desenvolvidas’ sobre as demais. [...]. O ‘país desenvolvido’ típico tinha mais 
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de mil cientistas e engenheiros para cada milhão de habitantes na década de 
1970, mas o Brasil tinha cerca de 250, a Índia 130, o Paquistão uns 
sessenta, o Quênia e a Nigéria cerca de 30 (UNESCO, 1985, tabela 5.18). 
Além disso, o processo de inovação passou a ser tão contínuo que os gastos 
com o desenvolvimento de novos produtos se tornaram uma parte cada vez 
maior e mais indispensável dos custos de produção. (HOBSBAWM, 1994, p. 
261, grifo nosso). 

O século XX, ao que parece, foi palco de profundas transformações que, de 

uma forma ou de outra, afetaram as questões de defesa. Revolução Tecnológica, 

Revolução da Tecnologia da Informação ou Revolução Informacional são termos 

utilizados para tentar a descrição mais precisa das transformações científico-

tecnológicas, políticas, econômicas e sociais pelas quais os Estados passaram. A 

pesquisa e o desenvolvimento em áreas como a eletrônica, telecomunicações, 

nanotecnologia, entre outras, ao mesmo tempo que possibilitavam a fabricação de 

produtos civis viabilizavam o desenvolvimento de produtos e sistemas de emprego 

militar. 

Manuel Castells (1999) escreveu a obra denominada A Era da Informação: 

Economia, Sociedade e Cultura, cujo primeiro volume chama-se A Sociedade em 

Rede, no qual aborda as transformações vividas pela sociedade mundial, durante o 

final do século XX, em razão de uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias 

da informação. O autor engloba nesta categoria de tecnologia todas as áreas de 

estudo envolvidas em microeletrônica, em computação – software e hardware, 

telecomunicações e radiodifusão, optoeletrônica e engenharia genética (1999, p. 67). 

Para Castells, a velocidade das transformações ocorria em escala exponencial em 

razão da criação de interface que integrou campos tecnológicos distintos por meio de 

linguagem digital comum a todos eles, na qual a informação é gerada, armazenada, 

recuperada, processada e transmitida. Além disso, o autor destaca as modificações 

do período do seguinte modo: 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 
cumulativo entre a inovação e seu uso. (CASTELLS, 1999, p. 69). 

Por sua vez, Daniel Bell (1999) estudou as transformações tecnológicas e suas 

implicações sociais, publicando The Coming of Post-Industrial Society, em 1973. 

Segundo esse autor, os avanços tecnológicos possibilitaram o aumento de 
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produtividade e, consequentemente, aumento de renda e de riqueza. Para mostrar os 

efeitos da tecnologia na sociedade o pesquisador define tecnologia nos seguintes 

termos: 

Technology was more than making things in a reproducible manner. It was a 
rational ordering of means-ends relations, a rationalization of work and even 
of sectors of life. Technology is, in its procedures, instrumental, and in its 
design, aesthetic, a conception fostered by the famous Bauhaus of the 

Weimar Republic45. (BELL, 1999, p. 18). 

Bell apontou ainda que a característica principal da sociedade pós-industrial 

seria a codificação do conhecimento teórico e as novas relações entre ciência e 

tecnologia e que, somente no final do século XX, foi possível o desenvolvimento de 

programas de pesquisa autoconscientes que desdobravam em novos conhecimentos 

(1999, p. 21). Assim, esse pesquisador concluiu que: “Research and development are 

the handmaidens of invention and innovation, and these are integral to the 

developments in science46.” (BELL, 1999, p. 22). 

Esta breve retrospectiva permite a constatação que o desenvolvimento 

tecnológico e científico impactou a sociedade de diferentes modos ao longo dos 

tempos e que os pensamentos trazidos ao debate permitem reflexões acerca de seus 

reflexos sobre o campo dos estudos de defesa. Dentro dum quadro contemporâneo, 

a guerra, como fenômeno político-social, também assimila as transformações em 

curso uma vez que as novas tecnologias (e.g., informática e telecomunicações) 

favorecem a organização de grupos sociais de propósitos diversos e, por vezes 

violentos, que surgem no cenário internacional como novos atores num campo de 

batalha complexo em que o Estado se mostra, muitas vezes, titubeante ante o 

estabelecimento de prioridades e mesmo de seu papel social. 

Nesse contexto, no final do século XX, a sociedade brasileira, por meio de 

Assembleia Nacional Constituinte, organizou o Estado promulgando, em 1988, sua 

Constituição Federal (BRASIL, [1988] 2012). O inciso I, do artigo 1º, dessa 

 
45 Tradução livre do inglês: Tecnologia era mais do que fazer coisas de maneira reproduzível. Foi um 

ordenamento racional das relações entre meios e finalidades, uma racionalização do trabalho e 
mesmo de setores da vida. A tecnologia é, em seus procedimentos, instrumental, e em seu design, 
estética, uma concepção fomentada pela famosa Bauhaus da República de Weimar. 

46 Tradução livre do inglês: Pesquisa e desenvolvimento são os servos da invenção e da inovação, e 

estes são essenciais para o desenvolvimento da ciência. 
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Constituição marca que a soberania se constitui num dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. Além disso, os constituintes estabeleceram, no artigo 3º, a 

construção de uma sociedade livre e a garantia do desenvolvimento nacional como 

objetivos fundamentais da República. A Carta magna do país destaca ainda, no artigo 

4º, que suas relações internacionais são regidas por princípios como a independência 

nacional, a autodeterminação dos povos, a não-intervenção, a igualdade entre 

Estados, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, dentre outros, devendo 

buscar a integração com os povos da América Latina.  

Dentro da percepção da necessidade de proteção da soberania nacional como 

forma de possibilitar a busca das aspirações naturais do povo brasileiro, está 

estabelecido no artigo 21º da Constituição de 1988 a competência da União em 

assegurar a defesa nacional (BRASIL, [1988] 2012). Desse modo, a defesa da Pátria 

não se constitui em exclusividade das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa, 

mas da reponsabilidade de toda a sociedade (CUNHA, AMARANTE, 2011, p. 14). Por 

sua vez, as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria conforme positivado no 

caput do artigo 142º da Constituição ([1988] 2012), devendo serem empregadas pela 

União para a defesa nacional. A partir da Constituição de 1988, outros documentos 

de alto nível foram elaborados como a PND, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro 

Branco de Defesa Nacional aprovados pelo Decreto Legislativo nº 179 de 14 de 

dezembro de 2018. Esse arcabouço normativo estabelece, entre outras coisas, 

ligação estreita entre os assuntos de defesa e os de desenvolvimento nacional. 

Inicialmente, verifica-se que a primeira Política de Defesa Nacional (BRASIL, 

1996), sancionada pós Constituição de 1988, buscava, além de fixar os objetivos de 

defesa, “[...] orientar o preparo e o emprego da capacitação nacional, em todos os 

níveis e esferas de poder, e com o envolvimento dos setores civil e militar.” (BRASIL, 

1996, p. 3). Além disso, esse documento de defesa ressaltava que a modernização 

da capacidade de autoproteção dependia da construção de modelo de 

desenvolvimento que envolvesse, sempre que possível, o segmento acadêmico, 

científico-tecnológico e industrial do Brasil. 

Passados mais de vinte anos, dentro dos marcos legalmente previstos para a 

atualização dos documentos de defesa, o governo brasileiro sancionou a, agora 
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denominada, Política Nacional de Defesa (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018). Este 

documento marca, ao analisar o ambiente interno, a possibilidade de aproveitamento 

de projetos de desenvolvimento ligados à área de defesa com a finalidade de diminuir 

a insuficiência tecnológica e a obsolescência de equipamentos das Forças Armadas, 

bem como a inter-relação entre os assuntos de defesa e de desenvolvimento nos 

seguintes termos: 

A defesa do País é indissociável de seu desenvolvimento, na medida em 
que depende das capacidades instaladas, ao mesmo tempo em que contribui 
para o incremento das potencialidades nacionais e para o aprimoramento de 
todos os recursos de que dispõe o Estado brasileiro. (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2018, p. 5, grifo nosso). 

Ademais, a PND (2018, p. 11) ressalta que a paz e a estabilidade nas relações 

internacionais demandam ações integradas em assuntos de desenvolvimento 

nacional, de diplomacia e de defesa, neste último caso de modo a possibilitar a 

dissuasão47, bem como o enfrentamento de ações hostis. Além disso, este documento 

destaca que o país concebe sua defesa segundo os seguintes posicionamentos: 

[...] XIV. manter as Forças Armadas adequadamente preparadas e 
equipadas, a fim de serem capazes de cumprir suas missões constitucionais, 
e prover a adequada capacidade de dissuasão; XV. buscar a regularidade 
orçamentária para o Setor de Defesa, adequada ao pleno cumprimento de 
suas missões constitucionais e à continuidade dos projetos de Defesa; 
XVI. priorizar os investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação 
relativos a produtos de defesa de aplicação dual, visando à autonomia 
tecnológica do País; XVII. promover a participação da mobilização nacional 
(recursos humanos, capacidade industrial e infraestrutura instaladas) na 
Defesa Nacional; e XVIII. estimular o fundamental envolvimento de todos os 
segmentos da sociedade brasileira nos assuntos de defesa, para o 
desenvolvimento de uma cultura participativa e colaborativa de todos os 
cidadãos. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 12, grifo nosso). 

Por fim a PND (2018) estabelece objetivos de defesa entre os quais destacam-

se:  

[...] II. Assegurar a capacidade de Defesa, para o cumprimento das 
missões constitucionais das Forças Armadas. Refere-se a, em última 
análise, dotar as Forças Armadas das capacidades necessárias para 
realizar a vigilância, o controle e a defesa do território, das águas 
jurisdicionais e do espaço aéreo brasileiros e prover a segurança das linhas 
de comunicação marítimas. Leva em conta a necessidade de contínuo 
aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma 
singular ou conjunta, com foco na interoperabilidade; o adequado 

 
47 O Glossário das Forças Armadas assim define o termo: DISSUASÃO – Atitude estratégica que, por 

intermédio de meios de qualquer natureza, inclusive militares, tem por finalidade desaconselhar ou 
desviar adversários, reais ou potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos. O mesmo 
que DETERRÊNCIA. (BRASIL, 2007, p. 84). 
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aparelhamento das Forças Armadas, empregando-se tecnologias 
modernas e equipamentos eficientes e em quantidade compatível com a 
magnitude das atribuições cometidas; e a dotação de recursos humanos 
qualificados e bem preparados. [...] VII. Promover a autonomia produtiva e 
tecnológica na área de defesa. Significa manter e estimular a pesquisa e 
buscar o desenvolvimento de tecnologias autóctones, sobretudo no que 
se refere a tecnologias críticas, bem como o intercâmbio com outras 
nações detentoras de conhecimentos de interesse do País. Refere-se, 
adicionalmente, à qualificação do capital humano, assim como ao 
desenvolvimento da Base Industrial de Defesa e de produtos de emprego 
dual (civil e militar), além da geração de empregos e renda. (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2018, p. 12–13, grifo nosso). 

Observa-se que, dentre os objetivos propostos pelo documento, dois destacam 

a interdependência entre os assuntos de defesa e de desenvolvimento. O primeiro 

trata de “Assegurar a capacidade de defesa, para o cumprimento das missões 

constitucionais das Forças Armadas” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 12), 

destacando a intenção em dotar as Forças Armadas, entre outras coisas, das 

capacidades necessárias à vigilância, ao controle e à defesa do território nacional. 

Considera, ainda, o emprego de tecnologias modernas e de equipamentos em 

qualidade e em quantidade compatíveis com a grande dimensão da missão 

constitucional imposta. O segundo objetivo apresentado aqui, complementa o anterior 

no sentido de que busca “Promover a autonomia produtiva e tecnológica na área de 

defesa” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 13), pela manutenção e pelo incentivo 

do desenvolvimento de tecnologias autóctones, principalmente, no tocante a 

tecnologias críticas, ressaltando as necessidades de qualificação do capital humano 

e de evolução da BID. 

Esses objetivos da PND são tratados na Estratégia de Defesa (ED) de modo a 

estabelecer ações necessárias para dotar o Brasil da capacidade para preservar seus 

valores fundamentais e, neste estudo, assegurar sua soberania sobre o território 

nacional. Esse documento buscou organizar os meios de defesa em torno de 

capacidades nacionais de defesa dentre as quais destaca-se a capacidade de 

mobilização em razão de sua íntima ligação com a independência tecnológica e 

logística do país, com a capacidade de Mobilização Nacional e com a capacidade do 

pronto emprego dos recursos e serviços colocados à sua disposição (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2018).  
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Em consonância com esses documentos normativos e com a Estratégia Militar 

decorrente, as Forças Armadas propõem ao Ministério da Defesa seus Planos de 

Articulação e de Equipamento de Defesa, os quais abrangem uma proposição de 

quantificação dos meios necessários e de equipamento para enfrentar cenários 

adversos potenciais de modo a viabilizar a interoperabilidade entre elas e a 

capacidade de defesa, as necessidades especificas de cada Força e a racionalização 

das atividades de planejamento estratégico (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018). Desse 

modo, os produtos de defesa contidos no PAED devem contar com o suporte logístico 

adequado e oportuno para serem empregados em situações de crise, demandando 

que o setor de defesa estimule o desenvolvimento da indústria brasileira (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2018). 

Verifica-se uma cadeia de interdependência para que a capacidade nacional 

de defesa seja viável. O suporte logístico depende da capacidade de mobilização do 

país que, por sua vez, demanda uma base industrial instalada e tecnologicamente 

desenvolvida para responder as demandas de material requisitadas. A tecnologia para 

a produção de sistemas de armas estratégicos, como as Plataformas Terrestres 

Militares, deve ser de domínio brasileiro viabilizando a mobilização nacional a ser 

decretada diante de agressão estrangeira. 

A Estratégia Nacional de Defesa apresentada ao Congresso Nacional, da 

mesma forma que as anteriores, estabelece a Dissuasão como concepção estratégica 

do país, em tempos de crise e de paz, como forma de inibir possíveis ameaças. 

Destaca-se que a capacidade de dissuasão, como descrita na END (2020a, p. 37), 

sustenta-se nas condições que possui a Nação em reunir e aplicar sua capacidade de 

proteção e de pronta resposta no caso de eventuais ações hostis contra a soberania 

e os legítimos interesses do Brasil. Ademais, a estratégia brasileira aponta o seguinte 

aspecto: 

Assim, a defesa e o desenvolvimento do País são naturalmente 
interdependentes, na medida em que este se configura como fator 
preponderante para construir os meios, humanos e de infraestrutura, de que 
a Nação necessita para suportar um eventual emprego da expressão militar. 
Ao mesmo tempo, é imperioso que o aparato de defesa esteja de acordo com 
as mais avançadas práticas e tecnologias, o que requer a condição de 
desenvolvimento científico e tecnológico nacional no estado da arte. 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 20). 



83 
 

   
 

Sobre o cerne da estratégia nacional de defesa, cabe ressaltar aquilo que foi 

apontado por André Beaufre nos seguintes termos: “A dissuasão repousa antes de 

tudo sobre um fator material: é preciso ter um grande poder de destruição, uma boa 

precisão e boa capacidade de penetração.” (BEAUFRE, 1998, p. 90). Para Beaufre a 

estratégia convencional complementaria a nuclear uma vez que esta ofereceria 

alguma liberdade de ação aos contendores em operações menores e periféricas nas 

quais o que se está em jogo não justificaria o emprego de armas nucleares (1998, p. 

95). Sobre a dissuasão convencional, General Rocha Paiva (2012) destacou que a 

eficácia da dissuasão convencional (sem armas nucleares) é dependente de poder 

militar de elevada letalidade e da ação coordenada de todas as expressões do poder 

nacional48. 

Em 2020, seguindo o calendário e o processo de atualização dos documentos 

de defesa, o poder executivo federal elaborou a proposta da nova Política de Defesa 

Nacional (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020a) encaminhando-a para aprovação do 

Congresso Nacional. Esse documento manteve o Objetivo Nacional de Defesa que 

trata da promoção da autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa por meio 

de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia autóctone, bem como conservou 

aspectos já destacados anteriormente, que caracterizam a dependência das 

capacidades de defesa ao desenvolvimento nacional. Ademais, essa proposta 

salienta que:  

[...] os países que investem em inovação e produzem tecnologias disruptivas 
aumentarão o seu nível de desenvolvimento e bem-estar da população, 
enquanto aqueles que absorvem tecnologias sem investir em seu próprio 
processo de conhecimento, e na modernização autóctone de suas 
capacidades produtivas seguirão exercendo papel secundário no cenário 
mundial, sem agregar benefícios às suas populações. (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2020a, p. 18). 

Em que pese os avanços normativos, a própria PND aponta deficiências no 

ambiente nacional que dificultam o desenvolvimento do país. Essa política destaca os 

avanços para a integração do Brasil com à comunidade de países industrializados, 

carecendo, contudo, “de maiores investimentos em CT&I e em qualificação do capital 

humano.” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 6). Além disso, esse documento 

 
48 A Escola Superior de Guerra de modo a facilitar a análise do poder nacional, uno e indivisível, utiliza 

a metodologia de estudá-lo segundo suas manifestações nas seguintes expressões: política, 
econômica, militar,  psicossocial e científico-tecnológica (ESG, 2014). 
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ressalta a irregularidade nas aquisições de PRODE e na destinação de recursos 

orçamentários, desestimulando investimentos por parte da BID. Ademais, aponta para 

o seguinte aspecto:  

As demandas das Forças Armadas e a defasagem tecnológica 
provavelmente manterão inalterados os níveis de produção da BID dos 
últimos anos. Nesse sentido, o ritmo do desenvolvimento tecnológico 
brasileiro, considerando os atuais níveis de investimento, não permite 
vislumbrar a eliminação da dependência externa em áreas de fundamental 
importância para a indústria, nos próximos vinte anos. (MINISTÉRIO DA 
DEFESA, 2018, p. 6–7). 

A manutenção do status quo não promove o desenvolvimento nacional e 

tampouco estimula a pesquisa. Soluções simples também não costumam responder 

à problemas complexos como o de desenvolver parque industrial de uso intensivo de 

alta tecnologia. Diante dessa conjuntura, o EB se depara com necessidade de 

obtenção de nova Viatura Blindada de Combate Carro de Combate (VBCCC) para 

equipar suas Grandes Unidades blindadas. Ressalta-se que, dentre as Plataformas 

Militares, a VBCCC configura-se no sistema de armas terrestre que reúne a maior 

complexidade tecnológica para desenvolvimento, viabilizando em torno de si uma 

demanda industrial que viabiliza a formação de uma cadeia produtiva associada (ABDI 

/ IPEA, 2016). 

 

4.2 SINGULARIDADES DE PROJETOS DE CoPS 

 

Julga-se necessário, neste trabalho, caracterizar as PTM como particularização 

dum campo maior de produtos industriais denominado de CoPS. Pretende-se, com 

isso, buscar elucidar aspectos específicos desses produtos, dos quais possa-se 

edificar alicerce sólido que contribua para as discussões sobre o desenvolvimento de 

plataformas de produtos no Brasil. 

A pesquisa realizada acerca de produtos e sistemas complexos, revela certo 

pioneirismo aos assuntos investigados pela Unidade de Pesquisa de Ciência Política 

britânica da Universidade de Sussex, particularmente, no trabalho de William Walker, 

Mac Graham e Bernard Harbor (1987). Esses autores observaram que, 

rotineiramente, no Reino Unido, os estudos sobre os efeitos dos gastos militares no 

desempenho industrial eram analisados por meio de associações entre indicadores, 
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como taxas de crescimento econômico, movimentos em ações comerciais e 

compromissos nacionais para aquisição de material militar, gerando uma relação 

causal negativa em termos de gastar recursos financeiros escassos para a pesquisa 

e o desenvolvimento de produtos de emprego militar. Essa relação deficitária seria em 

virtude da complexidade tecnológica envolvida para a pesquisa e o desenvolvimento 

e das práticas industriais protecionistas dos mercados. Para evitar apreciações 

equivocadas, os autores propuseram ordenar a diversidade de produtos envolvidos, 

principiando pelo estabelecimento de taxonomias claras (para uso militar e civil) e de 

esquemas para a classificação das tecnologias empregadas no setor militar, sendo 

que estas deveriam ser pensadas em função de suas propriedades intrínsecas e de 

suas funções militares, refletindo uma visão sistêmica. Desse modo exploraram a 

natureza hierárquica dos produtos e dos processos militares (verificar Quadro 2), sua 

singularidade e diferenciação, bem como os papéis das tecnologias genéricas49 nas 

mudanças sistêmicas, sugerindo que o delineamento de produtos e de tecnologias 

poderia relacionar e fornecer dados a respeito de estruturas industriais e de mercado. 

A respeito da escala hierárquica proposta por Walker, Graham e Harbor (1987), 

os autores destacaram que todos os produtos são sistemas e que a escala também 

poderia ser denominada de escala de sistemas. Especificamente sobre os níveis 5 e 

6 da hierarquia propostos pelos pesquisadores e exemplificados no Quadro 2, eles 

ressaltaram o que segue: 

At levels 5 and 6 […] the systems, although increasingly complex, are still 
subject to batch- and series- production. At these levels there remains a 
considerable overlap with civilian technologies. The products fall into three 
main groups: weapons (torpedoes, missiles…); platforms (aircraft, ships…); 
and discrete communications systems (radar, satellites…). They can in turn 
be divided into sea, land, air and space systems, and their various 

combinations50 (WALKER, GRAHAM, HARBOR, 1987, p. 30, grifo nosso). 

 
49 Walker, Graham e Harbor (1987) distinguem as tecnologias específicas daquelas ditas genéricas ou 

componentes genéricos. Estes, em produtos eletrônicos, incluem componentes passivos (e.g. 
resistores, conectores e placas de circuito impresso) e componentes ativos (e.g. diodos, transistores 
e circuitos integrados). Segundo os autores, seja ativo, passivo ou ambos, eles podem ser divididos 
em dois grupos amplos: padronizados e personalizados, i.e., adaptados a aplicativos específicos. 

50 Tradução livro do inglês: Nos níveis 5 e 6 […] os sistemas, embora cada vez mais complexos, ainda 

estão sujeitos à produção em lotes e em séries. Nestes níveis, permanece uma sobreposição 
considerável às tecnologias civis. Os produtos enquadram-se em três grupos principais: armas 
(torpedos, mísseis...); plataformas (aeronaves, navios...); e sistemas de comunicações discretos 
(radar, satélites...). Por sua vez, podem ser divididos em sistemas marítimos, terrestres, aéreos e 
espaciais, e suas diversas combinações. 
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O debate proposto por esses pesquisadores contribuiu para que as plataformas 

militares fossem observadas por outra perspectiva, evidenciando a hierarquia de 

produtos e de processos, a singularidade e a diferenciação de produtos, bem como 

estruturas de sistemas e tecnologias genéricas. A proposição conceitual visou 

organizar a diversidade industrial e reconhecer a natureza sistêmica do assunto. 

Quadro 2 – Hierarquia de Produtos 

PRODUTOS HIERARQUIA PROCESSOS 

Alto valor unitário, 

complexidade, integração 

sistêmica.  

Longa vida do produto 

8. Estratégias e conceitos militares 

integrados 
Unidade de produção; 

gerenciamento de projetos 

em larga escala.  

Prazos de entrega longos 

7. Sistemas integrados de armas e 

informações (e.g., sistema 

antimísseis da OTAN) 

Personalizado 

6. Principais plataformas de armas e 

sistemas de comunicação (e.g., 

aeronaves e carros de combate) 

L
o
te

/s
e

ri
e

 

P
ro

d
u
ç
ã
o

 

5. Kits completos de armas e 

comunicações (e.g., Sting Ray - 

torpedo) 

4. Subsistemas (e.g., telêmetro a 

laser, giroscópios) 

P
a
d
ro

n
iz

a
d

o
 

P
e
rs

o
n
a
liz

a
d
o

 

3. Subconjuntos (e.g., miras, 

espoletas, amplificadores) 

P
a
d
ro

n
iz

a
d

o
 

P
e
rs

o
n
a
liz

a
d
o

 
2. Componentes (e.g., circuitos 

integrados e conectores) 

Baixo valor 

unitário e 

curta vida 

útil. 

Alto valor 

unitário e 

curta vida 

útil. 

1. Materiais (e.g., fibras de carbono e 

semicondutores) 

Produção em 

massa. 

Economias de 

escala 

Produção 

em lotes e 

em série. 

Economias 

de menor 

escala 

Fonte: Adaptada pelo autor (WALKER; GRAHAM; HARBOR, 1987, p. 21, grifo nosso, tradução nossa). 

O Quadro 2 procura elucidar de maneira gráfica simplificada o conceito de 

hierarquia dos produtos. Sobre isso, os autores apontaram que: 

As the hierarchical chain is climbed products be- come more complex, few in 
number, large in scale, and systemic in character. In parallel, design and 
production techniques tend to move from those associated with mass-
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production through series- and batch-production to unit production. Towards 
the top of the hierarchy, production involves the integration of disparate 
technologies, usually entailing large-scale project management and extensive 
national and international cooperation between enterprises. Thus, the pyramid 

is also one of increasing organisational and managerial complexity51. 

(WALKER; GRAHAM; HARBOR, 1987, p. 19–20). 

A Universidade de Sussex progrediu com suas pesquisas sobre a peculiaridade 

dos produtos complexos como demonstra o artigo intitulado Product complexity, 

innovation and industrial organisation, produzido por Mike Hobday (1998), sobre como 

são afetadas a inovação e a organização industrial em razão do desenvolvimento de 

sistemas e produtos complexos de alto custo, destacando as lacunas de pesquisa que 

existiam sobre esse campo industrial. Nesse trabalho, o conceito de CoPS é colocado 

para diferenciar dos bens produzidos em massa, em termos de produto e de 

características produtivas, bem como dos modos de produção, das estratégias 

competitivas, das características do mercado e das restrições gerenciais. 

Hobday (1998) buscou descrever as características dos CoPS por meio de 

estudos a respeito de sistemas militares, de gerenciamento de projetos, de estudos 

de inovação, de engenharia de sistemas, de história da tecnologia, de sociologia 

industrial e de software, bem como sobre o impacto da inovação e da organização 

industrial em razão do desenvolvimento de CoPS de alto custo, conduzindo-os ao 

estabelecimento de seguinte definição: “[...] CoPS are defined as high cost, 

engineering-intensive products, systems, networks and constructs.”52 (HOBDAY, 

1998, p. 690). Além disso, esse autor organizou uma lista de produtos, Quadro 3, no 

qual sugere produtos e sistemas que poderiam ser classificados como CoPS, na qual 

as viaturas blindadas de combate e os carros de combate foram incluídos (1998, p. 

697). Para Hobday, os CoPS, por suas características peculiares afetas ao alto custo 

e ao grau de especificidade do produto, a dinâmica de inovação e a coordenação 

industrial diferem daquelas desenvolvidas para bens de custo mais baixo e produzidos 

 
51 Tradução livre do inglês: À medida que a cadeia hierárquica é escalada, os produtos se tornam mais 

complexos, poucos em número, grandes em escala e de caráter sistêmico. Paralelamente, as 
técnicas de design e produção tendem a passar daquelas associadas à produção em massa, 
passando pela produção em série e em lotes, para a produção unitária. No topo da hierarquia, a 
produção envolve a integração de tecnologias díspares, geralmente envolvendo gerenciamento de 
projetos em larga escala e ampla cooperação nacional e internacional entre empresas. Assim, a 
pirâmide também é de crescente complexidade organizacional e gerencial. 

52 Tradução livre do inglês: CoPS são definidos como produtos, sistemas, redes e construções de alto 

custo e de engenharia intensiva.  
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em massa, implicando na modelagem dos processos de inovação, nas formas 

organizacionais e na coordenação industrial. Em consequência, os CoPS, 

normalmente, são desenvolvidos por firmas temporárias reunidas em torno do projeto 

e que a concorrência comercial ocorre entre coalizações rivais e não por firmas 

isoladas. Nesse sentido, Hobday apontou seu posicionamento contrário ao 

desenvolvimento de CoPS por empresas isoladas, sugerindo duas formas de 

organização para tal: i) the project as a coordination mechanism; ii) the project-based 

organisations. (HOBDAY, 1998, p. 707). 

Posteriormente, Hobday deu sequência aos seus trabalhos e produziu, 

conjuntamente, a Howard Rush o artigo intitulado Technology management in 

complex product systems (CoPS) ─ ten questions answered (1999). Nesse trabalho 

os autores definem CoPS do seguinte modo: 

Complex product systems (CoPS) are high value products, systems, capital 
goods, control units, networks and high technology constructs. They tend to 
be made in one-off projects or small-batches and the emphasis of 
production is on design, project management, systems engineering and 

systems integration53. (HOBDAY; RUSH, 1999, p. 619, grifo nosso). 

A nova definição difere pouco da anterior contudo, ressaltou o fato da produção 

estar alicerçada sobre fatores como o desenho, a gestão de projetos, a engenharia de 

sistemas e a integração de sistemas. 

Em outra pesquisa de Hobday, agora somando esforços com outros 

pesquisadores, apresentou definição semelhante a anterior nos seguintes termos: 

“CoPS can be defined as high value, capital goods systems, networks and 

infrastructural components, designed and produced by firms as one-offs or in small 

tailored batches to meet the requirements of large business or government 

customers54.” (DAVIES et al., 2011, p. 8). Esses autores (2011a, p. 8) destacaram 

ainda que os CoPS compõe infraestruturas críticas de alta tecnologia as quais 

 
53 Tradução livre do inglês: Sistemas de produtos complexos (CoPS) são produtos de alto valor, 

sistemas, bens de capital, unidades de controle, redes e construções de alta tecnologia. Eles tendem 
a ser feitos em projetos pontuais ou em pequenos lotes e a ênfase da produção está no design, no 
gerenciamento de projetos, na engenharia de sistemas e na integração de sistemas. 

54 Tradução livre do inglês: CoPS pode ser definido como sistemas de bens de capital, redes e 

componentes de infraestrutura de alto valor, projetados e produzidos por empresas como itens 
únicos ou em pequenos lotes sob medida para atender às necessidades de grandes empresas ou 
clientes governamentais. 
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possibilitariam o fluxo de bens e serviços, informação e conhecimento em economias 

avançadas e em desenvolvimento. Ademais, a pesquisa realizada por esses autores 

revelou que as empresas dedicadas à produção de CoPS não conseguiram 

estabelecer processo coerente, integrado e estratégico de projetos resultando em 

níveis diferentes de progresso. (DAVIES et al., 2011, p. 19). 

Pouco tempo depois, em 2014, Vivek Bhise escreveu, em sua obra intitulada 

Designing Complex Products with Systems Engineering Processes and Techniques, 

que um produto pode ser considerado complexo quando contém muitos sistemas e 

componentes e, devido a isso, exigiria projeto que envolveria inter-relações entre 

sistemas e componentes. Vivek (2014, p. 7) salientou que projetar e produzir produtos 

complexos demandaria grandes recursos e ações coordenadas de diversas pessoas 

e equipamentos e que quaisquer problemas na criação do produto poderia causar 

longos atrasos para localizá-los e corrigi-los, além dos elevados custos decorrentes. 

Ademais, Vivek (2014, p. 8) definiu que qualquer sistema ou produto complexo pode 

ser dividido em subsistemas e estes em algo menor até atingir os componentes, numa 

estrutura hierárquica definida. 

Em complemento aos aspectos apresentados por Vivek, Hobday (1998) 

descreveu os CoPS segundo as seguintes características: i) existência de hierarquia 

de CoPS; ii) o projeto como processo típico de fabricação; e iii) dimensões críticas do 

produtos (indicadores de complexidade, arquitetura de produtos, desenho de projetos 

e caminhos de retorno, amplitude de conhecimento e habilidades, coordenação entre 

unidades, software embutido e perfis de produtos). 

A respeito do conceito de hierarquia dos CoPS, Hobday (1998) aludiu que, 

embora ela constitua-se em característica intrínseca das arquiteturas de produtos, 

componentes e sistemas hierárquicos podem ser, em muitos casos, de difícil 

determinação do que venha a ser uma coisa ou outra. Nesse sentido, Hobday possui 

conceito semelhante ao apresentado por Walker, Graham e Harbor (1987) no sentido 

de que a extensão da hierarquia contribui para definir os tipos de produtos e de 

sistemas. Ademais, sobre estes sistemas, Hobday (1988) apontou que eles são 

organizados para executar um objetivo comum e os definiu utilizando-se de três 

características: i) componentes; ii) estrutura de rede; e iii) mecanismos de controle. 
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Desse modo, utilizando-se dos conceitos apresentados, Hobday (1998) indicou que 

os CoPS incluem produtos e sistemas de alta tecnologia. 

Quadro 3 – Sistemas e Produtos Complexos 

EXEMPLOS DE CANDIDATOS DE CoPS* 

Sistemas de controle 
de tráfego aéreo 

Represas Aviões de 
combate a jato 

Sistemas de 
produção 
automatizados 

Observatórios 
espaciais 

Motores de avião Docas e portos Computadores Lanchas de 
corrida 

Estações espaciais 

Aviões de transporte Sistemas de 
controle de redes 
de eletricidade 

Sistemas de 
comunicação 
marítimo 

Torres de rádio Bombardeiros 
estratégicos 

Veículos blindados de 
combate 

Sistemas de 
comércio 
eletrônico 

Navios caça 
minas 

Sistemas de 
reabastecimento 
de aeronaves 

Submarinos 

Equipamentos de 
avião 

Redes de varejo 
eletrônico 

Sistemas de 
mísseis 

Unidades remotas 
de desativação 
nuclear 

Supercomputadores 

Sistemas de 
manuseio de 
bagagem 

Sistemas de 
manufatura 
flexível 

Sistemas de 
desativação 
nuclear 

Carros de corrida Redes de super-
servidores 

Sistemas de 
automação bancária 

Simuladores de 
voo 

Instalações de 
pesquisa de fusão 
nuclear 

Sistemas de 
controle de 
sinalização 
ferroviária 

Aceleradores de 
partículas síncotron 

Estações para 
comunicações 
móveis 

Fragatas Usina nuclear Sistemas 
rodoviários 

Carros de 
Combate 

Navios de guerra Unidades de 
controle de 
mísseis terra-ar 

Instalações de 
armazenamento 
de lixo nuclear 

Sistemas de 
gestão de tráfego 
rodoviário 

Sistemas de 
comunicações do 
Carro de Combate 

Pontes Helicópteros Navios oceânicos 
de perfuração 

Equipamentos 
robóticos 

Centrais de 
telecomunicações 

Navios de transporte Trens de alta 
velocidade 

Plataformas 
marítimas de 
produção de 
petróleo 

Equipamentos de 
montanha russa 

Sistemas de gestão 
de redes de 
telecomunicações 

Rede de informações 
comerciais 

Aerobarco Equipamento de 
refino de petróleo 

Pistas para 
aeronaves 

Sistemas de 
repetidores de 
telecomunicações 

Indústrias químicas Sistemas de 
processamento 
integrado de 
correio 

Navios petroleiros Sistemas de 
satélite 

Aviões de 
treinamento 

“Salas limpas” para 
semicondutores 

Sistemas de 
bonde integrado 

Aviões de 
passageiros 

Equipamentos de 
fabricação de 
semicondutores 

Sistemas de 
trânsito ferroviário 

Turbinas a gás de 
ciclo combinado 

Construções 
inteligentes 

Sistemas de carga 
e descarga 
portuário 

Usinas de 
tratamento de 
esgoto 

Usinas de 
tratamento de água 

Navios de cruzeiro Armazéns 
inteligentes 

Sistemas de 
controle de 
processos para 
refinarias de 
petróleo 

Veículos de 
lançamento 
espacial 

Sistemas de 
suprimento de água 

Redes de longa 
distância 

Iates * Incluem redes, subsistemas e construções (e.g. construções 
inteligentes). Selecionados apenas como exemplos. 

Fonte: (HOBDAY, 1998, p. 697, grifo nosso, tradução nossa). 
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Com relação ao compartilhamento de componentes por diversos produtos, para 

Vivek (2014, p. 9) os produtos complexos costumam compartilhar grande número de 

componentes, subsistemas e sistemas com outros semelhantes, formando com eles 

uma “família” de produtos, possibilitando a redução de custos em várias fases de seu 

ciclo de vida. Além disso, o compartilhamento apresentaria a vantagem de conferir 

níveis mais altos de qualidade visto que os componentes seriam projetados apenas 

uma vez, extinguindo a chance de falhas. Ainda segundo Vivek (2014), os produtos 

complexos utilizariam muitos componentes e sistemas padronizados com emprego 

em outros produtos, por outros fabricantes e diversas indústrias, reduzindo ainda mais 

os custos por meio do aumento de produção dos componentes e sistemas 

compartilhados. Por outro lado, esse autor apontou como desvantagem do 

compartilhamento de componentes e sistemas o fato de que isto poderia impedir ou 

retardar a introdução de novas tecnologias e, desse modo, diminuindo as 

oportunidades de inovação e melhorias rápidas em produtos complexos futuros. 

Por sua vez, a característica apresentada por Hobday (1998) em que o projeto 

constituir-se-ia em processo típico de fabricação de CoPS, observa-se que o autor 

assim o fez por entender que os projetos e os produtos configurariam as principais 

unidades para a inovação. Esse pesquisador definiu projeto do seguinte modo: “The 

project represents a clearly defined CoPS supply task undertaken within a certain 

timescale and given resources with the specific needs of one or more customers in 

mind.55” (HOBDAY, 1998, p. 693). Além disso, o autor ressaltou a irrelevância em se 

distinguir o produto do projeto em razão de que ambos estariam profundamente 

interligados, de maneira que: “[...] the product shaping the nature and quality of the 

project and vice versa56.” (HOBDAY, 1998, p. 694). Especificamente, sobre os projetos 

envolvendo CoPS, o pesquisador destacou a participação de associações de 

empresas, representados na Figura 5, para desenvolvê-los devido ao fato deles 

envolverem diversas fases como: “[...] licitações de pré-produção; projeto conceitual e 

 
55 Tradução livre do inglês: O projeto representa uma tarefa de fornecimento de CoPS claramente 

definida, realizada dentro de prazo determinado e de recursos dados, tendo em mente as 
necessidades específicas de um ou mais clientes. 

56 Tradução livre do inglês: o produto moldando a natureza e a qualidade do projeto e vice-versa. 
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detalhado; fabricação; entrega e instalação; inovação de pós-produção; manutenção, 

serviços e, às vezes, a desativação.” (HOBDAY, 1998, p. 693 tradução nossa). 

Figura 5 – Estruturas de Projetos Militares 

 

Legenda:  

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Structure of military project DISPRO (Distributed Interactive 

Simulator Project) (HOBDAY, 1998, p. 704, tradução nossa). 

Já, sobre as dimensões críticas do produto, Hobday (1998) destacou que seu 

entendimento conjunto contribuiria para explicar como os aspectos de complexidade 

relacionar-se-iam com inovação. Esse autor listou fatores críticos que definem as 

características dos produtos e sua complexidade do seguinte modo: 

 Fluxos de informação primária (formal) 

 Fluxo de informação informal 

Consumidor / 

Financiador 

Usuário 

Sistema 

primário / 

fornecedores 

de subsistemas 

Comitê / Agente 

Comissionado 

Coordenador / 

Gestor de 

Projetos 

Cenário operacional, 

fornecedores de dados 

Comitê de Projetos da 

DISPRO 

Software 

especializado, 

fornecedores de 

serviços 

Subsistemas 

secundários / 

fornecedores de 

componentes 

Departamento de Defesa do Reino 

Unido (Organizações R, S) 

Companhias A, B, C, 

D 

Companhia A 

Exército 

britânico, 

Artilharia Real 

(3 Divisões) 

(Organizações 

O, P, Q) 

Companhias 

E, F, G, H 

Companhias I, J. K 

Agencias de pesquisa do 

governo (Organizações L, M, N) 
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Unit cost / financial scale of project; product volume (inverse of); degree of 
technological novelty; extent of embedded software in product; quantity of 
sub-systems and components; degree of customisation of components; 
degree of customisation of final system; complexity and choice of system 
architectures; quantity of alternative component design paths; feedback loops 
from later to earlier stages; variety of distinct knowledge bases; variety of skill 
and engineering inputs; intensity of user involvement; uncertainty / change in 
user requirements; intensity of other supplier involvement; intensity of 

regulatory involvement.57 (HOBDAY, 1998, p. 691).  

A lista de fatores críticos, segundo Hobday (1998) salientaria seleção de 

peculiaridades do produto, as quais concorreriam, diretamente, para dificultar o 

gerenciamento da produção e da inovação, incrementando incertezas e riscos. Além 

disso, o autor apontou que ela proveria indicadores para o grau e para a natureza da 

complexidade de produtos específicos e sugeriria dificuldades para atividades de 

coordenação. 

Finalmente, Hobday (1998) apontou aspectos determinantes na comparação 

que conduziu entre os modelos de produção em massa e os baseados em projetos 

para CoPS. O autor sublinhou o fato da demanda unitária por sistemas complexos, 

em muitas ocasiões, pode ser baixa, mas que o valor de mercado costuma ser alto. 

Em que pese o aprendizado inicial para o desenvolvimento de CoPS ser difícil no 

começo, o pesquisador destacou que há espaço no mercado para atuação em 

gerações tecnológicas anteriores, bem como para o comércio de componentes do 

CoPS. Verificou, também, que os fornecedores de componentes de CoPS poderiam 

tirar vantagem por meio da alteração das arquiteturas de projeto para aumentar o 

escopo de uso dos componentes de alto volume do CoPS. 

Quanto aos sistemas, uma definição simples, dentre outras possíveis, seria: “A 

collection of different things so related as to produce a result greater than what its 

 
57 Tradução livre do inglês: custo unitário / escala financeira do projeto; volume do produto; grau de 

novidade tecnológica; extensão do software incorporado ao produto; quantidade de subsistemas e 
de componentes; grau de customização dos componentes; grau de customização do produto final; 
complexidade e escolha das arquiteturas dos sistemas; quantidade de possibilidades para 
componentes alternativos; avaliações contínuas desde os estágios mais avançados para os iniciais; 
variedade de bases de conhecimento distintas; variedade de habilidades e absorção de engenharias; 
intensidade do envolvimento do usuário; incerteza / mudança nos requisitos do usuário; intensidade 
do envolvimento de outros fornecedores; e intensidade de envolvimento regulatório. 
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parts, separately, could produce58.” (RECHTIN, 1992, p. 66). Segundo esse autor, o 

propósito de se construir um sistema seria o de se fazer algo maior. 

Por sua vez, um sistema complexo foi definido da seguinte maneira: “Complex 

systems are co-evolving multilayer networks59.” (THURNER, HANEL, KLIMEK, 2018, 

p. 22). Segundo esses autores (2018, p. 22-23), a definição apresentada resume dez 

características dos sistemas complexos a saber: sistemas complexos são compostos 

por muitos elementos; esses elementos interagem entre si por meio de um ou mais 

tipos de conexões; as interações não são estáticas, mudando com o tempo; elementos 

são caracterizados pelas condições que, da mesma maneira, evoluem com o tempo; 

sistemas complexos caracterizam-se pelo fato de que as interações e as condições, 

frequentemente, não são independentes, mas evoluem singularmente influenciando-

se mutualmente; as dinâmicas das redes multicamadas de coevolução não são 

lineares; os sistemas complexos são dependentes do contexto; sistemas complexos 

são algoritmos; sistemas complexos são dependentes do caminho e, 

consequentemente, difíceis de se determinar de forma estática o comportamento de 

um todo dinâmico; sistemas complexos frequentemente possuem memória. 

As definições trazidas nesta subseção buscam alargar o entendimento a 

respeito do que venham a ser produtos e sistemas complexos demonstrando a 

singularidade que os envolvem e suas principais características apresentadas de 

maneira resumida no Quadro 4. Ao discutir-se a pesquisa e o desenvolvimento de um 

CoPS faz-se necessário o aprofundamento teórico para o estabelecimento de 

ambientes favoráveis à sua evolução, aspecto que procurar-se-á discutir mais à frente. 

Na sequência, busca-se a particularização do conceito de CoPS para um produto de 

uso militar específico de emprego típico das forças terrestres.  

 
58 Tradução livre do inglês: Uma coleção de coisas diferentes relacionadas de modo a produzir um 

resultado maior do que suas partes, separadamente, poderiam produzir. 
59 Tradução livre do inglês: Sistemas complexos são redes multicamadas em co-evolução. 
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Quadro 4 – Características dos CoPS 

DIMENSÃO CARACTERÍSTICAS 

Produto Os CoPS caracterizam-se por seu alto valor unitário, complexidade, 
integração sistêmica, bem como pela longa vida do produto. 

Arquitetura Os CoPS são singulares e customizados, podendo ser organizados numa 
escala crescente de complexidade onde, nos níveis mais altos são exigidos 
integração de tecnologias distintas, gerenciamento de projetos e cooperação 
industrial.  

Personalização Os CoPS caracterizam-se pelo elevado grau de personalização. Diferenciam-
se da padronização serial padronizada. 

Organização 
industrial 

Devido a suas características, normalmente os CoPS são produzidos pela 
reunião de indústrias em trono dum projeto. Estas podem estar organizadas 
em torno de firmas temporárias reunidas em torno do projeto tendo, como 
concorrência, coalizões rivais.  

Processo produtivo Os CoPS possuem a produção baseada em projetos e na sua gestão, na 
engenharia de sistemas e na integração de sistemas. Devido a existência de 
sistemas e de subsistemas, demanda projeto que envolva inter-relações entre 
sistemas e componentes 

Inovação Os processos de inovação podem ser beneficiados pelo desenvolvimento de 
CoPS uma vez que estes agregam infraestruturas de alta tecnologia que 
favorecem o fluxo de bens e serviços, informação e conhecimento, aspectos 
importantes ao processo de inovação. 

Custo Os CoPS possuem alto valor unitário. 

Compartilhamento 
de componentes 

A grande quantidade de sistemas e subsistemas necessários ao determinado 
CoPS pode proporcionar o desenvolvimento de outros produtos baseados nos 
mesmos sistemas proporcionando a criação de família de produtos. 

Base de 
conhecimento 
envolvida 

Conhecimento multidisciplinar sedimentado através da experiência 
acumulada em anos de desenvolvimento de CoPS iniciando pelos graus 
hierárquicos inferiores.  

Fonte: o autor. 

 

4.3 PLATAFORMA TERRESTRE MILITAR 

 

Estreitando um pouco mais o foco deste trabalho, buscar-se-á nesta seção a 

discussão em torno do conceito de Plataforma Terrestre Militar. Deseja-se possibilitar 

o entendimento adequado dum conceito basilar deste estudo. 

Inicialmente, considera-se pertinente a busca pela conceituação de plataforma. 

Segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis (2020), a palavra 

plataforma significa, entre outras coisas, o que segue: “superfície plana, horizontal, 
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mais alta que a área adjacente; construção de superfície plana, horizontal, sobre a 

qual se assentam quaisquer objetos pesados; base permanente ou temporária para a 

montagem de canhões” (MICHAELIS, 2020). De maneira similar, de acordo com o 

Dictionary Longman (2001), o termo em língua inglesa platform significa, entre outras 

coisa, como estrutura alta construída para que as pessoas possam ficar de pé ou 

trabalhar acima da área circundante. Verifica-se que as definições apresentadas 

caracterizam algo concreto de múltipla utilidade, contudo tais descrições não 

englobam todos os significados com os quais o termo vem sendo utilizado. 

Diferentemente do apresentado anteriormente, o termo plataforma pode referir-

se ao conceito empresarial, utilizado pela indústria de base tecnológica e por 

pesquisadores, com o sentido de reaproveitamento do conhecimento acumulado, 

know-how, em novos produtos. A plataforma pretende favorecer a fabricação de 

variados produtos para o mercado mantendo-se o custo de desenvolvimento baixo 

(LEVANDOWSKI, CORIN-STIG, et al., 2012). 

Em ambas as situações, o significado primitivo do termo vem sendo alargado 

com a utilização de diversos adjetivos gerando entendimentos múltiplos. Sobre o 

enfoque da plataforma pensada como objeto concreto, descortinam-se os conceitos 

nacionais sobre a Plataforma Terrestre Militar e sobre a Plataforma Veicular Terrestre, 

bem como internacionais de land platform e land warfare platform. Por sua vez, se 

pensada como conceito empresarial, o termo pode adquirir significados diversos como 

os que seguem: “[...] product platform, technology platform, brand platform, global 

platform, modular platform, process platform, customer platform, integral platform, 

scalable platform, and high-tech platform [...]” (KRISTJANSSON, JENSEN, HILDRE, 

2004, p. 1). Tal variedade de termos e conceitos esvazia a palavra de seu significado 

original e dificulta o entendimento daquilo que se pretende discutir e estudar. 

Buscando o estabelecimento de uma base sólida de compreensão, buscou-se 

na literatura especializada o emprego da palavra plataforma, em seu sentido concreto 

– de objeto físico – bem como o significado transmitido pelos autores sobre ela. 

Primeiramente, Amarante (2012a) utilizou o termo “plataforma” em estudo publicado 

pelo Ipea, sobre a Base Industrial de Defesa brasileira, ao abordar os avanços 

tecnológicos na área militar com o emprego dos Veículos Aéreos Não Tripulados 
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(VANT), os quais constituir-se-iam em plataformas capazes de inter-relacionar 

tecnologias de base eletrônica, quais sejam: a robótica; a automação; e a sistêmica. 

Em pesquisa conjunta, termo “Plataforma Veicular Terrestre” foi utilizado por Heck e 

Amarante (2013, p. 27) os quais, incialmente, buscaram contextualizar os cenários 

geoestratégico mundial e brasileiro, fazendo uma apreciação do papel das Forças 

Armadas na defesa nacional. Na sequência, apontaram a evolução da tecnologia de 

defesa e o papel das plataformas como integradora de diversos materiais e serviços 

com capacidades tecnológicas particulares como a de Sensoriamento (e.g. Cascavel), 

a de Processamento (e.g. sistema de comando e controle), a de Atuação (e.g. Carros 

de Combate Principal) e a de Logística, sendo estas capacidades referidas pelo 

acrônimo SPA-L.  

A partir desse entendimento, Heck e Amarante (2013) analisaram os 

programas de desenvolvimento relacionados com a defesa terrestre, a infraestrutura 

científica, tecnológica e industrial, bem como a inovação na BID terrestre, tudo isso 

levando-se em conta o ambiente econômico e de mercado. Dentre as conclusões 

levantadas, os autores destacaram a influência direta da Ciência e Tecnologia nas 

questões de defesa e a indireta exercida das ações políticas, econômicas e 

psicossociais na conjuntura atual. Ademais, destacaram que: “A Indústria de Defesa 

sozinha não possuiria condições para estabelecer a capacitação nacional de 

abastecimento de produtos e serviços militares.” (HECK; AMARANTE, 2013, p. 68–

69). Ressaltaram, ainda, a necessidade de cooperação e de integração entre 

instituições privadas e órgãos governamentais para a construção de meios militares, 

bem como o estabelecimento e ativação da infraestrutura de CT&I60 integralmente 

trabalhada. Por fim, concluíram que a tecnologia de defesa deve ser pensada a longo 

prazo e baseada em tecnologias críticas. 

De maneira similar, a ABDI e o Ipea conduziram o Mapeamento da BID (2016), 

o qual abordou aspectos específicos a respeito da PTM no capítulo 5 (ANDRADE, 

LEITE e MIGON, 2016). Estes autores buscaram contribuir com uma visão geral sobre 

 
60 Infraestrutura de CT&I também chamada de Iceberg científico-tecnológico de defesa, Segundo Heck 

e Amarante (2013, p. 52), englobando: infraestrutura científica, envolvendo atividades de ensino e 
pesquisa básica; infraestrutura tecnológica, responsável por atividades de pesquisa aplicada, 
desenvolvimento tecnológico e avaliação; e infraestrutura industrial, atuando em projeto; fabricação 
de produtos e criação de serviços; e logística. 



98 
 

   
 

o segmento, bem como empenharam-se para oferecer uma compreensão sobre o 

termo PTM, as suas empresas e as suas relações com o Estado brasileiro. Além disso, 

a pesquisa intentou fomentar discussões a respeito de políticas públicas para o setor 

e o de apresentar a importância do desenvolvimento da plataforma dentro do contexto 

da segurança internacional, abordando as empresas, seu processo evolutivo em 

relação às inovações, bem como o apoio estatal recebido. Dentre as conclusões, os 

autores ressaltaram que, em relação à inovação, há esforços conjuntos entre 

empresas e centros de pesquisa, no entanto estes são insuficientes e demandam 

maior aproximação e coordenação entre os mencionados atores e o governo federal 

na fase de concepção e desenvolvimento de projetos, objetivando alinhar a demanda 

e a oferta na área de defesa, com benefício para o desenvolvimento de equipamentos 

mais adequados às necessidades das forças armadas e para a inovação em áreas 

estratégicas da ciência e da tecnologia. Por fim, os pesquisadores destacaram o 

surgimento de conglomerados de defesa no Brasil em busca de ganhos de escala e 

de melhor desempenho comercial. Em razão destas empresas atuarem em múltiplos 

segmentos, adotando em modo de operação específico, estas organizações 

industriais não foram consideradas para não distorcer a análise. Além disso, os 

autores esforçaram-se para conceber uma definição que apoiasse o estudo realizado, 

caracterizando a PTM nos seguintes: 

Por plataforma terrestre militar entende-se i) o material de emprego militar; ii) 
veicular; iii) concebido originalmente para tal uso ou militarizado em fase 
subsequente de projeto; iv) de uso nas operações terrestres; v) 
preponderantemente, mas não exclusivamente, de uso coletivo; vi) 
evidenciando o conceito de família de produto; vii) capaz de integrar 
diferentes tecnologias, aperfeiçoando-se ou modificando a sua utilidade 
militar; e ix) que não se enquadre em outros segmentos. (ANDRADE, LEITE, 
MIGON, 2016, p. 345). 

Por sua vez, Ganaka e Pinheiro (2015, p. 41–120) ao realizarem o diagnóstico 

do segmento aeroespacial e de defesa brasileiro destacaram a PTM como produto de 

atividade industrial onde, nenhuma empresa teve destaque após a falência da 

Engesa, nos anos 1990. Ressaltaram a produção de jipes para o Exército pela Agrale 

S.A. e o desenvolvimento da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média de 

Rodas 6x6 (VBTP‑MR), batizada Guarani, pela Iveco Brasil, do grupo Fiat, em 

conjunto com o Centro Tecnológico do Exército (2015, p. 64–65). Considerações 

similares a respeito do segmento terrestre da indústria são realizadas por Melo (2015, 
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p. 162), no livro Indústria de Defesa e Desenvolvimento Estratégico, e por Almeida e 

Acioly (2014, p. 184), os quais enfatizaram que o Guarani constituir-se-ia em 

plataforma sobre a qual outros modelos poderiam ser produzidos. 

Schmidt (2013, p. 38) apresentou outro ponto de vista sobre as plataformas, 

apontando para o aumento dos custos unitários dos produtos de defesa, em razão da 

maior capacidade tecnológica das plataformas e dos sistemas resultarem na aquisição 

de menor quantidade de unidades. Tal sugestão possui estreita relação com os 

estudos apresentados sobre CoPS corroborando a ideia de que as plataformas são 

exemplos de CoPS. 

Além disso, ainda dentro do entendimento concreto, documentos recentes 

demonstraram a atenção que as plataformas vêm ganhando. O Livro Branco de 

Defesa Nacional (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012) apontou que a transformação do 

setor de defesa é possibilitada pela: “[...] capacidade de aquisição e aplicação de 

tecnologia de ponta nas fases de pesquisa e desenvolvimento de novos sistemas de 

armas e plataformas.”, Além disso, o LBDN (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012) 

ressaltou, ainda, que esse processo pode se estender por mais de vinte anos e definiu 

a PTM como um dos segmentos mais importantes da BID. Ademais, o Estado-Maior 

do Exército (EME), por meio de Portaria n° 162 (2019), decidiu pela adoção de uma 

plataforma61 única para os projetos futuros de blindados, buscando a simplificação do 

suporte logístico. 

De outra maneira, buscou-se o entendimento do conceito abstrato do termo 

plataforma, referente à conceito empresarial. Nesse sentido, verificou-se que os 

desafios impostos pelo mercado de produtos de alta tecnologia motivaram a 

adaptação das empresas, no que se refere a pesquisa e desenvolvimento, para 

oferecerem respostas inovadoras e com preços competitivos. Nesse contexto, o 

conceito de platform foi o embrião para outros como: Technology Platform e Product 

Platform, cujo entendimento possibilita uma visão holística a respeito do 

 
61 O Glossário de Termos das forças Armadas define plataforma terrestre do seguinte modo: “Viatura 

em condições de receber equipamentos para o cumprimento de missões específicas.”(2007, p. 199). 
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desenvolvimento de Produtos de Defesa, particularmente sobre sistemas como as 

viaturas blindadas para o emprego em operações militares terrestres. 

Durante a década de 90 do século passado, alguns autores protagonizaram os 

debates a respeito do processo de inovação onde a pesquisa e o desenvolvimento 

assumiam papel relevante. Karl Ulrich (1995) discorreu sobre a arquitetura das linhas 

de produção de uma empresa e os termos afins para abordar temas correlatos. Para 

esse autor, as decisões que envolvem a arquitetura da empresa possuem ligação com 

os processos de inovação e de P&D por incrementarem possibilidades como a 

flexibilidade da linha de produção, no tocante a utilização de máquinas e 

equipamentos capazes de fabricarem produtos diferentes, possibilitando a diminuição 

de custos e as alterações de produtos. 

No ano seguinte, Liebe (1996), em uma sessão do PDMA62 Frontier Dialogue, 

apontou que o conceito de platform se refere a uma estrutura para variedade de 

produtos distintos e de aplicações diversas (apud MOORE; LOUVIERE; VERMA, 

1999). Similarmente, Ericsson & Erixon (1999) salientaram que o termo diz respeito a 

uma base comum da qual variantes podem ser desenvolvidas. Por sua vez, Gonzalez-

Zugasti, Otto e Baker (2001, p. 30) estabeleceram que “A platform is the set of 

elements and interfaces that are common to a family of products63”. As definições 

caracterizam, na verdade, a busca industrial por modelos organizacionais mais 

eficientes e, por consequência, mais lucrativos. 

O conceito de platform aproxima-se do significado do termo product platform, 

sendo em alguns casos utilizado como sinônimo. Meyer e Lehnerd ressaltaram na 

obra The Power of Product Platform (1997) que as denominadas “Product Families” 

são planejadas para que os produtos derivados possam ser criados a partir de uma 

base tecnológica comum a qual passaram a chamar de “Product Platform”. Para estes 

e para pesquisadores como Sawhney (1998) e Weck, Suh e Chang (2003) o conceito 

refere-se, de modo geral, a uma série de sistemas, de módulos e interfaces que 

constituem uma estrutura comum sobre a qual é possível desenvolver outros produtos 

 
62 PDMA - Product Development and Management Association. 
63 Tradução livre do inglês: Uma plataforma é o conjunto de elementos e interfaces comuns a uma 

família de produtos. 
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ou componentes que podem ser compartilhados por uma família. Sobre outro ponto 

de vista, autores como Maier e Fadel (2001 apud KRISTJANSSON, JENSEN, 

HILDRE, 2004), Siddique e Rosen. (1998) e Robertson e Ulrich (1998) consideraram 

que a principal finalidade do conceito de product platform seria a reutilização da 

tecnologia desenvolvida. 

As discussões entorno desses conceitos continuaram levando Wheelwright e 

Clark, na obra Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in Speed, 

Efficiency, and Quality, a apontarem que as empresas, comumente, elaboram de 

maneira paralela o desenvolvimento de tecnologias e de produtos derivados (1992 

apud LEVANDOWSKI et al., 2012). Essa constatação apresentada por Wheelwright e 

Clarck foi problematizada por Levandowski et al. nos seguintes termos: “However, a 

technology platform shall be the basis for developing a product platform, in the same 

way as a product platform constitutes basis for configuring product variants” (2012, p. 

68)64. Ainda segundo estes autores, o entendimento de que a technology platform é o 

alicerce para as product platforms, possibilitando com que aquela possa se concentrar 

nas tecnologias essenciais ou inovadoras a serem aproveitadas para o 

desenvolvimento de plataformas e produtos derivados (LEVANDOWSKI et al., 2012). 

Por sua vez, Jolly e Nasiriyar (2007) desenvolveram o conceito de que a 

technology platform utiliza e renova as competências de tecnologia para gerar novas 

aplicações. O conceito é apresentado de modo resumido na Figura 6 e nos seguintes 

termos: 

Technology platform is the result of firm’s accumulated knowledge and 
experience and its capabilities to reconfigure and reused the technological 
competencies inter-temporally in different core products and businesses. 
Technology platform encompass the characteristics of dynamic capabilities 
and core competencies and applies them for the technological competencies 

(JOLLY; NASIRIYAR, 2007, p. 31)65. 

 
64 No entanto, uma technology platform deve ser a base para o desenvolvimento de product platforms, 

da mesma forma que product platforms constitui a base para a configuração de produtos derivados 
(tradução nossa). 

65 A technology platform é o resultado do conhecimento e da experiência acumulados da empresa e 

de suas habilidades para reconfigurar e reutilizar as competências tecnológicas ao longo do tempo 
em diferentes produtos e negócios principais. A technology platform abrange as características das 
capacidades dinâmicas e das competências essenciais e as aplica às competências tecnológicas. 
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Em complemento ao conceito anterior, resgata-se Dong-Jae Kim e Bruce Kogut 

(1996a) cujos estudos apontaram que as empresas nascidas do esforço para o 

desenvolvimento de uma technology platform costumam incorporar capacidades 

tecnológicas que lhes permitem a diversificação de suas produções: “A platform 

technology represents the development of a capability that maps onto a wide variety 

of market opportunities, a capability that is consequently characterized by a high 

degree of intertemporal relatedness to a wide expanse of new markets66” (KIM; 

KOGUT, 1996a, p. 286). 

Figura 6 – Technology Platform & Product Platform 

 

Fonte: (JOLLY; NASIRIYAR, 2007, p. 28) 

  

 
66 Tradução livre do inglês: Uma plataforma tecnológica representa o desenvolvimento de uma 

capacidade que mapeia uma ampla variedade de oportunidades de mercado, uma capacidade que 
é, consequentemente, caracterizada por um alto grau de relacionamento intertemporal com uma 
ampla extensão de novos mercados. 
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No basta, pues, poder hacer algo para que lo hagamos, ni basta que el 
hombre posea inteligencia técnica para que la técnica exista. La 
inteligencia técnica es una capacidad, pero la técnica es el ejercicio 
efectivo de esa capacidad, que muy bien podía quedar en vacación. […] 
Pero si la vida no es realización de un proyecto, la inteligencia se 
convierte en una función puramente mecánica, sin disciplina ni 
orientación. Se olvida demasiado que la inteligencia, por muy vigorosa 
que sea, no puede sacar de sí su propia dirección; no puede, por tanto, 
llegar a verdaderos descubrimientos técnicos. Ella, por sí, no sabe 
cuáles, entre las infinitas cosas que se pueden «inventar», conviene 
preferir, y se pierde en sus infinitas posibil idades. Sólo en una entidad 
donde la inteligencia funciona al servicio de una imaginación, no técnica, 
sino creadora de proyectos vitales, puede constituirse la capacidad 

técnica67. (ORTEGA Y GASSET [1933], 2018, p. 42–43). 

 
67 Tradução livre do espanhol: Não é suficiente, então, ser capaz de fazer algo para que o façamos, 

nem é suficiente que o homem possua inteligência técnica para que a técnica exista. A inteligência 
técnica é uma capacidade, mas a técnica é o exercício efetivo dessa capacidade, que poderia muito 
bem permanecer de férias. [...] Mas se a vida não é a realização de um projeto, a inteligência se 
converte numa função puramente mecânica, sem disciplina nem orientação. Muitas vezes é 
esquecido que a inteligência, por mais vigorosa que seja, não pode extrair de si mesma sua própria 
direção; não pode, portanto, chegar a verdadeiras descobertas técnicas. Ela, por si mesma, não 
sabe quais, entre as infinitas coisas que podem ser «inventadas», devem ser preferidas, e se perde 
em suas infinitas possibilidades. Somente numa entidade onde a inteligência trabalha a serviço duma 
imaginação, não técnica, mas criadora de projetos vitais, pode constituir-se a capacidade técnica. 
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5. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Esta seção se propõe a apresentar conceitos propostos por pesquisadores a 

respeito dos seguintes termos: tecnologia e inovação. A partir dessa base conceitual, 

o estudo buscará estabelecer as relações entre progresso tecnológico e indústria de 

defesa no tocante aos desafios impostos ao desenvolvimento de tecnologias críticas 

e a busca por autonomia tecnológica. 

Inicialmente, julga-se pertinente apresentar a origem e o significado original da 

palavra tecnologia. Nesse intento, salienta-se que o termo tem sua origem etimológica 

na raiz grega τέχνη, cujo significado pode ser entendido por arte, habilidade, 

habilidade no trabalho, astúcia da mão, unida ao sufixo λογία que atribui ao 

substantivo o sentido de estudo, base do conhecimento (LIDDELL et al., 1940). Desse 

modo, poder-se-ia compreender tecnologia como o conhecimento para se fazer algo. 

Naturalmente, com o passar do tempo, o termo foi sendo empregado de diversas 

maneiras por distintos autores, trazendo dificuldade ao debate em razão do 

desentendimento surgido da indefinição. 

Os diversos usos e significados para o termo tecnologia são captados pelos 

dicionários evidenciando seus múltiplos entendimentos. No dicionário, em formato 

digital, Michaelis da Língua Portuguesa esse substantivo apresenta a seguinte 

definição: 

1 Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, 
indústria, educação [...] 2 Conhecimento técnico e científico e suas aplicações 
a um campo particular [...] 3 POR EXT Tudo o que é novo em matéria de 
conhecimento técnico e científico. 4 Linguagem peculiar a um ramo 
determinado do conhecimento, teórico ou prático. 5 Aplicação dos 
conhecimentos científicos à produção em geral [...] (MICHAELIS, 2019). 

Na língua inglesa o termo technology significa: “Technology […] 1 [C,U] 

knowledge about scientific or industrial methods or the use of these methods […] 2 [U] 



105 
 

   
 

machinery and equipment used or development as a result of this knowledge68 […]” 

(QUIRK, 2001, p. 1481, grifo do autor). 

A dificuldade em explicar o que venha a ser tecnologia, qual é sua origem, bem 

como entender como se dá sua evolução levou o pesquisador Arthur Brian a escrever 

The Nature of Technology (2009). Esse autor salientou que os significados trazidos 

pelos dicionários, em geral, dificultam a compreensão das origens da tecnologia e de 

seu processo evolutivo uma vez que, se a entendermos como conhecimento, então 

sua raiz estaria em algum conhecimento ou, se de maneira distinta, a tomarmos como 

ciência aplicada, então derivaria de uma ciência. Arthur construiu seus argumentos 

sobre três princípios: i) [Combinations] o primeiro, de que todas as tecnologias são 

combinações, implicando que tecnologias simples, isoladas, são desenvolvidas ou 

postas em conjunto por meio de componentes, montagens ou subsistemas 

disponíveis; ii) [Recursiveness] o segundo diz respeito a que cada componente 

tecnológico é uma tecnologia em si mesmo, em miniatura; realizando propósitos 

específicos dentro de um conjunto tecnológico maior; e iii) [Phenomena] o último 

aponta que as tecnologias aproveitam ou exploram algum efeito ou fenômeno, 

costumeiramente, vários. Após caracterizar a tecnologia como algo utilizado para 

cumprir um propósito humano por intermédio de conjunto de práticas e componentes 

isolados ou unidos por conjunto de dispositivos e práticas de engenharia disponíveis 

numa cultura, ele a resume como: 

[…] that a technology is a phenomenon captured and put to use. Or more 
usually, a set of phenomena captured and put to use. The reason this is 
central is that the base concept of a technology—what makes a technology 
work at all—is always the use of some core effect or effects. In its essence, a 
technology consists of certain phenomena programmed for some purpose. I 
use the word ‘programmed’ here deliberately to signify that the phenomena 
that make a technology work are organized in a planned way; they are 
orchestrated for use. This gives us another way to state the essence of 
technology. A technology is a programming of phenomena to our 

purposes69 (ARTHUR, 2009, grifo nosso). 

 
68 Tradução livre do inglês: Tecnologia [...] 1 [C,U] conhecimento sobre métodos científicos ou 

industriais ou a utilização desses métodos [...] 2 [U] máquinas e equipamentos utilizados ou 
desenvolvimento como resultado desse conhecimento [...]. 

69 Tradução livre do inglês: que uma tecnologia é um fenômeno capturado e colocado em uso. Ou, 

mais comumente, um conjunto de fenômenos capturados e colocados em uso. A razão pela qual 
isso é central é que o conceito básico de uma tecnologia - o que faz uma tecnologia funcionar - é 
sempre o uso de algum efeito ou efeitos principais. Em sua essência, uma tecnologia consiste em 
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No mesmo entendimento de Arthur, de que tecnologia deva ser entendida como 

conjunto de aspectos ou combinações está Levin (1997). Em sua visão, esse termo 

deve ser compreendido da seguinte maneira: “[...] obviously technology has three 

faces, all visible simultaneously. Technology is the material artefacts, how to use the 

artefacts to reach desired goals, and the knowledge of how to utilize it.70” (LEVIN, 

1997, p. 299, grifo nosso). 

Outro modo em se buscar a compreensão sobre o conceito de tecnologia foi 

proposto por Kumar, Kumar e Persaud (1999). De acordo com os autores, o termo 

tecnologia deveria ser entendido pela soma de duas parcelas da maneira a seguir 

exposta: 

Technology has two primary components: (1) physical component which 
comprises items such as products, tooling, equipment, blueprints, techniques 
and processes; and (2) an informational component which consists of 
know-how in management, marketing, production, quality control, reliability, 

skilled labor and functional areas71. (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999, p. 

82, grifo nosso). 

De maneira similar ao entendimento anterior relativo ao fracionamento do 

significado do termo tecnologia, Lan e Young (1996) ressaltaram que a análise de 

diversas definições a esse respeito demostravam duas componentes básicas para o 

termo: i) conhecimento ou técnica; e ii) fazer coisas. Esses autores apontaram ainda 

que: “[…] technology is always connected with obtaining certain results, resolving 

certain problems, and completing certain tasks by using particular skills, employing 

knowledge, and exploiting assets72.” (LAN; YOUNG, 1996, p. 278). Por fim esses 

 
certos fenômenos programados para algum propósito. Uso a palavra ‘programado’ aqui 
deliberadamente para significar que os fenômenos que fazem uma tecnologia funcionar são 
organizados de forma planejada; eles são orquestrados para uso. Isso nos dá outra maneira de 
definir a essência da tecnologia. Uma tecnologia é uma programação de fenômenos para nossos 
propósitos. 

70 Tradução livre do inglês: [...] obviamente a tecnologia tem três faces, todas visíveis simultaneamente. 

Tecnologia são os artefatos materiais, como usar os artefatos para alcançar os objetivos desejados 
e o conhecimento de como utilizá-los. 

71 Tradução livre do inglês: A tecnologia tem dois componentes principais: (1) componente físico que 

compreende itens como produtos, ferramentas, equipamentos, projetos, técnicas e processos; e (2) 
um componente informativo que consiste em know-how em gestão, marketing, produção, controle 
de qualidade, confiabilidade, mão de obra qualificada e áreas funcionais. 

72 Tradução livre do inglês: [...] a tecnologia está sempre conectada com a obtenção de certos 

resultados, resolvendo certos problemas e completando certas tarefas pelo uso de habilidades 
específicas, pelo emprego de conhecimento e pela exploração de ativos. 
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autores definiram o termo como: “the knowledge of getting things done73” (1996, p. 

278). 

O fracionamento do termo tecnologia em duas partes complementares também 

pode ser observado em Bozeman (2000) e em Giovanni Dosi (2000). Para o primeiro, 

o conceito de tecnologia não se relaciona apenas com aquele que incorpora o produto, 

mas também está associado ao conhecimento ou informação do seu uso, aplicação e 

processo de desenvolvimento do produto. Por sua vez, Dosi (2000) observou 

paradigmas e trajetórias tecnológicas em sua obra sobre inovação, organização e 

crescimento econômico, sugerindo a compreensão a respeito de tecnologia de forma 

prática e teórica, do seguinte modo: 

Let us define technology as a set of pieces of knowledge, both directly 
‘practical’ (related to concrete problems and devices) and ‘theoretical’ (but 
practically applicable although not necessarily already applied), know-how, 
methods, procedures, experience of success and failures and also, of course, 

physical devices and equipment74. (DOSI, 2000, p. 51–52, grifo nosso). 

A dificuldade em se definir o termo tecnologia também foi apresentada por 

Longo (2004) em Conceitos Básicos sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse 

estudo, o pesquisador procurou a definir de modo absoluto em termos de 

conhecimento nos seguintes termos: “Tecnologia: é o conjunto organizado de todos 

os conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos empregados na produção e 

comercialização de bens e serviços.” (LONGO, 2004, p. 3, grifo do autor). 

Posteriormente, em 2007, esse autor publicou artigo sobre tecnologia militar 

salientando o modo resumido com o qual o termo havia sido definido (LONGO, 2007). 

Daquilo que foi posto até o momento, resumidamente apresentado no Quadro 

5, ressaltam-se os diferentes entendimentos a respeito do termo, fato que demonstra 

sua complexidade, e o aspecto de que o termo tecnologia compreende em si um 

conjunto de subsistemas. Parece coerente dizer que pensar tecnologia como mero 

 
73 Tradução livre do inglês: “o conhecimento de fazer as coisas”. 
74 Tradução livre do inglês: Vamos definir tecnologia como um conjunto de conhecimentos, tanto 

diretamente ‘prático’ (relacionado a problemas e dispositivos concretos) quanto ‘teórico’ (mas 
aplicável na prática, embora não necessariamente já aplicado), know-how, métodos, procedimentos, 
experiência de sucessos e fracassos e, é claro, dispositivos e equipamentos físicos. 
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produto possa ser considerado equivocado e superficial uma vez que induz à falsos 

entendimentos e à precipitadas decisões afetas a gestão daquilo que ela envolve. 

Quadro 5 – Resumo do Entendimento sobre Tecnologia 

AUTOR DEFINIÇÃO 

MICHAELIS (2019) Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, 
à indústria, à educação; ao conhecimento técnico e científico e as suas 
aplicações num campo particular. Aplicação dos conhecimentos 
científicos à produção em geral. 

ARTHUR (2009) Tecnologia poderia ser entendida segundo três princípios: combinação, 
recursiveness e phenomena. Seria um meio para cumprir um propósito 
humano, um conjunto de práticas e componentes, bem como todo o 
conjunto de dispositivos e práticas de engenharia disponíveis para uma 
cultura. Tecnologia é um fenômeno capturado e colocado em uso. 

LEVIN (1997) Tecnologia compõe-se de três partes: os artefatos materiais, como usar os 

artefatos para alcançar os objetivos desejados e o conhecimento de como 

utilizá-los. 

KUMAR, KUMAR E 

PERSAUD (1999) 

A tecnologia tem dois componentes principais: (1) componente físico que 

compreende itens como produtos, ferramentas, equipamentos, projetos, 

técnicas e processos; e (2) um componente informativo que consiste em 

know-how em gestão, marketing, produção, controle de qualidade, 

confiabilidade, mão de obra qualificada e áreas funcionais. 

LAN E YOUNG (1996) Divide o termo em duas frações: conhecimento e fazer as coisas. Apontou 
que tecnologia está sempre conectada com a obtenção de resultados, 
resolvendo problemas e completando tarefas pelo uso de habilidades 
específicas, pelo emprego de conhecimento e pela exploração de 
ativos. 

BOZEMAN (2000) Tecnologia não se relaciona apenas o produto. Está associada ao 

conhecimento, à informação do seu uso, à aplicação e ao processo de 

desenvolvimento do produto. 

DOSI (2000) Buscou definir tecnologia como um conjunto de conhecimentos, tanto 

práticos (relacionado a problemas e dispositivos concretos) quanto teóricos 

(mas aplicável na prática, embora não necessariamente já aplicado), know-

how, métodos, procedimentos, experiência de sucessos e fracassos e, é 

claro, dispositivos e equipamentos físicos. 

LONGO (2004) Tecnologia é o conjunto organizado de todos os conhecimentos 

científicos, empíricos ou intuitivos empregados na produção e 

comercialização de bens e serviços. 

Fonte: o autor. 

Com os dados trazidos a respeito do entendimento e das dificuldades em 

estabelecer uma definição sobre tecnologia, julga-se possível por foco sobre o 

conceito de inovação para que posteriormente, de maneira conjunta, ambos os 

conceitos sejam discutidos com a atenção dirigida ao objeto de estudo desta pesquisa, 

ou seja, sobre o desenvolvimento de projetos de PD&I para a obtenção de PTM. 

Portanto, apresentar-se-ão as definições sobre o termo inovação formuladas pela 
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academia e por órgãos governamentais, bem como por instituições públicas e 

privadas em geral. 

Inovação, assim como tecnologia, caracteriza-se como termo de ampla 

utilização e, em razão disso, de diversos significados empregados por campos do 

saber como o da economia, da sociologia, dos estudos organizacionais, da ciência 

política e dos negócios e da administração. Segundo o entendimento de Dodgson e 

Gann (2010), a definição de inovação necessitaria explicar um fenômeno empírico que 

incorpora muitas formas, devendo, portanto, abranger sua complexidade, seu 

dinamismo e sua incerteza. Sendo assim, apresentar-se-á, inicialmente, as 

contribuições de alguns autores que trabalham a economia evolucionista, bem como 

outros que em oposição ou em complemento apoiarão o entendimento sobre o 

assunto em pauta. 

Assim, como ponto de partida para o estudo de inovação apontar-se-ão alguns 

conceitos postos pelo pesquisador austríaco Joseph Alois Schumpeter. Na obra 

intitulada Business Cycles (SCHUMPETER, 1939b, p. 72–84), esse estudioso 

austríaco buscou abordar, entre outras coisas, a instabilidade econômica e sua 

variação dentro de zonas próximas à uma situação teórica de equilíbrio, propondo, 

assim, sua teoria dos ciclos de negócios. Dentro desse entendimento, propôs um 

método de estudo no qual as alterações nos processos econômicos provocadas pela 

inovação e por seus efeitos, bem como as respostas dadas a eles pelo sistema 

econômico, foram denominadas de Evolução Econômica, constituindo-se, os fatores 

de inovação, na base do modelo do processo de mudança. Para ele, a inovação 

constituir-se-ia num fator interno75 distinto de mudança do sistema econômico e 

totalmente contrário à ideia de invenção76 a qual, por si só, não produziria efeito 

econômico relevante (SCHUMPETER, 1939, p. 86). Para Schumpeter, o termo 

inovação poderia ser exemplificado da seguinte maneira: 

 
75 Schumpeter (1939b, p. 72–87) caracterizou os fatores internos de mudança no sistema econômico 

em três grupos: i) mudanças nos gostos dos consumidores; ii) mudanças na quantidade (ou 
qualidade) dos fatores de produção; e iii) mudanças nos métodos de fornecimento de mercadorias. 
Este fator refere-se a uma gama de eventos onde incluem-se a introdução de novas commodities. 

76 Schumpeter (1939b, p. 86) fez clara distinção entre invenção e inovação uma vez que esta 

direcionaria os fatores de produção existentes para novos usos, constituindo-se em processo 
puramente econômico e, numa perspectiva do sistema capitalista, questão de comportamento 
empresarial. 
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Technological change in the production of commodities already in use, the 
opening up of new markets or of new sources of supply, Taylorization of work, 
improved handling of material, the setting up of new business organizations 
such as department stores — in short, any ‘doing things differently’ in the 
realm of economic life — all these are instances of what we shall refer to 

by the term Innovation77. (SCHUMPETER, 1939b, p. 84, grifo nosso). 

Como contraponto ao modelo proposto por Schumpeter, Nathan Rosenberg 

apontou deficiências por parte dos economistas em buscar compreender o processo 

de mudança tecnológica. Na obra Perspectives on Technology (ROSENBERG, 1976), 

este pesquisador norte-americano buscou apontar para o fato de que a função 

produção, proposta por Schumpeter, desconsideraria a invenção como parte 

integrante do processo inovativo e colocaria nas mãos do empresário o papel de dar 

sentido à invenção e introduzi-la no mercado. Além disso, segundo Rosenberg, 

haveria tendência nos economistas buscarem aproximação aos cientistas relegando 

à segundo plano o papel dos engenheiros, acarretando pouca preocupação com a 

etapa denominada como desenvolvimento da conhecida expressão Pesquisa & 

Desenvolvimento, desconhecendo o fato de que dois terços dos gastos em P&D 

destinam-se ao desenvolvimento (ROSENBERG, 1976, p. 76). Ainda, segundo 

Rosenberg (1976, p.77), a pouca atenção dispensada ao processo de 

desenvolvimento pode explicar as dificuldades em se explicar diferenças de 

desempenho entre países naquilo que toca a exploração comercial de novas 

tecnologias, citando pesquisa da Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OCDE) que apontou para o fato de que empresas norte-americanas 

teriam transformado em sucesso comercial produtos de pesquisas e de invenções 

originários da Europa, sugerindo que isto poderia ser consequência de maiores gastos 

dos americanos em favor do processo de desenvolvimento do que aqueles 

relacionados à pesquisa. Por fim esse autor apresentou as implicações em se pensar 

as inovações tecnológicas de modo meramente científico:  

As a result, (1) we confine our thinking about innovations to features and 
characteristics which are likely to be true only of major innovations, (2) we 
focus disproportionately upon discontinuities and neglect continuities in the 
innovative process, (3) we attach excessive importance to the role of 
scientific knowledge and insufficient importance to engineering and 

 
77 Tradução livre do inglês: Mudança tecnológica na produção de commodities já em uso, abertura de 

novos mercados ou de novas fontes de abastecimento, Taylorização do trabalho, manuseio 
aprimorado de material, criação de novas organizações de negócios, como lojas de departamentos 
- em suma, qualquer ‘fazer as coisas de maneira diferente’ no reino da vida econômica - todos esses 
são exemplos do que chamaremos de Inovação. 
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other ‘lower’ forms of knowledge, and (4) we attach excessive significance 
to early stages in the process of invention and neglect the crucial later 

stages78. (ROSENBERG, 1976, p. 77, grifo nosso). 

Em razão da mencionada importância levantada por Rosenberg, buscou-se de 

maneira resumida emergir o entendimento a respeito do termo desenvolvimento. 

Segundo a National Science Foundation: 

Development is the systematic use of knowledge and understanding gained 
from research and directed to the production of useful materials, devices, 
systems and methods; such work includes the design, testing and 
improvement of prototypes and processes. Development is directed to 

generally predictable and very specific ends79. (NSF apud ROSENBERG, 

1976, p. 302) 

De maneira similar, Jewkes, Sawers e Stillerman (1969) apontaram seus 

entendimentos a respeito do termo desenvolvimento. Esses autores dedicaram-se a 

entender à origem da invenção e, nesse contexto de entendimento, de modo mais 

stricto, propuseram aquilo que seria a fase da invenção e a do desenvolvimento. 

Assim, entendiam que invenção seria algo anterior ao desenvolvimento, que geraria 

confiança em algo com possibilidades de funcionar, bem como os testes iniciais de 

que isso funcione (e.g., quando Watt concebeu seu motor e, posteriormente, fez seu 

primeiro modelo satisfatório; quando Cartwright, apoiado nos estudos de mecânica, 

idealizou um tear mecânico; quando Bell transmitiu a fala por um fio curto) (1969, p. 

28). De outro modo, para esses pesquisadores, o termo desenvolvimento cobriria 

amplo conjunto de atividades e propósitos, mas todas pareceriam satisfazer três 

condições onde: i) o desenvolvimento consistiria em estágio cujos métodos técnicos 

conhecidos seriam postos à resolução de novo problema que, de uma maneira ou de 

outra, seria definido pela invenção; ii) ele seria o estágio mais restrito no qual a tarefa 

a ser executada e o objetivo a ser alcançado seriam estabelecidos de modo mais 

preciso, sendo as chances de sucesso mais suscetíveis de medição do que durante a 

 
78 Tradução livre do inglês: Como resultado, (1) limitamos nosso pensamento sobre inovações a 

recursos e características que provavelmente são verdadeiras apenas para as principais inovações, 
(2) nos concentramos desproporcionalmente nas descontinuidades e negligenciamos as 
continuidades no processo inovador, (3) atribuímos excessivos importância para o papel do 
conhecimento científico e importância insuficiente para a engenharia e outras formas ‘inferiores’ de 
conhecimento; e (4) atribuímos importância excessiva aos estágios iniciais do processo de invenção 
e negligenciamos os estágios finais cruciais. 

79 Tradução livre do inglês: Desenvolvimento é o uso sistemático de conhecimento e compreensão 

adquiridos com a pesquisa e direcionados à produção de materiais, dispositivos, sistemas e métodos 
úteis; esse trabalho inclui o projeto, teste e melhoria de protótipos e processos. O desenvolvimento 
é direcionado para fins geralmente previsíveis e muito específicos. 
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invenção; e iii) o desenvolvimento seria a fase na qual as considerações comerciais 

poderiam e deveriam ser exploradas de maneira sistemática, estabelecendo os limites 

impostos pelo mercado. Assim, à medida que se passasse da fase da invenção para 

a do desenvolvimento, as ponderações de natureza técnica cederiam espaço àquelas 

de mercado (1969, p. 28–29). 

Sobre as atividades afetas à pesquisa e ao desenvolvimento no interior das 

indústrias de transformação, Christopher Freeman e Luc Soete (2008, p. 24) 

apontaram que tais atividades, em que pesem constituírem-se no coração dos vastos 

complexos industriais, empenham pequenas porções da força de trabalho 

especializada nos EUA, representando menos dois por cento do total da mão de obra 

norte-americana e menos de um por cento do total da mão de obra local em outros 

países. Para os autores, a importância das atividades de P&D alicerçar-se-ia no fato 

do conhecimento consistir em base da civilização humana, justificando a concentração 

sobre o fluxo de novas descobertas científicas, invenções e inovações (FREEMAN; 

SOETE, 2008, p. 24–25). Ainda, segundo esses pesquisadores, a aproximação entre 

laboratórios de P&D, indústrias, instituições governamentais, universidades, 

empregando pessoal especializado poderia ser resumida segundo o Quadro 6, no 

qual poderiam ser observadas as entradas e os produtos das diversas fases 

componentes do sistema de inovação. 
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Quadro 6 – Insumos e Produtos do Sistema de Inovação 
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QUADRO 6 – (continuação) 
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Fonte: (FREEMAN; SOETE, 1997, p. 7–8, tradução nossa, grifo nosso)  
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Retornando o foco sobre a inovação, após rápida passagem sobre aspectos 

afetos à P&D, apresenta-se o significado colocado pela OCDE, cuja definição foi 

trabalhada em suas diretrizes para a coleta e para a interpretação de informações a 

respeito de inovação. Para essa organização, o termo significa: “An innovation is the 

implementation of a new or significantly improved product (good or service), or 

process, a new marketing method, or a new organizational method inbusiness [sic] 

practices, workplace organisation or external relations80.” (OCDE; EUROSTAT, 2005, 

p. 46). No seu entendimento, bastaria que um dos quatro aspectos (produto, processo, 

método de divulgação ou modelo organizacional) fosse novo ou apresentasse 

significante aprimoramento para que se tivesse uma inovação, ressaltando, ainda, o 

fato de que ela deveria ter sido implementada, ou seja, ter sido introduzida no mercado 

ou postos em utilização nas operações da empresa OCDE (2005, p. 46–47). 

Outros aspectos a respeito do conceito de inovação são debatidos pelos 

estudos de Lundvall (2010) a respeito dos sistemas de inovação. Para esse 

pesquisador, a inovação constituir-se-ia em fenômeno onipresente na economia 

moderna, em virtude de que processos contínuos de aprendizagem e de pesquisa que 

resultam em novos produtos, novas técnicas, novas formas de organização e novos 

mercados são comuns (2010, p. 8). Para esse autor, a questão da onipresença se dá 

pela cumulatividade do conhecimento, tornando-o possível combiná-lo de novas 

maneiras e pelo entendimento da inovação como processo de aprendizagem 

interativa e de empreendedorismo coletivo (2010, p. 9). 

Por sua vez, para Dodgson e Gann (2010), o termo inovação poderia ser 

estudado por diversas lentes analíticas dependendo das questões em análise. Dessa 

forma, esses autores buscaram focar sobre a inovação decorrente de esforços 

organizacionais e nas ideias que geram progresso e desafiam as organizações no 

tocante a sobreviver e a prosperar. Dentro dessa visão, eles propuseram a seguinte 

definição:  

Inovação é o que acontece quando um novo pensamento é valorizado e 
introduzido com êxito nas organizações. É a arena onde a criação e a 

 
80 Tradução livre do inglês: Uma inovação é a implementação dum produto novo ou dum produto com 

melhoramento significativo (bem ou serviço), assim como dum processo, dum novo método de 
marketing ou dum novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 
trabalho ou nas relações externas. 
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aplicação de novas ideias são organizadas e gerenciadas formalmente. 
Inovação envolve tanto preparação e objetivos deliberados quanto benefícios 
planejados para novas ideias que precisam ser concretizadas e implantadas. 
É o teatro onde a empolgação da experimentação e da aprendizagem 
encontra realidades organizacionais de orçamentos restritos, rotinas 
estabelecidas, prioridades contestadas e imaginação limitada. (DODGSON; 
GANN, 2010, p. 14). 

A respeito da abordagem multidisciplinar sobre inovação, apontado 

anteriormente por Dodgson e Gann, existem pontos de vista que observam 

dificuldades nas análises em áreas distintas do conhecimento sem a devida 

integração entre elas. Para Nelson e Winter (1977), de modo geral, qualquer mudança 

não trivial no produto ou no processo seria uma inovação, caso não houvesse 

experiência anterior, sendo que dois aspectos teóricos importantes a serem 

considerados a seu respeito, durante os estudos, seriam: i) inovação, essencialmente, 

envolve incertezas; e ii) a estrutural institucional para a inovação, em muitos casos, é 

complexa dentro de determinado setor da economia, variando de maneira significativa 

entre outros setores econômicos (NELSON; WINTER, 1977, p. 47). Ainda segundo os 

autores:  

If there is to be any hope of integrating the disparate pieces of knowledge 
about the innovation process, a theory of innovation must incorporate 
explicitly the stochastic evolutionary nature of innovation, and must 
have considerable room for organizational complexity and diversity. 
Merely having these attributes is, of course, no guarantee that a theoretical 
structure will be able to integrate what is known, or have the power to predict 
the effect of reasonable changes in institutional structure. But, these attributes 

can give some guidance to the search for a useful theory81. (NELSON; 

WINTER, 1977, p. 48, grifo nosso). 

Em trabalho conjunto com o pesquisador Linsu Kim, Nelson (2005) buscou 

abordar as trajetórias percorridas pelas empresas de países de Economias de 

Industrialização Recente (EIR) rumo ao progresso tecnológico. Os autores ao 

procurarem distinguir os trabalhos de imitação aos de inovação, definiram esta do 

seguinte modo: “[...] atividade precursora, originalmente enraizada nas competências 

internas da empresa, para desenvolver e introduzir um novo produto no mercado pela 

 
81 Tradução livre do inglês: Se houver alguma esperança de integrar as peças díspares de 

conhecimento sobre o processo de inovação, uma teoria da inovação deve incorporar explicitamente 
a natureza evolutiva estocástica da inovação e deve ter espaço considerável para a complexidade e 
diversidade organizacional. O simples fato de possuir esses atributos não é, obviamente, garantia 
de que uma estrutura teórica será capaz de integrar o que é conhecido, ou terá o poder de prever o 
efeito de mudanças razoáveis na estrutura institucional. Mas, esses atributos podem dar alguma 
orientação para a busca de uma teoria útil. 
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primeira vez.” (KIM; NELSON, 2005, p. 16). Segundo os autores, os países de EIR 

tornariam tecnologia e inovação numa norma de fortalecimento de competitividade 

produtiva, visando a participação em cooperações globais junto à países 

industrialmente avançados. 

Sobre a gestão das inovações, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) propuseram-se a 

apresentar visões a respeito do que vem a ser inovação e como administrá-la. Para 

esses autores, “[...] a inovação é um processo de fazer de uma oportunidade uma 

nova idéia [sic] e de colocá-la em uso da maneira mais ampla possível.” (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008, p. 86). Ainda segundo esses autores, existiriam quatro 

tipos de inovação a saber: i) de produto – marcada pela mudança nos produtos e nos 

serviços oferecidos pela empresa; ii) de processo – caracterizada pelas mudanças na 

forma em que produtos e serviços são gerados e disponibilizados; iii) de posição – 

marcadas por mudanças no ambiente no qual produtos e serviços são inseridos; e iv) 

de paradigma – definidas por mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam aquilo realizado pela empresa (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p. 30). 

Por fim, sem a intenção de esgotar o assunto amplo como este, julga-se de 

importância trazer a consideração os estudos conduzidos por Chris Freeman e por 

Luc Soete (2008) sobre a inovação industrial. Na opinião desses autores, a inovação 

consistir-se-ia em atividade interativa ou bilateral uma vez que envolveria a percepção 

de mercado de consumo potencial para novos produtos ou processos (2008, p. 347). 

Desse modo, três considerações seriam fundamentais: primeiramente, uma empresa 

capaz de monitorar os avanços da fronteira científica teria condições de perceber e 

explorar novas possibilidades. Possuir um laboratório interno de P&D permitiria 

transformar o conhecimento em vantagem competitiva; o segundo aspecto diz 

respeito às eventuais vantagens em possuir relacionamento estreito com os 

consumidores de maneira a identificar mercados consumidores latentes e, até mesmo, 

insatisfações que levariam à novos produtos e processos ou à aperfeiçoamentos; 

finalmente, o último ponto ressalta a capacidade de relacionar os aspectos anteriores, 

i.e., possibilidades técnicas e de mercado, por intermédio dos dois fluxos de 

informação e de novas ideias (2008, p. 351). 
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Quadro 7 – Resumo do Entendimento sobre Inovação 

AUTOR PRINCIPAIS IDEIAS 

SCHUMPETER (1939) Inovação pode envolver mudança tecnológica na fabricação de 

novos produtos ou aprimoramento dos já existentes, abertura de 

novos mercados, acesso a novas fontes de suprimento, novos 

modelos produtivos, novas estruturas de negócios e melhoria do 

manuseio do material. 

ROSENBERG (1976) Procura entender o processo de inovação de modo amplo 

englobando a invenção como período inicial. Ressaltou a 

importância dos gastos em P&D, particularmente, ao estágio de 

desenvolvimento valorizando o trabalho das engenharias em 

detrimento ao dos pesquisadores por aqueles conferirem 

utilidade comercial aos novos produtos.  

NELSON, WINTER (1977) Postularam que qualquer mudança, não trivial, no produto ou 

processo é uma inovação, desde que não haja experiência 

anterior. Os estudos sobre inovação são realizados por 

diferentes campos do conhecimento por meio de lentes teóricas 

distintas. Assim, os autores entendem que os estudos deveriam 

considerar dois aspectos importantes: i) inovação, 

essencialmente, envolve incertezas; e ii) a estrutural institucional 

para a inovação, geralmente, é complexa dentro de determinado 

setor da economia, diferindo significativamente entre outros 

setores. 

OCDE, EUROSTAT (2005) Quatro aspectos podem caracterizar a inovação: 1) produto novo 

ou com melhoramento significativo (bem ou serviço); 2) novo 

processo; 3) novo método de marketing; 4) novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas. 

KIM, NELSON (2005) Inovação seria a atividade precursora, originalmente enraizada 

nas competências internas da empresa, para desenvolver e 

introduzir um novo produto no mercado pela primeira vez. 

TIDD, BESSANT, PAVITT 

(2008) 

Inovação seria um processo de aproveitar oportunidades para 

gerar uma ideia e implementá-la para uso de modo abrangente. 

Poderia ser dividida em quatro tipos: de produto; de processo; de 

posição; e iv) de paradigma. 

LUNDVALL (2010) Inovação refere-se a processo de aprendizado de acumulação de 

conhecimento que redundariam em novos produtos, novas 

técnicas, novas formas de organização e novos mercados. 

DODGSON E GANN (2010) Inovação é a arena onde a criação e a aplicação de novas ideias 

são organizadas e gerenciadas formalmente, envolvendo tanto 

preparação e objetivos deliberados quanto benefícios planejados 

para novas ideias que precisam ser concretizadas e implantadas. 

Fonte: o autor. 

Freeman e Soete propuseram, ainda, as condições essenciais para as 

inovações técnicas de sucesso por meio das características de destacadas empresas 

inovadoras do século XX, nos seguintes termos: 
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1. Uma forte P&D profissional interna; 2. Execução de pesquisas básicas ou 
vínculos próximos com os que faziam tais pesquisas; 3. O uso de patentes 
para obter proteção e para negociar com concorrentes; 4. Um tamanho 
suficientemente grande para poder financiar gastos relativamente pesados 
de P&D por um longo período de tempo; 5. Menores períodos de 
experimentação que os dos concorrentes; 6. Disposição para correr altos 
riscos; 7. A identificação precoce e imaginativa de um mercado potencial; 8. 
Uma atenção cuidadosa com o mercado potencial e esforços substanciais 
para envolver, educar e proporcionar assistência aos usuários e 
consumidores; 9. Um empreendedorismo suficientemente forte para 
coordenar a P&D, a produção e o marketing; 10. Boas comunicações com o 
mundo científico externo, assim como com os consumidores. (FREEMAN; 
SOETE, 2008, p. 353). 

Por fim, espera-se que os conceitos trazidos à luz nesta seção permitam o 

entendimento sobre os debates levados em torno do entendimento sobre inovação. O 

Quadro 7 busca resumir os diversos pensamentos mencionados e disponibilizar 

acesso rápido aos pontos principais apresentados anteriormente. 

 

5.1 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM PRODUTOS DE DEFESA 

 

Como caracterizado no capítulo anterior, os sistemas de armas e materiais de 

emprego militar deveriam ser pensados como classe especial de produtos 

industrializados, denominada de CoPS, em razão da complexidade envolvida em seu 

desenvolvimento, na sua fabricação e em razão das peculiaridades econômicas, 

riscos financeiros e arquiteturas industriais envolvidos em sua pesquisa e em seu 

desenvolvimento. O avanço tecnológico, nesta área de conhecimento, configura-se 

de particular importância em razão, não somente, da finalidade precípua do produto e 

da dissuasão que representa, mas também em função das possibilidades de aplicação 

do conhecimento e da capacidade industrial obtida para aplicação em outros setores 

da sociedade. 

Inicialmente, buscando-se facilitar o entendimento a respeito do papel da 

tecnologia e da inovação em produtos de defesa, julga-se necessário discutir-se as 

características do campo de batalha atual, bem como suas possíveis variações, 

decorrentes de sua evolução natural e adaptação aos novos atores, relações e 

ambientes nos quais está inserido. Dentro dessa perspectiva, menciona-se o estudo 
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de Lind et.al. (1989) no qual os autores suscitam quatro gerações de guerra 

caracterizadas por suas especificidades. De maneira simplificada, esses autores 

definiram a guerra de quarta geração como amplamente dispersa e indefinida, 

dificultando a distinção entre guerra e paz, bem como entre civil e militar. Ademais, 

propuseram a não linearidade do campo de batalha dificultando a definição de suas 

frentes, destacando que as ações poderão ocorrer em toda a sua profundidade, 

incluindo a sociedade e a sua cultura. Chamaram a atenção também para a 

vulnerabilidade de grandes instalações militares e civis (e.g. aeródromos, locais de 

comunicação fixos, usinas de energia e instalações industriais) e que o sucesso 

dependeria da eficácia das operações conjuntas, pois as linhas entre responsabilidade 

e missão se tornariam muito confusas. Além das características da guerra de quarta 

geração, Lind et. al. (1989) abordaram o papel da tecnologia em potencializar os 

combates por meio de: i) armas emissoras de pulso eletromagnético direcionais; ii) 

inteligência artificial, robótica e veículos remotamente controlados; iii) operações 

psicológicas; e iv) ataques cibernéticos. 

A respeito dos conflitos de quarta geração e híbridos, Zoltán Szenes (2018) os 

descreve em razão de mudanças paradigmáticas ocorridas em 2001 e em 2014 cujos 

efeitos provocaram o desabrochar de novas teorias e práticas que requerem estudo 

multidisciplinar. Para esse pesquisador, a guerra evoluiu e trouxe uma nova era aos 

conflitos armados nos quais os modos do fazer, i.e., guerras interestatais, conflitos 

armados não internacionais e combates fronteiriços estatais ou não, formaram 

amálgama no qual velhos e novos atores poderiam se aliar ou se confrontar em 

operações convencionais e não convencionais, simétricas e assimétricas, simultâneas 

e entrelaçadas numa guerra híbrida no tempo e no espaço. Para Szenes (2018, p. 

96), a guerra de quinta geração terá caráter conjunto e interligado em razão dos 

avanços da tecnologia de informação, os quais possibilitariam mudanças nos sistemas 

de comando e controle, permitiriam o desenvolvimento de armas de precisão e de 

tecnologias furtivas, bem como alterariam os parâmetros temporais e espaciais do 

combate, contribuindo para o surgimento de campos de batalhas não lineares82. 

 
82 Segundo Szenes (2018, p. 96), durante a década de 1990, os campos de batalha lineares passaram 

a ser substituídos por não lineares e pela ideia de simultaneidade, em cinco dimensões (terra, mar, 
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Toda a rede de comunicações do campo de batalha moderno trará alterações 

às Forças Armadas. Ao apresentá-lo, Szenes (2018) ressaltou que nas Forças 

Armadas mais avançadas tecnologicamente e nas coalizões haverá total 

conectividade de rede entre sensores, tomadores de decisão e o equipamento de 

combate que realizará o ataque. Além disso, esse pesquisador apontou para a 

possível diminuição do tamanho das tropas de terra em razão da letalidade dos efeitos 

produzidos em ataques multidimensionais, contudo elas serão mais decisivas em 

função de sua maior precisão, da capacidade de reconhecimento de seus 

armamentos e dos aprimoramentos de seus sistemas de comunicações, podendo, 

ainda, atuarem como sensores para a Força Aérea, permitindo ataques mais precisos. 

Especificamente, sobre as possibilidades tecnológicas a serviço da defesa, 

Szenes (2018) ressaltou que elas oferecem ampliação dos ataques de alta precisão e 

de manobras rápidas em todo teatro de operações, destruindo o inimigo sem efetiva 

aproximação pela possibilidade da utilização de dispositivos de sensoriamento e de 

tecnologia furtiva. Todavia esse pesquisador fez as seguintes considerações sobre o 

emprego de armas estratégicas de alta precisão: 

High-precision weapons, however, can only be used effectively in long-range, 
great depth air-land warfare. At low tactical depths, in close combat, the 
infantry and the special forces retain the lead role in the direct destruction of 
the enemy. In urban combat, the role of armoured forces and artillery is 
likely to remain, as otherwise it is not possible to provide effective fire 
support to the advancing infantry. Experiences in Afghanistan, Iraq and 
Syria show that high-precision weapons alone cannot destroy the enemy in 
stubborn defence, because although they are very good at point targets, they 
are less effective in frontal attacks on wide areas. On rough, high-mountain 
terrain, even conventional striking combat equipment cannot be used with 
maximum efficiency. The use of joint strike groups made up of infantry, 
armoured, artillery and air force components continue to have a key role 
because the air force in itself is not sufficient to win the war. The 
experiences of recent wars also confirm the old tenet of the art of war that not 
even the most advanced warfare can do without the modern use of land 

combat forces83. (SZENES, 2018, p. 97). 

 
ar, cósmico, informações), geralmente, ataques concentrados e sem contato aproximado, tornando-
se mais eficientes quanto realizados no mesmo momento em todas as dimensões. 

83 Tradução livre do inglês: No combate urbano, o papel das forças blindadas e da artilharia 

provavelmente permanecerá, caso contrário, não será possível fornecer suporte de fogo eficaz para 
a infantaria em avanço. Experiências no Afeganistão, Iraque e Síria mostram que armas de alta 
precisão sozinhas não podem destruir o inimigo em uma defesa obstinada, porque embora sejam 
muito boas em alvos pontuais, são menos eficazes em ataques frontais em áreas extensas. [...] O 
uso de grupos de ataque conjuntos compostos de componentes de infantaria, blindados, artilharia e 
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O entendimento de que o campo de batalha foi expandido por conta das novas 

tecnologias militares também já havia sido expressado por Mallik (2004) no trabalho 

organizado pelo Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI. Neste 

estudo, Mallik (2004, p. 6–7) ressaltou o aspecto da capacidade tecnológica ter 

possibilitado engajamentos em grande profundidade, quebrando, desse modo, a 

linearidade do campo de batalha. Ademais, a tecnologia transformou áreas de 

interesse ao planejador militar em áreas de influência para suas forças, bem como 

aumentou o ritmo das operações, reduzindo o tempo de reação para a tomada de 

decisão. Nesse estudo, o autor (2004, p. 17) indicou a tendência no sentido do 

desenvolvimento de tecnologias que buscam a miniaturização e a eficiência (e.g. 

ogivas estratégicas), facilitando aspectos ofensivos e, desse modo, criando demanda 

defensivas por soluções tecnológicas para fazer face às novas ameaças. 

As novas tecnologias de informação são destacadas por outros pesquisadores 

no mundo como sendo as que conferiram mudanças nas guerras modernas. Para 

István (2010, p. 224) os sistemas de alta tecnologia da informação transformarão a 

guerra do futuro, constituindo-se em seu alicerce. Contudo, Campbell (2020, p. 4) 

ressaltou o fato demonstrado pela Revolução em Assuntos Militares (RAM), durante 

a década de 1990, de que embora a tecnologia possa fornecer produtos para 

revoluções militares, essas deveriam ser desencadeadas pelo empreendedorismo e 

pela adaptação organizacional. 

Para Snyder (1999, p. 211–212), a maioria das inovações militares não vai além 

de fornecer maior poder de destruição em função duma combinação de trabalho e 

armamento, contudo, eventualmente, elas provocam efeitos profundos, 

transformando radicalmente os instrumentos, as ideias e as instituições militares e 

conduzindo a própria guerra além do paradigma estabelecido. Por isso, na visão de 

Snyder, tais descontinuidades são chamadas de Revolução em Assuntos Militares. 

Não poder-se-ia estudar tecnologia e inovação em questões de defesa sem 

observar aquilo que já foi dito em relação a Revolução em Assuntos Militares (em 

 
força aérea continuam a ter um papel fundamental porque a força aérea por si só não é suficiente 
para vencer a guerra. As experiências de guerras recentes também confirmam o antigo princípio da 
arte da guerra de que nem mesmo a guerra mais avançada pode viver sem o uso moderno de forças 
de combate terrestre. 
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inglês Revolution in Military Affairs – RMA). No início dos anos 1980, oficiais russos, 

particularmente liderados pelo General Marshal Nikolai Ogarkov, avançaram com o 

entendimento de iminente revolução técnica que daria as armas convencionais 

efetividade comparável a alcançada pelas armas nucleares táticas (COHEN, 1996, p. 

39). Ogarkov referiu-se à revolução nos assuntos científicos-tecnológicos como 

processo no qual novas armas e tecnologias militares são criadas, bem como meios 

convencionais de combate são modernizados (HERSPRING, 1987, p. 30). O 

fundamento das ideias desse general russo, relativo a guerra moderna, estava 

alicerçado na compreensão da total inter-relação entre os avanços da ciência e da 

tecnologia, levando-o à seguinte argumentação: “The history of war and military art 

convincingly shows that changes in military affairs are conditioned by changes first 

occurring in military technology.84” (HERSPRING, 1987, p. 30). 

Outra visão sobre a revolução em assuntos militares pode ser obtida com os 

escritos sobre “sistemas de sistemas” do Almirante norte-americano William Owens. 

Seu entendimento era de que sensores forneceriam informações a qualquer soldado 

sobre o campo de batalha por intermédio de diversos dispositivos que variariam de 

satélites a radares embarcados, de veículos aéreos não tripulados a equipamentos 

acústicos remotamente plantados, caracterizando a revolução nos assuntos militares 

na capacidade de acumular e avaliar grande quantidade de informações (COHEN, 

1996, p. 40). 

De maneira distinta, as guerras da era do conhecimento poderiam ser 

analisadas em razão dos efeitos provocados pelos avanços tecnológicos nos campos 

estratégico, operacional e tático do planejamento militar. Lindee (2020, p. 30), abordou 

em seu livro, como contraponto à visão crítica de alguns líderes políticos, religiosos e 

empresariais a respeito da confiabilidade da ciência, o pragmatismo do método 

científico demonstrado em fatos a respeito da história da ciência, da tecnologia e da 

guerra, possibilitando a qualquer cético dessa metodologia a oportunidade de 

contemplação das pesquisas em torno da química para o avanço da pólvora, da física 

para a bomba atômica e da geologia para o armazenamento nuclear. A autora 

 
84 Tradução livre do inglês: A história da guerra e a arte militar mostra, de forma convincente, que as 

mudanças nos assuntos militares são condicionadas pelas mudanças que ocorrem, primeiramente, 
na tecnologia militar. 
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salientou, também, o fato da guerra moderna reunir violência e conhecimento, 

brutalidade e verdade, vinculando o conhecimento técnico — ciência, medicina e 

engenharia — à capacidade do Estado em fazer a guerra. 

Ainda de acordo com os estudos realizados por Lindee (2020, p. 318), avanços 

tecnológicos de outrora permitiram guerras onde os níveis de assimetria entre os 

beligerantes eram baixos, contudo com o emprego de drones modernos, com elevado 

grau de precisão em seus disparos, produziram disparidades nunca vistas (e.g. pilotos 

de drones podem atacar alvos na Somália e na Líbia a partir de suas bases em 

Nevada, nos EUA, sem correrem riscos). Essa pesquisadora (2020, p. 319) ressaltou 

que as relações nas Forças Armadas e entre cidadãos e Estado poderiam ser 

alteradas em virtude da eliminação dos riscos contra a vida de militares envolvidos em 

operações, alterando o peso dos fatores que justificariam uma ação violenta por parte 

do Estado uma vez que não teriam “custos” em termos de vidas. 

No Brasil, a relevância do desenvolvimento de tecnologia e da inovação 

destinados à área de defesa encontra ressonância na PND - Política Nacional de 

Defesa (2018, p. 7) quando essa norma destaca as ameaças e a inserção mais 

positiva do Brasil no cenário mundial, obtendo maior representatividade nas decisões 

internacionais, acarretando o estabelecimento de ações no sentido de garantir a sua 

soberania. Além disso, a PND (2018, p. 8) caracteriza o cenário internacional 

destacando as desigualdades de poder, atribuindo-lhe o papel de causador de 

instabilidades que contribuem para o aparecimento de grupos insurgentes, células 

terroristas ou criminosas, não excluindo a possibilidade da ocorrência de conflitos 

entre Estados e de guerras híbridas85. 

De acordo com o posicionamento do Brasil em relação a sua defesa e aos 

Objetivos Nacionais de Defesa, ambos apontados pela PND (2018, p. 12), 

independentemente do tipo de guerra a ser travada, verifica-se que o campo de 

 
85 “‘Guerra Híbrida’ é um conceito cada vez mais adotado para a definição de novos conflitos do século 

XXI, frequentemente chamados de “conflitos do futuro”, em que ações de combate convencional são 
aglutinadas, no tempo e no espaço, com operações de natureza irregular, de guerra cibernética e de 
operações de informação, dentre outras, com atores estatais e não-estatais, no ambiente real e 
informacional, incluindo as redes sociais. Sua natureza realça características dos conflitos 
contemporâneos e tornam a definição das missões das Forças Armadas muito mais complexa, 
dinâmica e sofisticada.” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 9). 
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batalhas torna-se cada vez mais incerto e complexo exigindo exércitos modernos e 

equipados com produtos que demandam indústrias de alta intensidade tecnológica 

como condição para a sustentação efetiva do Exército Brasileiro nas ações que lhe 

forem atribuídas pelo Estado e para o fortalecimento do efeito dissuasório esperado. 

Esse fato não é isolado e a corrida pelo desenvolvimento de PRODE de alta tecnologia 

provocou, de acordo com o proposto por Schmidt (2013, p. 40), disputa tecnológica 

na produção de armas e sistemas de armas que suplantou a anterior, na qual a 

capacidade industrial de fabricação de grande número de armamento era tida como 

sinal de hegemonia. Nesse sentido, Heck e Amarante (2013, p. 24) apontaram que a 

robótica, inteligência artificial, miniaturização, supercondutores e os equipamentos 

para a digitalização do campo de batalha conferem, aos seus detentores, vantagens 

desproporcionais no conflito armado (e.g., Guerras do Golfo em 1991 e em 2003). 

Dentro desse entendimento, o Brasil, nas últimas décadas, deu alguns passos 

importantes na direção de buscar seu desenvolvimento tecnológico alavancado pelo 

setor de Defesa. Em 2005, o MD lançou a Política Nacional de Indústria de Defesa 

(2005) buscando o fortalecimento da BID, prevendo no inciso II do Art. 4° a diminuição 

da dependência internacional de produtos. Por sua vez, a PND (2018, p. 12) apresenta 

o posicionamento brasileiro de priorizar os investimentos em Ciência, Tecnologia e 

Inovação, relativos PRODE de aplicação dual, visando à autonomia produtiva e 

tecnológica como Objetivo Nacional de Defesa. 

No sentido da busca por independência tecnológica, Andrade e Franco (2015, 

p. 50), buscando esclarecer os problemas da desnacionalização industrial e da 

autonomia tecnológica, deram ênfase a necessidade de se buscar o progresso da 

tecnologia por meio da integração dos atores envolvidos no processo de produção, 

como as Forças Armadas, as universidades e as próprias empresas, numa visão 

global e de longo prazo. 

Segundo Figueiredo (2009, p. 21) o progresso econômico e o crescimento 

industrial beneficiam-se da inovação, tendo esta relação sido identificada por 

pensadores como Adam Smith, Stuart Mill e Alexis Tocqueville e que os estudos 

conduzidos por Schumpeter colocou a inovação no centro de debate sobre 

desenvolvimento econômico. Schumpeter (1939, p. 765) ao apresentar características 
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da reorganização alemã na década seguinte à 1ª Guerra Mundial, apontou que o 

desenvolvimento ocorreu, exclusivamente, pelo esforço empresarial interno no curso 

de uma racionalização organizacional, cujas etapas foram acompanhadas de 

inovação induzida do tipo tecnológica, originando um organismo industrial novo. 

 

5.2 TECNOLOGIAS CRÍTICAS PARA A DEFESA 
 

O conceito de tecnologia foi ampliado ao longo do tempo conforme abordado 

no início deste capítulo. Em menor proporção do que o anterior, verifica-se fato similar 

com o significado de tecnologias críticas. 

A utilização do termo tecnologias críticas parece remontar à Primeira Guerra 

Mundial e ganhar emprego no período entre guerras, quando a política emergente 

norte-americana procurou garantir a disponibilidade e o acesso contínuos a materiais 

importantes ao emprego militar, iniciando a estocagem desses por questões de 

segurança nacional (MCDONALD, 2014, p. 16). Com a perspectiva da chegada de 

outra guerra na Europa no final da década de 1930, o Congresso norte-americano 

aprovou a Lei de Materiais Energéticos e Críticos, em 1939, visando garantir o fluxo e 

estocar os recursos cujo fornecimento fosse considerado insuficiente ao mercado 

interno. Na mencionada lei, o termo crítico foi utilizado nos seguintes termos:  

§98a. Congressional findings and declaration of purpose. (a) The Congress 
finds that the natural resources of the United States in certain strategic and 
critical materials are deficient or insufficiently developed to supply the 
military, industrial, and essential civilian needs of the United States for national 
defense. (b) It is the purpose of this subchapter to provide for the acquisition 
and retention of stocks of certain strategic and critical materials and to 
encourage the conservation and development of sources of such materials 
within the United States and thereby to decrease and to preclude, when 
possible, a dangerous and costly dependence by the United States upon 
foreign sources for supplies of such materials in times of national emergency. 
(c) The purpose of the National Defense Stockpile is to serve the interest of 
national defense only. The National Defense Stockpile is not to be used for 

economic or budgetary purposes.86 (USA, 2011, p. 20–21, grifo nosso). 

 
86 Tradução livre do inglês: §98a. Conclusões do Congresso e declaração de propósito. (a) O 

Congresso conclui que os recursos naturais dos Estados Unidos em certos materiais estratégicos e 
críticos são deficientes ou insuficientemente desenvolvidos para suprir as necessidades militares, 
industriais e civis essenciais dos Estados Unidos para a defesa nacional. (b) É o objetivo deste 
subcapítulo fornecer a aquisição e retenção de estoques de certos materiais estratégicos e críticos 
e incentivar a conservação e o desenvolvimento de fontes de tais materiais dentro dos Estados 
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A palavra crítico transformou-se em adjetivo para tecnologia nas décadas 

de 1970 e 1980 com significado diferente àquele no qual o acúmulo de materiais 

tinha maior dimensão. Em 1979, o governo norte-americano sancionou a Lei de 

Controle de Administração de Exportação, autorizando o Departamento de Defesa 

a identificar e regular a exportação de tecnologias críticas. Essa medida legislativa 

buscava restringir a exportação de tecnologias que possibilitassem o 

desenvolvimento de capacidades militares de qualquer outro país ou grupo de 

países, exigindo ainda que o Secretário de Defesa desenvolvesse e mantivesse 

uma Lista de Tecnologias Militares Críticas (MCTL, na sigla em inglês)87 

(MCDONALD, 2014, p. 17). Para Mogee (1991) a concepção básica por trás do 

termo tecnologias críticas estaria na necessidade de priorizar a atenção e os 

recursos sobre áreas importantes da tecnologia. 

Na visão de Solomon e Schoch (1993), o governo dos EUA costumava 

apoiar a ciência e a tecnologia concentrando esforços em pesquisas de base e em 

desenvolvimento e aplicação de tecnologia voltadas para necessidades nacionais 

específicas como defesa, saúde e exploração espacial. Verifica-se tal 

entendimento consubstanciado na definição dada pelo Congresso Norte-

Americano (USA, 1991, p. 1, grifo nosso) para alterar o capítulo 15 da Lei de 

Segurança Nacional de 1947, definindo tecnologias críticas nos seguintes termos: 

“For purposes of this Act the term 'critical technology' means the act of a domestic 

industry in producing a product without which machine tools necessary to support 

the national defense could not be produced88.” 

 
Unidos e, assim, diminuir e impedir, quando possível, uma dependência perigosa e dispendiosa dos 
Estados Unidos de fontes estrangeiras para o fornecimento de tais materiais em tempos de 
emergência nacional. (c) O objetivo do Estoque de Defesa Nacional é servir apenas aos interesses 
da defesa nacional. O Estoque de Defesa Nacional não deve ser utilizado para fins econômicos ou 
orçamentários. 

87 A Lista de Tecnologias Militares Críticas (MCTL) era um compêndio detalhado e estruturado das 

tecnologias que o Departamento de Defesa dos EUA avaliava como críticas para manter o país com 
capacidades militares superiores às ameaças levantadas. Essa lista era produzida e mantida 
atualizada por intermédio da participação de setores da sociedade norte-americana como o governo, 
a indústria e o meio acadêmico. 

88 Tradução livre do inglês: Para os fins desta Lei, o termo 'tecnologia crítica' significa o ato de uma 

indústria nacional na produção de um produto sem o qual as máquinas-ferramentas necessárias 
para apoiar a defesa nacional não poderiam ser produzidas. 



128 
 

   
 

Quadro 8 – Áreas Nacionais de Tecnologias Críticas 

CATEGORIA 

TECNOLÓGICA 

DESCRIÇÃO ÁREA TECNOLÓGICA 

Energia Alimentar as outras 

categorias 

Eficiência energética 

Armazenamento, condicionamento, 

distribuição e transmissão de energia 

Aperfeiçoamento na geração 

Qualidade 

Ambiental 

Tratar com as 

consequências ambientais 

de atividades passadas, 

presentes e futuras 

Monitoramento e avaliação 

Controle da poluição 

Recuperação e restauração ambiental 

Informação e 

Comunicação 

Produzir, armazenar, 

manipular e movimentar 

informações 

Componentes 

Comunicações 

Sistemas de computador 

Gestão de informação 

Sistemas adaptativos complexos 

inteligentes 

Sensores 

Software e kits de ferramentas 

Sistemas Vivos Criar e modificar processo 

biológico 

Biotecnologia 

Tecnologia médica 

Agricultura e tecnologia de alimentos 

Fatores humanos 

Indústria Produzir objetos físicos Fabricação de produtos distintos 

Processamento contínuo de materiais 

Micro / Nano-fabricação e usinagem 

Materiais Trabalhar a natureza de 

objetos físicos 

Materiais 

Estruturas 

Transporte Mover, fisicamente, 

pessoas e objetos 

Aerodinâmica 

Aviônicos e controles 

Propulsão e força 

Integração de sistemas 

Interface humana 

Fonte: Adaptado pelo autor (CRITICAL TECHNOLOGY COMMISSION, 1995, tradução nossa). 

A definição acima ao mesmo tempo em que define o termo tecnologia crítica 

insere outro - domestic industry – cujo conceito o Congresso dos EUA apresentou 

nos seguintes termos:  

For purposes of this Act the term ‘domestic industry’ means those 
producers, situated within the United States, or its territories, wherein over 
fifty percent of the total voting stock of such producer is owned and 

controlled by citizens of the United States89. (USA, 1991, p. 2). 

 
89 Tradução livre do inglês: Para os fins desta Lei, o termo ‘indústria doméstica’ significa aqueles 

produtores, situados nos Estados Unidos ou em seus territórios, nos quais mais de cinquenta por 
cento do total das ações com direito a voto desse produtor pertence e é controlado por cidadãos dos 
Estados Unidos. 
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Ainda, de acordo com Solomon e Schoch (1993), o conceito de tecnologia 

crítica surgiu nos EUA visando proteger os conhecimentos científicos sobre 

tecnologia necessários à defesa nacional. Para esses autores, a manutenção da 

segurança nacional dos EUA incluiria o desenvolvimento tecnológico de sistemas 

de armas que garantissem a superioridade militar do país, bem como a 

prosperidade comercial, uma vez que as tecnologias críticas criariam indústrias e 

gerariam empregos, produzindo crescimento econômico e melhoria da 

competitividade global dos produtos norte-americanos. 

De acordo com o exposto no Sumário Executivo elaborado pela Critical 

Technology Commission (1995), o desenvolvimento e o uso de tecnologias 

permaneciam como forças propulsoras dos mecanismos de prosperidade 

econômica e de segurança nacional dos EUA, devendo, para isso, como aspecto 

vital, manter a força e a competitividade das empresas de tecnologia. O relatório 

norte-americano (1995) coloca em relevo a necessidade de intenso esforço em se 

identificar as tecnologias críticas em razão da intensificação global, das rápidas 

mudanças tecnológicas e da incerteza geopolítica vivida naquela ocasião. Desse 

modo, relacionou vinte e sete Áreas Nacionais de Tecnologia Críticas organizadas 

em sete categorias, conforme Quadro 8, constituindo-se em prioridades para o 

esforço federal. 

Por sua vez, o Departamento de Defesa dos EUA (1998) elaborou a Lista 

de Tecnologias Militares Críticas num esforço conjunto envolvendo agências 

governamentais, indústria e academia. O documento elaborado (DEPARTMENT 

OF DEFENSE EUA, 1998, p. II–iii) define MCTL nos seguintes termos: “The 

Militarily Critical Technologies List (MCTL) is a detailed and structured 

compendium of the technologies DoD assesses as critical to maintaining superior 

U.S. military capabilities90.” Segundo apontado no documento, essa lista poderia 

ser utilizada para controle de exportações, como referência técnica para a 

confecção de contratos e de artigos científicos do governo, da indústria e da 

 
90 Tradução livre do inglês: A Lista de Tecnologias Militarmente Críticas (MCTL) é um compêndio 

detalhado e estruturado das tecnologias que o DoD avalia como críticas para manter capacidades 
militares superiores dos EUA. 
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academia, bem como para apoiar o desenvolvimento de política de transferência 

de tecnologia. 

Posteriormente, o Departamento de Defesa dos EUA (2008) publicou novo 

documento abordando as transferências internacionais de tecnologia. Nesse 

documento o conceito de tecnologia crítica foi definido da seguinte forma: 

Critical technology. Technology or technologies essential to the design, 
development, production, operation, application, or maintenance of an 
article or service which makes or could make a significant contribution 
to the military potential of any country, including the United States. 
This includes, but is not limited to, design and manufacturing know-how, 

technical data, keystone equipment, and inspection and test equipment91. 

(DEPARTMENT OF DEFENSE, 2008, p. 17,  grifo nosso). 

A confecção da MCTL envolveu cerca de quinhentos profissionais de 

agências do governo, da indústria e da academia num processo analítico contínuo 

de coleta de dados que a atualizava e a refinava, fornecendo informações técnicas 

completas. Os membros foram divididos em Grupos de Trabalho multidisciplinar 

para desenvolver estudos em vinte áreas tecnológicas básicas apresentadas no 

Quadro 9. 

Apesar do êxito dos trabalhos para confecção e atualização da MCTL, 

problemas de ordem financeira descontinuaram a atualização das tecnologias 

críticas conforme aponta o relatório do GAO - Government Accountability Office - 

(2013). Em razão disso, a MCTL não estaria apoiando as decisões que 

envolveriam exportações de tecnologia, deixando de prestar uma ação para a qual 

havia sido pensada, uma vez que o Department of Defense (DoD) gasta bilhões 

de dólares em sofisticados sistemas de armas e tecnologias para manter a 

superioridade militar (GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, 2013). 

 

 
91 Tradução livre do inglês: tecnologia crítica. Tecnologia ou tecnologias essenciais para o projeto, 

desenvolvimento, produção, operação, aplicação ou manutenção de um artigo ou serviço que faz ou 
pode fazer uma contribuição significativa para o potencial militar de qualquer país, incluindo os 
Estados Unidos. Isso inclui, mas não se limita a, know-how de projeto e fabricação, dados técnicos, 
equipamentos essenciais e equipamentos de inspeção e de teste. 
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Quadro 9 – Áreas Tecnológicas Básicas 

Aeronautics Systems Electronics Marine Systems Power Systems 

Armament and 

Energetic Materials 

Ground Systems Materials Sensors and Lasers  

Biological Systems  Information Systems Medical Systems Signature Control 

Chemical Systems Information Warfare Navigation Systems Space Systems 

Directed and Kinetic 

Energy Systems 

Manufacturing and 

Fabrication 

Nuclear Systems Weapons Effects and 

Countermeasures 

Fonte: (DEPARTMENT OF DEFENSE EUA, 1998) 

Verifica-se, naquilo que foi posto a respeito de tecnologias críticas, a 

preocupação constante do governo norte-americano para com a defesa dos EUA 

no sentido de, inicialmente, salvaguardar o acesso aos recursos necessários à 

fabricação de armas e equipamentos de emprego militar e, posteriormente, manter 

suas Forças Armadas na dianteira da corrida tecnológica e, consequentemente, 

aptas a vencer os combates. Tal liderança foi conquistada em razão de 

investimentos em pesquisa e em desenvolvimento de tecnologias críticas e, 

também, em virtude do controle imposto a tais tecnologias. 

O controle sobre as tecnologias críticas visava evitar a exploração 

decorrente de exportações, roubo ou pela perda decorrentes de operações 

militares. Observa-se de maneira simples e pragmática que os EUA buscavam 

desenvolver armamentos e equipamentos tecnologicamente avançados ao 

mesmo tempo que dificultavam sua obtenção por outros países, visando sua 

manutenção como potência militar. Evidentemente, a defesa de qualquer território, 

em condições de desigualdade tecnológica de material, fica do ponto de vista 

militar comprometida. A próxima seção buscará abordar aspectos de relevo que 

envolvem as discussões afetas à autonomia tecnológica. 
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5.3 AUTONOMIA TECNOLÓGICA 

 

A presente seção propõe-se a reunir os debates em torno do processo de busca 

por autonomia tecnológica, particularmente, de sua necessidade para o setor de 

defesa. Desse modo, o estudo percorrerá itinerário descritivo apresentando textos 

normativos e acadêmicos sobre esse sistema de desenvolvimento de tecnologia. 

Inicialmente, face a nova expressão, considera-se pertinente buscar o devido 

esclarecimento sobre o termo autonomia tecnológica utilizado pela literatura 

especializada. O dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis apresenta as 

seguintes definições para a palavra autonomia:  

1 Capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou 
vontade própria; soberania. 2 Faculdade própria de algumas instituições 
quanto à decisão sobre organização e normas de comportamento, sem se 
dobrar ou ser influenciadas por imposições externas. 3 SOCIOL, POLÍT 
Autodeterminação político-administrativa de que podem gozar partidos, 
sindicatos, corporações, cooperativas etc., em relação ao país ou 
comunidade política dos quais fazem parte. [...] (MICHAELIS, 2019, grifo 
nosso). 

Como aproximação inicial e observando-se a definição acima, sobre 

autonomia, e as anteriores a respeito de tecnologia, poder-se-ia construir o 

entendimento de que autonomia tecnológica dum país constituir-se-ia na sua 

capacidade soberana de projetar, de produzir e de comercializar produtos e serviços 

por meio de conjunto de conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos. 

A Constituição Federal brasileira (2012, [1988]) aborda o tema da autonomia 

tecnológica no Capítulo IV dedicado a Ciência e a Tecnologia inserido no Título VIII, 

nomeado Da Ordem Social, cuja base dessa ordem sustenta-se no primado do 

trabalho. Para os legisladores, constitui-se dever do Estado brasileiro promover e 

incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica (2012, 

[1988], p. 125). Além disso, o Art. 219 apresenta, ainda, a seguinte consideração: “O 

mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar 

o desenvolvimento cultural e sócio-econômico [sic], o bem-estar da população e a 

autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.” (2012, [1988], p. 126, 

grifo nosso). 
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Por sua vez, a Política Nacional de Defesa (2018, p. 11), ao descrever as ideias 

e conceitos que alicerçaram sua concepção, apresenta a necessidade de priorização 

de investimentos na área de CT&I destinados a produtos de defesa de aplicação 

dual92, “visando a autonomia tecnológica do país”. Além disso, em razão da análise 

dos ambientes internacional e nacional, bem como de suas projeções e da concepção 

política norteadora, a PND (2018) estabeleceu como OND a promoção da autonomia 

produtiva e tecnológica na área de defesa (OND VII), dentro do seguinte 

entendimento:  

Significa manter e estimular a pesquisa e buscar o desenvolvimento de 
tecnologias autóctones, sobretudo no que se refere a tecnologias 
críticas, bem como o intercâmbio com outras nações detentoras de 
conhecimentos de interesse do País. Refere- se, adicionalmente, à 
qualificação do capital humano, assim como ao desenvolvimento da Base 
Industrial de Defesa e de produtos de emprego dual (civil e militar), além da 
geração de empregos e renda. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 13, grifo 
nosso). 

Por sua vez, a Estratégia Nacional de Defesa (2018) orienta as ações 

governamentais nesta área visando a consecução dos OND, definindo, também, 

ações estratégicas que as complementam. Desse modo, para alcançar o OND VII, 

foram estabelecidas as estratégias de defesa (ED) a saber: ED-15 Promoção da 

sustentabilidade da cadeia produtiva da Base Industrial de Defesa; e ED- 16 

Fortalecimento da Área de Ciência e Tecnologia de Defesa. A primeira ED objetiva 

estabelecer ambiente de estabilidade às atividades de pesquisa, ao desenvolvimento, 

à produção e à venda de produtos de defesa brasileiros, proporcionando condições 

de sustentabilidade à cadeia produtiva. Por sua vez, a segunda ED busca o 

desenvolvimento e à solidez da área de CT&I em assuntos de defesa, por meio da 

assimilação de conhecimentos indispensáveis à redução gradativa da dependência 

de tecnologia externa (2018, p. 40-41). 

A promoção da sustentabilidade da cadeia produtiva da BID estabelecida pela 

ED-15 será perseguida das seguintes Ações Estratégicas de Defesa (AED): 

 
92 Segundo Longo (2007), os norte-americanos criaram expressão dual use Technologies ou, em 

português, tecnologia de uso dual (ou duplo), cujo significado pode ser entendido como aquela 
tecnologia possível de ser utilizada para produzir ou melhorar bens ou serviços de uso civil ou militar. 
Ainda segundo esse autor, rotular o que é civil e o que é militar na produção de conhecimentos 
científicos ou tecnológicos constitui-se em tarefa árdua. 
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AED-25 Buscar a regularidade e a previsibilidade orçamentária para o Setor 
de Defesa. AED-26 Buscar a vinculação orçamentária e financeira de 
percentual adequado do PIB em gastos com defesa. AED-56 Estimular 
projetos de interesse da defesa que empreguem produtos e tecnologias 
duais. AED-57 Aprimorar os regimes legal, regulatório e tributário especiais 
para a Base Industrial de Defesa. AED-58 Estabelecer planos de carga para 
atendimento do Plano de Articulação e de Equipamento de Defesa – PAED e 
para sustentação da Base Industrial de Defesa. AED-59 Privilegiar aquisições 
governamentais conjuntas de interesse da defesa. AED-60 Aprimorar os 
mecanismos de financiamento para a Base Industrial de Defesa. AED-61 
Estender as prerrogativas da Base Industrial de Defesa para os produtos ou 
sistemas destinados à segurança pública. AED-62 Promover as exportações 
da Base Industrial de Defesa. AED-63 Promover o aumento de conteúdo 
local nos produtos da Base Industrial de Defesa. AED-64 Estimular a 
obtenção de compensação comercial, industrial e tecnológica nas aquisições 
do exterior. AED-65 Promover a coordenação dos processos de certificação 
de produtos, serviços e Sistemas de Defesa – PRODE/SD, concernentes à 
Base Industrial de Defesa. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, p. 40, grifo 
nosso). 

De outro modo, o desenvolvimento e à solidez da área de CT&I em assuntos 

de defesa postos pela ED-16 buscar-se-á com as seguintes AED: 

AED-66 Promover o desenvolvimento de tecnologias críticas para a defesa. 
AED-67 Aprimorar o modelo de integração da tríade 
Governo/Academia/Empresa. AED-68 Promover o desenvolvimento da 
tecnologia nuclear. AED-69 Promover o desenvolvimento da tecnologia 
cibernética. AED-70 Promover o desenvolvimento de sistemas espaciais. 
AED-71 Estimular o estabelecimento de parcerias e intercâmbios na área de 
pesquisa de tecnologias de interesse da defesa. AED-72 Utilizar encomendas 
tecnológicas para promover o aumento do conteúdo tecnológico nacional 
dos produtos de defesa. AED-73 Promover a formação em ciências 
básica e aplicada, privilegiando-se a aproximação da produção 
científica com as atividades relativas ao desenvolvimento de análises 
estratégicas, ao desenvolvimento tecnológico da Base Industrial de 
Defesa e ao aprimoramento dos instrumentos de gestão e 
aperfeiçoamento de doutrinas operacionais. AED-74 Promover a 
integração do Setor de Defesa nas áreas de metrologia, normalização e de 
certificação de produtos, serviços e Sistemas de Defesa – PRODE/SD, 
concernentes à Base Industrial de Defesa. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018, 
p. 41, grifo nosso). 

De maneira similar aos documentos de defesa mencionados anteriormente, a 

autonomia tecnológica é mencionada pelo Livro Branco da Defesa Nacional (2012). 

Ele ressalta as metas do Plano Brasil 2022 no qual a autonomia tecnológica é um 

aspecto a ser atingido de acordo com a seguinte ação: “Meta 6 - Capacitar os quadros 

do Sistema de Defesa Nacional e dotá-lo de autonomia tecnológica.” (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2012, p. 29). Esse documento, em outro passagem, destaca a 

importância do papel das Forças Armadas em matéria de CT&I para o incremento do 

nível de autonomia tecnológica para o Brasil. 
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A importância do desenvolvimento de pesquisa e inovação na área de defesa 

é analisado por Barcellos (2019). Esse pesquisador buscou entender o Complexo 

Industrial-Militar (CIM) indiano verificando seus óbices e seus objetivos. Para isso, 

apresentou o entorno geopolítico indiano, buscou analisar o complexo industrial-militar 

do país como uma resposta aos desafios e ameaças geopolíticas e examinou as 

empresas públicas e os projetos estratégicos. Como conclusão, o autor apontou para 

o fato do CIM não ser comparável aos tradicionais norte-americano e russo, contudo 

ressaltou que ele vinha progredindo e adquirindo capacidade tecnológica de ponta 

para atender às necessidades geoestratégicas do país em razão de que autonomia 

tecnológica representaria uma condição para ascensão do país ao status de potência. 

No âmbito da academia, Ferreira (2004) desenvolveu estudo sobre os sistemas 

de combate do futuro com foco em contribuir para o levantamento de necessidades e 

para a proposição de conceitos, bem como para a pesquisa e para o desenvolvimento 

ou aquisição, no tocante a sistemas correlatos. Nessa pesquisa, o autor, como 

conclusão, apresentou considerações sobre possíveis aquisições de PRODE 

sugerindo que a busca estratégica do EB, em diminuir o hiato tecnológico ante aos 

países industrializados, fosse substituída pela conquista da autonomia tecnológica, 

“mesmo que assimétrica, mas com conhecimento plenamente dominado, e capaz de 

influir positivamente no poder dissuasório.” (FERREIRA, 2004, p. 126). O autor (2004, 

p. 128) ressaltou ainda que dentre as tecnologias a serem priorizadas estão a 

Tecnologia da Informação, a Robótica, os Materiais Avançados, a Microeletrônica e a 

Nanotecnologia. 

Outrossim, Longo (2007) abordou o papel da ciência, da tecnologia e da 

inovação de bens e de serviços para a segurança, para a defesa e para o progresso 

de um país. Ao longo do artigo, esse pesquisador discutiu o conceito de tecnologia 

militar e as causas da RAM, concluindo que as restrições ao livre fluxo e à 

comercialização de tecnologias demandam o desenvolvimento tecnológico próprio e 

o uso soberano de seus resultados. Destaca-se que para esse autor, entre as 

tecnologias militares ou civis, de uso dual ou não, existem aquelas que são 

consideradas sensíveis, cujo acesso é negado por determinado país ou grupo de 

países em razão de questões de segurança. À proteção do acesso a tais 
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conhecimentos por parte de opositores reais ou potenciais foi denominado por Longo 

(2007, p.124) como Cerceamento, podendo ser explícito ou velado. 

Ainda segundo Longo (2007), o Cerceamento seria praticado pelos EUA, pela 

União Europeia e pelo Japão – países que lideram o desenvolvimento científico-

tecnológico – a fim de manterem vantagens estratégicas comercial e militar. O autor 

enfatizou que as vantagens comparativas relativas ao território e à população quando 

somadas à capacidade científica-tecnológica tornariam o país detentor pouco 

vulnerável, sob o ponto de vista do poder mundial, tendendo a constituir-se em polo 

de poder político, econômico e militar (2007, p. 131). Assim, em razão da importância 

duma infraestrutura científica nacional, ligada à capacidade de inovação tecnológica 

marcada pela produção de bens e serviços globalmente competitivos, tecnologias 

tidas como sensíveis não seriam objeto de transferência, seja por meio de instruções 

ou da tecnologia propriamente dita, uma vez que permitir o seu acesso representaria 

o repasse de poder a outro país (LONGO, 2007, p. 132). Por fim, esse pesquisador 

fez a seguinte consideração a respeito da situação do Brasil face a autonomia 

tecnológica: 

Deste modo, não tendo estabelecido uma sólida base científico-tecnológica-
industrial de defesa, respaldada por políticas e recursos financeiros 
condizentes, está dependente do exterior mais do que seria razoável em 
termos de tecnologias e, consequentemente [sic], de material moderno de 
emprego militar em geral. Deste modo, sente mais o peso do cerceamento 
tecnológico porque carece de esforço próprio em volume satisfatório. Tal fato 
resulta em deficiência em recursos humanos, em ausência de interlocutores 
industriais genuinamente nacionais e na falta de arcabouço regulatório 
apropriado às peculiaridades do setor. O esforço próprio é fundamental até 
para ter-se competência quando se decide copiar, comprar e/ou absorver 
tecnologias de terceiros. (LONGO, 2007, p. 134). 

A questão posta por Longo sobre o cerceamento praticado por países 

tecnologicamente desenvolvidos foi verificada em entrevista realizada em São Carlos 

junto à empresa Opto. Segundo os entrevistados, a empresa participou do programa 

CBERS93 com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para o 

desenvolvimento da câmera MUX (Câmera Multiespectral Regular), ocasião na qual 

não puderam comprar componentes necessários à produção em virtude de embargos 

 
93 O programa CBERS é uma parceria entre Brasil e China, no setor técnico-científico espacial. Um de 

seus produtos foi o Satélite Sino-Brasileiro de recursos terrestres que permite a geração de dados 
primários de sensoriamento remoto. 
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comerciais impostos pelos EUA e por países europeus. Segundo apurado pelos 

entrevistados, o embrago visava dificultar a produção brasileira fato que provocou 

alteração no projeto inicial e atraso na entrega do produto. Em razão disso, na visão 

desses empresários, um planejamento a longo prazo seria condição para a aquisição 

de capacidade tecnológica, de maneira progressiva, em direção à “independência” 

(CHECHELISKI, 2019a, p. 12). 

O debate em torno da importância do estabelecimento de infraestrutura 

científica nacional, na área de defesa, foi ampliado por Barcellos (2019). Esse 

pesquisador buscou entender o Complexo Industrial-Militar indiano verificando seus 

óbices e seus objetivos. Para isso, apresentou o entorno geopolítico indiano, buscou 

analisar o complexo industrial-militar do país como uma resposta aos desafios e 

ameaças geopolíticas e examinou as empresas públicas e os projetos estratégicos. 

Como conclusão, o autor apontou para o fato do CIM não ser comparável aos 

tradicionais norte-americano e russo, contudo ressaltou que ele vinha progredindo e 

adquirindo capacidade tecnológica de ponta para atender às necessidades 

geoestratégicas do país em razão de que autonomia tecnológica representaria uma 

condição para ascensão do país ao status de potência. 

Por sua vez, Schmidt (2013) apresentou a discussão sobre CT&I em defesa 

pensando em políticas públicas destinadas à infraestrutura científica-tecnológica. A 

pesquisadora apontou os documentos que normatizam o tema no Brasil e expôs 

dados a respeito da infraestrutura CT&I existente no Brasil, abordando os projetos de 

defesa em andamento. Como conclusão ressalta que o desenvolvimento de uma 

infraestrutura forte e consolidada de pesquisa é fundamental para a constituição de 

um alicerce de conhecimento que permita aos países desenvolvimentos de novas 

aplicações e tecnologias para a defesa. Tais conhecimentos podem ser vistos como 

resultado do conhecimento tácito das pessoas, do sistema organizacional, gerencial 

e institucional e dos sistemas técnico-físicos da empresa, além de seus produtos e 

serviços (FIGUEIREDO, 2009). 

Na opinião de Saint Pierre e Zague (2017, p. 318), “O caminho da autonomia 

estratégica só será garantido com o desenvolvimento e domínio de tecnologias 

próprias.” Para eles, uma indústria de defesa robusta integrada à pesquisa científica 
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e tecnológica e ao empresariado brasileiro é condição estratégica para a formulação 

de política de defesa independente, diminuindo a dependência externa relativa à 

aquisição, à manutenção e à modernização dos produtos de defesa. Ainda para esses 

autores, “A independência de provedores externos amplia a autonomia no emprego 

dos meios de defesa, reforça a capacidade dissuasória e aumenta a liberdade da 

decisão política.” (SAINT PIERRE; ZAGUE, 2017, p. 298). Por fim, os pesquisadores 

concluem que os acordos de transferência tecnológica não são a solução para a 

redução do atraso tecnológico brasileiro frente aos países avançados como prevê a 

END, uma vez que a transferência tecnológica não é completa, bem como aquilo que 

foi transferido não constitui-se em produto de ponta, reforçando a dependência do 

Brasil frente aos centros provedores extrarregionais (2017, p. 318). 

Opinião semelhante foi assinalada pelos estudos de Amarante (2013) sobre os 

processos de obtenção de tecnologia militar, os quais poderiam ser classificados em 

três modelos: i) desenvolvimento autônomo; ii) desenvolvimento cooperativo 

internacional; e iii) transferência de tecnologia. Para esse autor, o campo militar 

observou a crescente importância da tecnologia para os desfechos dos conflitos 

armados, resultando que um elevado desenvolvimento tecnológico em apoio à BID 

seja uma característica precípua duma potência militar. 

O desenvolvimento autônomo, na visão de Amarante (2013, p.11), é a 

resultante da sinergia de todas as capacidades de conhecimentos e meios 

mobilizáveis no país, configurando-se na maneira mais segura e, por vezes, menos 

onerosa de se realizar a obtenção da tecnologia militar por meio de processo 

endógeno e independente. Esse autor ressaltou que a indústria de defesa e o centro 

de P&D enfrentam as seguintes dificuldades neste modelo de desenvolvimento:  

1) A indústria de defesa e/ou o centro de P&D precisam dominar as bases 
tecnológicas que integram os produtos e serviços de sua competência 
industrial. Se isso não ocorrer, tanto a indústria de defesa quanto o centro de 
P&D tornam-se vulneráveis e podem perder, facilmente, a sua posição. 2) As 
tecnologias militares são de difícil desenvolvimento e obtenção por 
parte da indústria de defesa. Por conta disso, a taxa de transferência da 
tecnologia é baixíssima. A transferência de tecnologia é um processo 
complicado, dispendioso e com baixa probabilidade de sucesso. 3) 
Embora a tecnologia de uso civil seja usualmente protegida por patente, a 
tecnologia militar necessita de uma ambiência secreta. Se a patente for 
explicitada durante o processo de concessão de direitos exclusivos de 
exploração, é possível que estejam sendo divulgados segredos de Estado. 4) 
Por essa razão, o cliente tem dificuldade em acessar as informações da 
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indústria de defesa, predominando o espírito da “caixa preta” e a atitude de 
maximização da customização do produto ou material às necessidades do 
cliente. 5) Por estarem contidas em uma pirâmide científica, tecnológica e 
inovadora, a indústria de defesa e o centro de P&D necessitam de 
infraestrutura e recursos humanos altamente especializados. 6) Se, por um 
lado, o desenvolvimento autônomo tem a vantagem da autonomia, por outro, 
ele corre o risco de “reinventar a roda”, ocasionando indesejáveis perdas de 
tempo e recursos. Assim, só deve ser desenvolvida a tecnologia 
desconhecida e que não seja óbvia. (AMARANTE, 2013, p. 11–12, grifo 
nosso). 

Outra possibilidade para o desenvolvimento tecnológico brasileiro foi apontada 

por Saint Pierre e Zague (2017) no sentido duma integração da BID sul-americana. 

Segundo esses autores, o pretendido desenvolvimento autônomo de produtos de 

defesa e sistemas de armas constituem-se em objetivos distantes, uma vez que até 

mesmo países detentores de tecnologia avançada cooperam em projetos para a 

fabricação de equipamentos de defesa. Para esses pesquisadores, a cooperação sul-

americana poderia ser uma solução para espessar a BID nacional e regional, sendo a 

União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e o Conselho de Defesa Sul-Americano 

(CDS) órgãos capazes de conduzir políticas de defesa integradas que moveriam a 

produção regional cooperativa de materiais de defesa. 

Rocha Paiva (2012b, p. 334) também critica os parcos investimentos em 

pesquisa, em inovação tecnológica, bem como no desenvolvimento e produção de 

material de emprego militar, restringindo, inclusive, a ampliação da cooperação militar 

em nível necessário a reforçar a dissuasão nacional. Ainda segundo esse autor 

(2012b, p. 335), a vitória nos conflitos armados contemporâneos dependeria da 

rapidez com que um país consegue se impor frente ao oponente, sendo, em razão 

disso, fundamentais o desenvolvimento e a maior autonomia possível no campo 

científico-tecnológico e na BID para viabilizar a mobilização de emergência para 

emprego imediato em regiões ameaçadas. 

Na visão de Amarante (2012a), a mobilização exigiria a ativação duma rede 

complexa composta por instituições e empresas, muitas vezes de interesses 

divergentes, que necessitariam interagir para a produção PRODE. A Figura 7 

representa o iceberg proposto por esse autor, no qual a BID estaria representada 

abaixo da linha d’água, por meio das instituições que a comporiam. 
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Figura 7 – Iceberg Tecnológico 

 

Fonte: (AMARANTE, 2012a, p. 12). 

Por sua vez, Galdino (2018, p. 129) apontou que a inovação é fator primordial 

para o progresso econômico, para o acúmulo de capacidade tecnológica e para a 

autonomia em áreas sensíveis, sendo, ainda, a mola mestra para estratégias de 

desenvolvimento e de defesa. Esse autor, ao analisar o sistema nacional de inovação 

brasileiro, baseado em indicadores elaborados pelo Global Innovation Index, verificou 

que o mal desempenho do Brasil é decorrente da “ineficiência nacional em converter 

seus insumos em inovação” (GALDINO, 2018, p. 142), tendo em vista que os 

indicadores caracterizariam crescimento modesto dos insumos de inovação e, de 

maneira oposta, marcariam a piora dos produtos de inovação. Para Galdino, ações 

recentes do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército (DCT), como a criação 

do Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SisDIA de Inovação) e a 

Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC), poderiam beneficiar a 

integração entre os agentes da sociedade envolvidos no desenvolvimento de PRODE, 

bem como as próprias estratégias de defesa e de desenvolvimento. 

O problema da alienação de capital e de tecnologias das empresas nacionais 

do setor de defesa para competidores estrangeiros, com prejuízo para a efetividade 

das políticas públicas foi estudado por Andrade e Franco (2016). Os autores buscaram 

inserir a discussão da desnacionalização no debate sobre a BID, ao tempo em que 

buscaram propor meios de contorná-la de modo a preservar a segurança e a 

independência tecnológica do Brasil nesse setor estratégico. Como solução ao 
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problema colocado, os autores propuseram duas medidas a serem implantadas: i) 

dualização das tecnologias de defesa tanto por processos spin-off quanto por spin-in, 

possibilitando sua viabilidade econômica e garantindo que as tecnologias autóctones 

se mantenham no território nacional; e ii) internacionalização das empresas nacionais 

em razão dos mercados internacionais constituírem-se em alicerce para o equilíbrio 

econômico e para o crescimento da empresa. Ademais, ressaltaram as ações do 

Estado brasileiro para o desenvolvimento da CT&I, na área de defesa, por intermédio 

da integração dos atores do processo de produção (desde as estruturas laboratoriais 

das Forças Armadas e das universidades até as linhas de produção das empresas) 

em uma visão global e de longo prazo. 

Ademais, Andrade e Franco (2015, p. 50), buscando esclarecer os problemas 

da desnacionalização industrial e da autonomia tecnológica, deram ênfase a 

necessidade de se buscar o progresso da tecnologia por meio da integração dos 

atores envolvidos no processo de produção, como as Forças Armadas, as 

universidades e as próprias empresas, numa visão global e de longo prazo. 

Verifica-se, pelos apontamentos trazidos à discussão, a sensibilidade e a 

complexidade do desenvolvimento tecnológico de um país que vise seu progresso 

social. Quando abordasse a questão do desenvolvimento de PRODE, mesmo que 

mantido seu foco nas questões sociais, as restrições aumentam uma vez que podem 

alterar o equilíbrio de forças estabelecido pelo sistema internacional. No próximo 

capítulo serão debatidos os aspectos do desenvolvimento de CoPS como meio de 

incrementar a capacidade industrial brasileira.  
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Um Estado, para ser forte, necessita possuir uma BID diversificada, ativa, 
produtiva e competente. A principal missão da BID é gerenciar e realizar a 
obtenção do material de defesa destinado à dotação de suas Forças 
Armadas. (AMARANTE, 2013, p. 87) 
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6. MODERNIZAÇÃO DA TORRE DO CASCAVEL – ESTUDO DE CASO 

 

6.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Este estudo está inserido dentro do esforço de investigação que pretende 

perscrutar como o desenvolvimento de projetos de PD&I para a obtenção de 

Plataformas Terrestres Militares contribuem para o incremento da capacidade 

tecnológica brasileira. 

Nesta seção do trabalho, busca-se analisar a modernização da torre da Viatura 

Blindada de Reconhecimento – EE-9 Cascavel, ou seja, de uma Plataforma Terrestre 

Militar observando-se o conceito de plataforma como objeto concreto e como conceito 

empresarial de Technology Platform. Além disso, buscou-se a compreensão da 

capacidade tecnológica necessária para desenvolver o projeto de automação da torre 

da VBR, verificando a adequabilidade dos conceitos de CoPS, de Product Platform e 

de Technology Platform para o este caso específico. 

Preliminarmente, cabe salientar que a obtenção de Sistemas e Materiais de 

Emprego Militar, por intermédio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e de 

inovação ou de aquisições, devem levar em conta o ciclo de vida útil dos materiais 

visando a manutenção das capacidades operativas (Brasil 2016). Além disso, 

questionamentos sobre a necessidade de investimento em PD&I de sistemas de 

armas complexos são postos à sociedade ante a natureza pacífica do povo brasileiro 

e, também, ante a possibilidade de sua aquisição mediante a compra junto a nações 

amigas. 

Esses questionamentos abordam, também, a capacidade da indústria de 

defesa brasileira requerida para o desenvolvimento de sistemas complexos de 

emprego militar. Nesse sentido, o trabalho utilizou-se de aspectos teóricos construídos 

por Paulo Figueiredo (2009) para compreender o processo de acumulação de 
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capacidade tecnológica em empresas que participaram do projeto de modernização 

da Viatura Blindada de Reconhecimento EE95-9 Cascavel96. 

Ressalta-se que dentro duma escala hierárquica de complexidade, considera-

se a VBCCC como o sistema de armas terrestre mais complexo para emprego em 

operações militares tendo em vista a multidisciplinaridade necessária ao seu 

desenvolvimento, bem como a capacidade tecnológica para a integração de diversos 

sistemas. Sua importância no campo de batalha é descrita por Dunnigan (1993) como 

“A Arma da Decisão” em razão do Carro de Combate concentrar poder de combate 

capaz de forçar a decisão de modo rápido e decisivo. 

Por sua vez, a VBR situa-se, dentro de uma curva de complexidade 

tecnológica, em ponto anterior, no eixo das capacidades tecnológicas requeridas ao 

seu desenvolvido, àquele ocupado pela VBCCC. Dentro dessa perspectiva, a 

empresa acumula capacidade tecnológica e experiência ao longo do tempo que lhe 

permite percorrer uma trajetória tecnológica e alcançar a habilidade para reconfigurar 

e empregar tecnologias em diversificados produtos e negócios. Assim, toma-se as 

ideias postas em relevo por Kim e Kogut no artigo intitulado Technological Platforms 

and Diversification (1996a), no qual as empresas agregam conhecimento, i.e., know-

how de acordo com uma curva denominada “trajetória tecnológica”. Segundo esses 

pesquisadores, uma vez que o conhecimento é propriedade, a firma que se originou 

em campos industriais baseados em technology platforms adquiriu habilidades para 

diversificar e copiar os desdobramentos das principais trajetórias industriais que a 

cerca. Tal flexibilidade, ainda segundo os mencionados pesquisadores, constituiu-se 

em vantagem para participar de um mercado competitivo como o de produtos de 

defesa. 

Ademais a respeito de mercados e indústrias de defesa, destaca-se o apontado 

por Peter Dombrowski e por Eugene Gholz na obra Buying military transformation: 

Technological innovation and the defense industry (2006). Segundo seus estudos, as 

 
95 EE é a abreviatura para Engenheiros Especializados S/A, empresa responsável pelo projeto original 

de criação da Viatura Blindada de Reconhecimento Cascavel. 
96 A Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR) EE-9 Cascavel doravante será tratada, apenas, como 

VBR ou como Cascavel. 
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empresas de defesa possuem grande número de competências que não são 

encontradas em outras firmas nos Estados Unidos. Além disso, afirmam que a 

aquisição de produto militar possui armadilhas políticas, econômicas e tecnológicas, 

as quais podem impedir a implementação avanços doutrinários. 

No caso específico do Cascavel, o Exército Brasileiro realizou licitação para 

registro de preços visando a contratação de serviços técnicos especializados em 

engenharia para o desenvolvimento de projeto (Brasil 2014b). Segundo o Termo de 

Referência desse Edital, o serviço a ser contratado destinava-se a automatizar a torre 

da VBR, modelo II, VI ou VII, e a produção de apenas um protótipo. O termo de 

referência, apontou “o objetivo de desenvolver um produto nacional, de baixo custo, 

utilizando-se de componentes, tecnologias e soluções de engenharia de automação 

com um nível de robustez adequado, disponíveis no país” (Brasil 2014b, 2). 

Esse Termo de Referência (Brasil 2014) trouxe as justificativas para a 

contratação do serviço de engenharia de automação. Apontou para o fato de a torre 

possuir massa total de cerca de 2200 kg e de ser equipada com um canhão de 90 mm 

com movimento manual que utiliza duas manivelas para giro e elevação. Ressaltou 

que a automatização da torre proporcionará melhor desempenho no engajamento de 

alvos tendo em vista que o atirador e o comandante poderão manter a visada do alvo 

sem a necessidade de ter que desviar a atenção para a movimentação manual dela. 

Ressalta-se aqui, dentro do que as Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida 

dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (Brasil 2016) estabelecem, o serviço 

licitado cumpre a finalidade de modernizar97 a VBR.  

A empresa Equitron Automação Eletrônico Mecânica Ltda98 apresentou, em 

2016, uma solução tecnológica que extrapolou o previsto no Edital. Essa indústria de 

 
97 Modernização: modificação introduzida no material ou sistema, ou sua total substituição, com a 

finalidade de atualizá-lo ou readequá-lo às necessidades operacionais; atividade de pesquisa e 
desenvolvimento que incorpora melhoramentos tecnológicos a material em fase de utilização, 
objetivando um melhor desempenho operacional (Brasil 2016). 

98 A Equitron Automação Eletrônico Mecânica Ltda foi criada em 1984, produzindo linhas de 

montagens, células robotizadas, e equipamentos especiais para soldagem e testes não destrutivos. 
Está instalada na cidade de São Carlos onde produz, entre outras coisas, linhas de montagens e 
células robotizadas. 
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base tecnológica buscou junto à empresa Opto Space & Defense 99 uma parceria para 

o desenvolvimento dos sistemas de visão do Cascavel. 

O texto está organizado como segue: i) a apresentação do assunto descreve o 

contexto no qual a pesquisa foi realizada; ii) o método usado durante o estudo está 

descrito na seção “Metodologia”; iii) a seção “Referencial Teórico” apresenta, os 

principais conceitos deste estudo como o de Technology Platform, o de Product 

Platform e o de Capacidade Tecnológica; iv) os dados obtidos nas entrevistas são 

apresentados na seção “Dados Gerados”; v) a seção “Discussão” confronta a 

interpretação das entrevistas com os conceitos teóricos e, finalmente; vi) a seção 

“Conclusão” resume os principais aspectos levantados. 

 

6.2 METODOLOGIA 

 

A lente epistemológica utilizada para a realização da pesquisa baseou-se nos 

conceitos explorados pelo Santa Fe Institute, em particular por Melanie Mitchell 

(2009), a respeito da teoria da complexidade. De acordo com Mitchell, propriedades 

comuns podem ser identificadas em sistemas complexos como a formação de 

conhecimento coletivo por meio de ações pontuais de seus componentes que 

interagem em uma extensa e intricada rede sem um centro controlador. Nesse 

sentido, as considerações apontadas por Richard Nelson e por Sidney Winter em An 

Evolutionary Theory of Economic Change (1982) podem ser utilizadas para o 

entendimento desse mercado competitivo, no qual as inovações bem-sucedidas 

direcionam à maiores lucros para o inovador e à oportunidades de investimento 

vantajosas de maneira que empresas lucrativas crescem, cortando o mercado para 

os não inovadores, tornando o ambiente seletivo. 

 
99 A Opto Space & Defense é uma empresa internacional de design e fabricação especializada no 

fornecimento de soluções aeroespaciais, de defesa e industriais. Fundada em 1985, em São Carlos, 
SP, Brasil, como uma divisão da OPTO Eletrônica S/A. Desde 2017, a Opto S&D é uma empresa de 
propriedade integral do Grupo Akaer. 
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Este estudo dispõe-se a observação da BID como uma malha composta por 

diversas empresas que interagem entre si. Esse sistema não linear, aparentemente, 

adapta-se às condicionantes econômicas e políticas do Brasil e às demandas das 

Forças Armadas evoluindo suas atividades e seu conhecimento tecnológico em busca 

de sobrevivência. Pontua-se aqui a competitividade e a seletividade do mercado 

internacional na área de produtos de defesa, bem como sua concentração em países 

industrialmente desenvolvidos, fatos que pesam negativamente sobre a evolução 

tecnológica no Brasil. 

Além disso, essa epistemologia permite compreender a VBR e o Carro de 

Combate como sistemas de armas complexos no qual os diversos sistemas 

componentes relacionam-se e integram-se de modo a mantê-las operativa em 

combate. Esses podem vir a serem integrados por software com inteligência artificial 

de forma a melhorar a performance técnica e tática do carro. 

Especificamente, analisou-se parte da BID cujas empresas de base tecnológica 

se dedicam a automação, a integração de sistemas e ao desenvolvimento, a baixo 

custo, de hardwares e softwares que integram tecnologias óptica, laser e eletrônica 

com aplicação em Plataformas Terrestres Militares.  

Para melhor compreensão da argumentação, julga-se importante salientar o 

entendimento a respeito do que venha a ser tecnologia, destinando o debate 

conceitual sobre esse termo será abordado no próximo capítulo. Assim, adota-se o 

entendimento defendido por Figueiredo, em sua obra “Gestão da Inovação” (2009), 

na qual tecnologia não é ciência aplicada, não é informação ou bem público e, 

tampouco produto ou máquina. Para esse autor, ela está contida e acumulada: i) nos 

sistemas técnico-físicos (capital físico); ii) no tecido e sistemas organizacionais e 

gerenciais (capital organizacional); iii) nas pessoas (capital humano); e iv) nos 

produtos e serviços oferecidos por uma empresa. Ainda, de acordo com as próprias 

palavras desse pesquisador: “a capacidade das empresas para criar, adaptar, gerir e 

gerar os quatro componentes mencionados e a interação entre eles é denominada 

capacidade tecnológica” (FIGUEIREDO, 2009, p. 21–23). 
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Sobre o conceito de capacidade tecnológica mencionado acima, o presente 

estudo tomará como referência o apresentado por Figueiredo (2009, p. 10) segundo 

o qual: “[...] capacidade tecnológica consiste em um conjunto ou estoque de recursos 

à base de conhecimento tecnológico”. Considera que tal capacidade pode ser 

chamada de ativo cognitivo ou, ainda, base de conhecimento da empresa. Tal 

entendimento, vai ao encontro da argumentação de Jolly e Nasiriyar (2007) no que diz 

respeito ao acúmulo de conhecimento e de experiência necessários como elementos 

fundamentais ao desenvolvimento de uma technology platform. 

Figueiredo (2009) considera que a capacidade tecnológica de uma empresa se 

acumula em quatro componentes: i) Capital Físico; ii) Produtos e serviços; iii) Capital 

Organizacional; e iv) Capital Humano. Os dois primeiros componentes constituem o 

eixo de produção e os dois últimos o eixo de inovação da empresa. 

Para o correto entendimento deste trabalho, considera-se relevante o exato 

entendimento da definição de Figueiredo sobre o que vem a ser cada componente da 

capacidade tecnológica. Assim, esse autor define Capital Físico nos seguintes termos: 

“Longe de ser acumulada somente na mente das pessoas, a capacidade tecnológica 

é também acumulada e incorporada nos sistemas físicos que as pessoas constroem 

ao longo do tempo, tal como fábricas, maquinaria, software, base de dados etc.” 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 15). 

A componente Produtos e Serviços é definida do seguinte modo: 

Outra parte das capacidades da empresa está incorporadas nos produtos e 
serviços que são desenhados, desenvolvidos, fabricados, fornecidos e 
comercializados pela empresa com base em seus sistemas técnico-físicos, 
pessoas e sistema organizacional. Produtos e serviços não devem ser vistos 
apenas como resultados dos outros três componentes. Eles expressam parte 
da capacidade tecnológica da empresa (FIGUEIREDO, 2009, p. 16). 

Sobre a componente Capital Organizacional, Figueiredo apontou que: 

[...] este sistema organizacional (orgânico), que incorpora uma parte 
substancial de capacidades tecnológicas, envolve as rotinas organizacionais, 
dos procedimentos administrativos, das normas, da produção, dos processos 
administrativos da empresa, técnicas de gestão de produção (por exemplo, 
sistemas da qualidade, sistemas automatizados, ERP). [...] São os hábitos e 
a maneira que uma organização encontra de realizar suas atividades da 
forma que considera mais confiável possível, ou seja, são as habilidades de 
uma organização (FIGUEIREDO, 2009, p. 15). 
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Por fim, encerrando as definições, a componente tecnológica Capital Humano, 

foi conceituada nos seguintes termos: 

Outra parte da capacidade tecnológica da empresa é incorporada na mente 

dos engenheiros, dos gerentes, dos operadores, dos técnicos e de outras 

pessoas na organização. Tal dimensão da capacidade é expressa por meio 

de sua educação formal e aprendizagem, mas, principalmente, da 

experiência acumulada, habilidades, destreza e talentos acumulados, em 

outras palavras, os elementos-chave de seu conhecimento tácito 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 16). 

A capacidade tecnológica das empresas que compõe o ramo da BID dedicado 

à produção de produtos de defesa para o emprego em operações terrestres possui 

uma história de desenvolvimento que aparenta corroborar com os conceitos de 

trajetória tecnológica. Dellagnezze (2008) aponta, entre outras empresas de defesa 

do Brasil, a trajetória de desenvolvimento da ENGESA Engenheiros Especializados 

S.A. e da AVIBRÁS Aeroespacial S.A. A primeira, em trinta anos (1958 – 1988), 

incorporou capacidades tecnológicas que possibilitaram-na alcançar cerca da metade 

da produção total de viaturas blindadas sobre rodas do mundo, exportando para mais 

de dezoito países, com destaque para as viaturas: EE-9 Cascavel, para 

reconhecimento; e EE-11 Urutu, para o transporte de tropas. Ressalta-se o fato de 

que a ENGESA desenvolveu o projeto da Viatura Blindada de Combate - Carro de 

Combate (VBCCC) Osório que concebia “a mais alta tecnologia militar” 

(DELLAGNEZZE, 2008). A segunda empresa, em mais de 45 anos, baseou sua 

filosofia no desenvolvimento de novas tecnologias - com destaque para o Sistema 

ASTROS100 - e na diversificação, reunindo, segundo Dellagnezze, um acervo 

tecnológico de valor inestimável. Os exemplos anteriores, mesmo que en passant, 

apontam na direção do incremento de sua capacidade tecnológica em decorrência da 

pesquisa, do desenvolvimento e da inovação sucessivos, do simples para o complexo, 

contribuindo para o questionamento. 

Desse modo, a questão central do processo investigativo foi formulada do 

seguinte modo: a modernização da VBR, nos moldes em que o protótipo foi 

apresentado em 2016, pode ser compreendida como consequência da habilidade 

 
100 Sistema ASTROS – Artillery Saturation Rocket System. 
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denominada Technology Platform alcançada, por parte da indústria nacional, em 

decorrência da experiência e do acúmulo de capacidade tecnológica das empresas? 

A fim de buscar o melhor entendimento para elucidar o questionamento 

anterior, estabeleceu-se objetivos intermediários que nortearam a pesquisa: i) 

compreender o processo de acúmulo de capacidade tecnológica das empresas 

envolvidas no projeto de modernização do Cascavel; e ii) verificar a utilização de 

tecnologias disponíveis no mercado sendo repensadas e reutilizadas no projeto de 

modernização do Cascavel. 

Sendo assim, para a elucidação da questão central proposta, o trabalho 

percorreu quatro etapas sucessivas. Na primeira, realizou-se uma pesquisa 

documental para verificar-se as reais necessidades e os requisitos postos pelo 

Exército Brasileiro para a modernização do Cascavel, buscando levantar os sistemas 

da viatura que estão sendo modernizados e, consequentemente, as áreas do 

conhecimento envolvidas nesse processo. 

Em sequência, foram realizadas pesquisas documental, bibliográfica e de 

campo para levantar marcos regulatórios, teorias norteadoras da pesquisa e para a 

coleta de dados junto às empresas Equitron Automação Eletrônico Mecânica Ltda e 

Opto Space & Defense, por meio de entrevistas com seus diretores. Estas 

consideraram aspectos apontados por Marconi (2003) relativos a este procedimento 

investigativo. Utilizou-se, para isso, uma entrevista não-estruturada dentro da 

modalidade que Ander-Egg (Ander-Egg, 1978 apud MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 

197) entende como focalizada, em razão de seguir uma estrutura de tópicos, no 

entanto sem o rigor do modelo estruturado. Tal procedimento investigativo visou a 

tomada de dados que possibilitassem inferir sobre os motivos conscientes para 

possíveis modificações nos sistemas organizacional e gerencial da empresa, para o 

desenvolvimento de máquinas e/ou softwares de fabricação, para o aproveitamento 

da experiência acumulada nas pessoas e para os produtos da empresa. 

A terceira etapa dedicou-se exclusivamente a análise do conteúdo das 

entrevistas utilizando as técnicas descritas por Lawrence Bardin (2011). As 

interpretações realizadas à luz da análise de conteúdo foram confrontadas com a 
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teoria subjacente ao tema da pesquisa. Por fim, realizou-se análise final resultante da 

triangulação de todos os dados levantados.  

 

6.3 DADOS GERADOS 

 

Esta seção apresentará os dados obtidos por meio das entrevistas realizadas 

com diretores das empresas Equitron e Opto e as inferências realizadas, utilizando-

se as técnicas descritas por Bardin (2011) em Análise de Conteúdo. Procurar-se-á 

evidenciar os passos seguidos na pesquisa na intenção de dar a clareza necessária 

ao estudo. 

Durante a fase da preliminar à análise, as entrevistas foram transcritas e os 

textos foram considerados, a priori, como exaustivos, representativos, homogêneos e 

pertinentes. Julga-se exaustivos, representativos e pertinentes em razão de que o 

corpo analisado engloba todas as empresas participantes da modernização do 

Cascavel. Diz-se, ainda, homogênea em função da utilização da mesma técnica de 

entrevista, sendo elas realizadas em indivíduos semelhantes: diretores de empresa. 

O Estudo foi alicerçado na hipótese que as empresas envolvidas com o projeto 

de modernização do Cascavel possuíam conhecimentos e habilidades característicos 

da Technology Platform adquirida por meio do acúmulo de experiências em projetos 

tecnológicos. Para a verificação dessa hipótese, dividiu-se os textos em categorias 

utilizando-se como taxonomia as componentes tecnológicas defendidas por 

Figueiredo (2009): capital humano; capital organizacional; capital físico; e produtos e 

serviços. Além dessas, verificou-se, durante a exploração do material, a necessidade 

da criação de nova categoria (Capacidade tecnológica) para acolher unidades de 

registro que abordam o assunto como um todo, não sendo possível classificá-la numa 

das quatros categorias mencionadas anteriormente. Do mesmo modo, e devido a 

forma semiestruturada da entrevista, outros assuntos puderam ser analisados 

necessitando de categorias coadjuvantes ao tema de investigação. 
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Sobre as unidades de registro, julgou-se apropriado o estabelecimento da frase 

como elemento a ser classificado. Observou-se que a palavra, por não ter uma 

definição precisa, não apoiaria a divisão dos textos dentro das categorias levantadas. 

Desse modo, 711 (setecentas e onze) frases foram elencadas em razão de possuírem 

um sentido completo, favorecendo o trabalho de condensação desses dados brutos. 

Como ferramenta de apoio para a contagem e para a categorização das unidades de 

registros foi utilizada a versão gratuita do software MAXQDA101. 

À medida que as unidades de registram foram classificadas, observou-se que, 

no interior das categorias elencadas, havia a possibilidade de reuni-las em subgrupos 

buscando-se sua homogeneidade. Salienta-se que todas as frases selecionadas 

estão contidas nas subcategorias criadas. De maneira complementar, o trabalho de 

categorização considerou a pertinência, a objetividade e a fidelidade de cada unidade 

de registro. Em razão dos fatores mencionados, criaram-se as subcategorias citadas 

no Quadro 10. 

Como passo intermediário desta análise, desejou-se pôr em evidência as 

opiniões e os juízos dos entrevistados sobre o desenvolvimento de capacidade 

tecnológica nas empresas em questão. Tal etapa, denominada de Inferência por 

Bardin (2011), buscou fazer as necessárias correspondências entre a fase descritiva 

e os fatores que determinam estas características. 

Dessa forma, a categoria organizada sob o título de Capital Humano apresenta 

uma preocupação evidente com a importância do capital humano, com sua formação 

e manutenção. As unidades de registro caracterizam bem esta componente 

tecnológica como a mais importante para as empresas pesquisadas. 

Não resta dúvida sobre a importância do fator humano sobre a capacidade 

tecnológica das empresas. Todavia, as constatações realizadas demonstram nuances 

deste fator. O diretor da Equitron, quando apresentado ao conceito de Capacidade 

Tecnológica de Figueiredo (2009) e às descrições das quatro componentes da 

tecnologia, afirmou: “São quatro setores da empresa né, que levam a uma capacidade 

 
101 O MAXQDA é um software acadêmico para análise de dados qualitativos e de métodos mistos de 

pesquisa. Para maiores informações ver: https://www.maxqda.com/brasil. 
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de transformação, de produção. Equipamento... de tecnologia, de infraestrutura, mas 

isso não passa de 10%. Noventa por cento é o pessoal, é o fator humano” 

(CHECHELISKI, 2019b, p. 6). Posteriormente, ressaltou ainda qual seria o bem maior 

da empresa: “Eu diria para o senhor, qual é o patrimônio da empresa de base 

tecnológica? As pessoas!” (CHECHELISKI, 2019b, p. 7). 

Quadro 10 – Categorias da Análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Capital Humano Retenção do Capital Humano 

Importância do Capital humano 

Formação Profissional 

Capital Organizacional Procedimentos Gerenciais 

Paradigmas 

Cumulatividade 

Procedimento e Técnica Multidisciplinar 

Sistema Técnico-Físico (Capital Físico) Planta Industrial 

Máquinas e Equipamentos 

Produtos e Serviços Produto 

Patentes 

Dualidade 

Capacidade tecnológica Pesquisa 

Desenvolvimento tecnológico 

Fatores econômicos 

Relações Empresariais Aproximação com as Forças Armadas 

Aquisição Governamental Aquisições Internacionais 

Tecnologia e Economia  

Tecnologia e Defesa  

Indústria de Base Tecnológica Nacional  

Indústria de Defesa Estrangeira  

Patriotismo  

Fonte: o autor. 

De modo similar, observa-se que as respostas dos diretores da Opto, para a 

questão anteriormente colocada, trazem a mesma informação. Nas palavras do diretor 
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da Opto: “É... os outros pontos do Figueiredo, também são importantes, mas eu acho 

que o principal é o capital humano das empresas. Eu daria mais valor a ele” 

(CHECHELISKI, 2019a, p. 4). Respondendo a mesma questão, este diretor coloca a 

problemática da formação dos recursos humanos, bem como sua manutenção: “É, eu, 

assim... em linhas gerais concordo com o conceito [de Figueiredo]. Só que... eu daria 

uma importância maior ao capital humano” (CHECHELISKI, 2019a, p. 4). 

Sobre a capacidade tácita das pessoas envolvidas na modernização do 

Cascavel caracterizada em sua formação e em suas experiências acumuladas, as 

entrevistas apontam para os longos períodos de aprendizagem e para as dificuldades 

de retenção desse profissional. Os diretores da Opto, ao mencionarem a importância 

do capital humano para uma empresa, ressaltaram três aspectos:  

A... tanto na construção do capital humano como na sua manutenção e 
renovação. Porque, experiência própria nossa, é... construímos um capital 
humano expressivo, no decorrer dos anos, mas é... devido a descontinuidade 
de demanda ou queda de demanda, esse capital humano a... foi em grande 
parte perdido (CHECHELISKI, 2019a, p. 4). 

O mesmo entrevistado, posteriormente, cita a dificuldade a ser enfrentada caso 

a demanda venha a subir repentinamente nos seguintes termos: “nós vamos ter um 

trabalho grande para reconstruir a parte, digamos assim, complementar do capital 

humano que a gente perdeu” (CHECHELISKI, 2019a, p. 4). Além disso, resume a 

importância dada a esta componente tecnológica nos seguintes termos: “Tecnologia 

exige pessoa!” (CHECHELISKI, 2019a, p. 19).  

A Figura 8 apresenta uma nuvem de palavras composta por substantivos 

utilizados com maior frequência durante as entrevistas realizadas com os diretores 

das empresas Equitron e Opto. Nela observa-se a importância de palavras 

relacionadas com o fator humano destacando-se das demais. 

Com relação a componente tecnológica denominada por Figueiredo como 

Capital Organizacional, as unidades de registro possibilitaram o arranjo de quatro 

categorias: i) Procedimentos Gerenciais; ii) Paradigmas; iii) Cumulatividade; e iv) 

Procedimento e Técnica Multidisciplinar. 

O diretor da Equitron ao ser perguntado sobre a geração de capacidade na 

empresa para atender a modernização do Cascavel, apresentou a consideração de 



155 
 

   
 

que os processos em empresas de tecnologia são dinâmicos nos seguintes termos: 

“Essa área é muito interessante porque tudo que se faz acaba, e esse tipo de 

propedêutica, como eu falei, que nós não podemos perder. Cada projeto que se faz 

tem que ser melhor. É muito diferente de um processo repetitivo” (CHECHELISKI, 

2019b, p. 8). 

Figura 8 – Nuvem de Palavras 

 

Fonte: o autor 

Com relação aos procedimentos gerenciais, os diretores da Opto apontaram 

diferenciações entre uma organização que busca o desenvolvimento de produto e 

aquela que busca a produção em série. Para eles: 

Então, se tentar aplicar a organização para produzir de forma eficiente, 
rápida, dentro dos padrões de qualidade no desenvolvimento, você̂ mata o 
desenvolvimento. E o contrário, também. Você̂ pega uma organização para o 
desenvolvimento para conduzir a produção, todo mundo fica louco! 
(CHECHELISKI, 2019a, p. 22). 

Ressalta-se que cada novo projeto se apoia em processo desenvolvido 

anteriormente vindo ao encontro da proposição de Trajetória Tecnológica defendida 

por Kim e Kogut (1996a). O incremento tecnológico que se deposita nos processos 

organizacional e gerencial da empresa são descortinados pelo diretor da Equitron 

quando realiza a seguinte consideração: 

Então, quando se tem uma atualização, quando se tem um desenvolvimento 
tecnológico que se aporta durante um projeto, que nem esse, que que nós 
costumamos fazer? Nós temos lá́ um quadro, então todas as engenharias e 
eu digo: olha! Nós vamos modificar um sistema de fechamento de malha de 
posição. Nós vamos começar a usar agora borda de subida porque eu posso 
pegar de subida e de descida e multiplico por dois a minha precisão. Olha! 
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Daqui para frente, vamos fazer assim. Alguém anota e todos se informam. E 
isso passa a ser um capital técnico que nós vamos colocando para todo setor 
de projeto de forma crescente (CHECHELISKI, 2019b, p. 12). 

Outra subcategoria organizada dentro de Capital Organizacional foi a 

Cumulatividade em razão da definição apresentada por Figueiredo (2009) e levando-

se em consideração o observado nas unidades de registro. Estas evidenciaram o 

acúmulo de experiência pelas empresas participantes da modernização do Cascavel. 

Nas palavras dos entrevistados da Opto, pode-se verificar o aprendizado de um dos 

diretores sendo transmitido aos funcionários e estes aos demais. “[...] ele foi fazer 

cursos no exterior, quando ele voltou, ele é que treinou toda a equipe dele e muitas 

dessas pessoas estão aqui, até́ hoje, com trinta anos de casa” (CHECHELISKI, 2019a, 

p. 6). “E esses que, inicialmente, eu treinei já́ treinaram outros. Então... essa 

renovação foi acontecendo” (CHECHELISKI, 2019a, p. 6). Em outro trecho da 

entrevista diretores da Opto enfatizaram que a acumulação é comum nas empresas 

do ramo tecnológico, caracterizando o fato com exemplos colhidos de suas viagens 

de negócios: “Ou seja, há 30 anos que eles estavam desenvolvendo aquele produto, 

desenvolvendo o software, desenvolvendo as melhorias, há 30 anos!” 

(CHECHELISKI, 2019a, p. 9). 

A cumulatividade também foi um aspecto posto em relevo durante a entrevista 

na Equitron. O diretor da Equitron denominou de propedêutica o espaço de tempo 

percorrido para a acumulação de conhecimento. 

A propedêutica para se formar numa empresa leva, no mínimo, vinte anos. 
Para que se tenha um modo de trabalho, para que se tenha uma espinha 
dorsal de atuação, para que as pessoas participem de uma forma organizada 
de um processo que ficou estável. Esse é o grande desafio tecnológico 
(CHECHELISKI, 2019b, p. 7).  

Além desta propedêutica, o entrevistado da Equitron exemplifica o acúmulo de 

conhecimento por parte da organização em razão da área de atuação. Dessa forma 

aponta que “Quando se trabalha nessa área de equipamento especial de robótica, de 

automação, de controle, cada projeto novo gera a capacitação tecnológica porque as 

soluções são diferentes”. 

Puxa, se nós tivéssemos mantido essa... premissa, ainda satisfaria o edital 
ou a necessidade do carro, mas no projetar, e é isso que eu considero que o 
desenvolvimento são juros compostos. No projetar, nós conhecíamos a 
tecnologia para fazer com que o sistema ficasse com as seis rodas ativas 
sempre, sem arraste, sem perda de rendimento. Então isso gerou uma 
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pesquisa. A, puxa como vamos converter esse sistema, com esse objetivo 
que nós já́ sabemos que há de bom resultado? Então, todo esse projeto que 
foi feito, como se nós fizermos o próximo carro, ele já́ vai ser mais atual! 
(CHECHELISKI, 2019b, p. 8). 

Ainda, dentro das subcategorias de Capital Organizacional, observou-se que o 

diretor da empresa Equitron abordou aspectos de capacidade tecnológica 

relacionados à paradigmas, bem como à procedimentos e à técnica multidisciplinar. 

Sobre aqueles, ressalta-se que ao ser perguntado sobre a viabilidade de uma rede de 

empresas manterem relações sinérgicas em busca de um produto, o entrevistado da 

Equitron apontou que “O senhor imagine se eu não quebrasse paradigmas e se nós 

tentássemos viver, como naquela época, que estaria reservado para nós? É essa... 

essa visão que não é simples, claro que não, mas ela é necessária. Se nós não 

tivermos esse dinamismo, nós não emplacaremos” (CHECHELISKI, 2019b, p. 14). 

Suas colocações permitiram identificar a capacidade adaptativa e a flexibilidade 

necessárias para viabilizar a inovação e o aperfeiçoamento dos produtos a serem 

desenvolvidos. 

Figura 9 – Conhecimento Multidisciplinar 

 
Fonte: Adaptada pelo autor (CHECHELISKI, 2019b). 

Por fim, como última subcategoria de Capital Organizacional, julgou-se 

necessário organizar as unidades de registro que caracterizavam os procedimentos e 
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as técnicas multidisciplinares envolvidas no processo de modernização do Cascavel. 

O diretor da Equitron revela a importância conferida ao desenvolvimento, por si 

denominado, de eclético quando o objeto se refere à um sistema complexo como o 

carro de combate. Sobre o projeto de uma VBCCC, aponta: “Ele é um sistema... 

mecânico, eletrônico, hidráulico, pneumático, ótico, controle, servo posicionado, com 

estruturas e confiabilidade e com mecânica de precisão, ou seja, todas essas áreas, 

essa interdisciplinaridade, são necessárias para que se chegue a um produto” 

(CHECHELISKI, 2019b, p. 2). Da mesma forma, fica evidenciada a visão do diretor da 

Equitron na qual o desenvolvimento de tal sistema demanda incremento em diversas 

as áreas, a exemplo da Figura 9, gerando impulso aos investimentos em PD&I e 

incrementando a curva de trajetória tecnológica. 

Por exemplo, nós projetamos – me permita usar esse exemplo que é o que 
está em questão – nós projetamos o carro de combate, que é a viatura, que 
é um veículo que tem tecnologia no estado da arte, mas é um veículo 
automotor, sistemas eletrônicos em rede, ok. A torre do carro seria um projeto 
distinto, mas no conjunto deve ter uma harmonia. Portanto, esse projeto da 
torre, é impossível que ele seja feito separado, que depois se agregue ao 
conjunto. O que é ideal, é que os dois nasçam com uma finalidade de 
integração. E essa é a... visão que eu tenho sobre um projeto é... completo, 
um projeto eclético. E é obvio, para se atingir esse nível de resultado, é 
preciso um aporte tecnológico em todas essas áreas. E, quando uma 
empresa vai crescendo, os, os desafios acompanham. As soluções impostas 
à empresa ou que os clientes ou usuário final pede passam a ser mais 
complexas. E sempre que se tem uma necessidade, é necessário buscar um 
aporte tecnológico ou em desenvolvimento interno, ou em capacitação interna 
(CHECHELISKI, 2019b, p. 3) 

Sobre as componentes tecnológicas organizadas por Figueiredo sobre o eixo 

da capacidade de produção ou operação, apresentar-se-á os Sistemas Técnicos-

físicos. Aqui, as unidades de registro foram organizadas em duas subcategorias: 

Planta Industrial; Máquinas e Equipamentos.  

Sobre esta componente tecnológica, as entrevistas revelaram que o capital 

físico da indústria de base tecnológica não gera, nos diretores, grande preocupação. 

Observa-se que as máquinas e equipamentos necessários podem ser adquiridos ou 

desenvolvidos, bem como as plantas podem se expandir se houver necessidade. Para 

os diretores da Opto, “Máquinas, você compra!” (CHECHELISKI, 2019a, p. 5) e, caso 

haja demanda, volume de compra, adaptações podem ser feitas e equipamentos 

podem ser desenvolvidos. O diretor da Equitron (2019b) ressalta, ainda, que para uma 

indústria de base tecnológica os equipamentos de tecnologia, de infraestrutura não 
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superam 10% do total de capacidades exigidas para o setor. Para este diretor, a 

componente tecnológica mais importante recai sobre o Capital Humano 

representando cerca de 90%. 

Finalmente, sobre os Produtos e Serviços, as unidades de registro foram 

divididas em três subcategorias: Produto; Patentes; e Dualidade.  

A respeito dos produtos projetados e fornecidos pelas empresas, fica 

evidenciado nas entrevistas, a complexidade e o tempo de aprendizado das indústrias 

para se chegar à tecnologia necessária para empregar na modernização do Cascavel. 

Observou-se que as soluções demandadas pela viatura sobre roda eram utilizadas 

em outros produtos desenvolvidos para emprego civil. Dessa forma, os diretores da 

Opto (2019a) ressaltaram que a trajetória tecnológica percorrida iniciou com o 

desenvolvimento de laser para aferição de distâncias para uso na indústria de pneu e 

na de corte de pedra e de madeira. As pesquisas nessa área, permitiram o 

conhecimento para o guiamento a laser e, posteriormente, aplicações especiais como 

o desenvolvimento de câmeras de observação para emprego em satélites artificiais. 

O domínio tecnológico adquirido, fruto de pesquisa para o desenvolvimento de 

câmeras para uso médico e de emprego no espaço, motivou a busca empresarial por 

novos produtos chegando à área de defesa e ao desenvolvimento do Sistema 

Universal de Visão empregado no projeto de modernização do Cascavel. 

Esse sistema de visão utiliza a tecnologia SWIR102 tendo sido desenvolvido em 

duas etapas. A primeira iniciada produziu um visor térmico, não refrigerado, pequeno 

para uso individual do soldado, constituindo-se na tecnologia básica de visão térmica. 

A segunda, ficou pronta em 2011, caracteriza-se por ser um visor refrigerado com 

distância de utilização de 8 Km.  

Então, esses dois são a base do caminho tecnológico. Esse pequeno de 
soldado, você̂ pode virar ele para ser o visor de motorista pra carro de 
combate, um visor de caminhão, pode ser um visor pra barco, pode ser um 
visor de antiaérea, não sei o quê... E o refrigerado, que ele é mais, vamos 
dizer assim, mais possante, de maior desempenho, ele pode ser um visor de 
tiro pro um carro de combate, pode ser um visor de... de... de navio, pode ser 
um visor pra... de míssil. Então, é... essas bases tecnológicas... perceber 

 
102 SWIR – Short Wave Infrared Region. Refere-se a uma região, banda da faixa do espectro 

eletromagnético. 
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esse caminho tecnológico... focamos na base tecnológica, ... (CHECHELISKI, 
2019a, p. 15). 

Ainda sobre a complexidade para o desenvolvimento do produto, o entrevistado 

da Equitron faz a seguinte ressalva: 

Ele é um sistema... mecânico, eletrônico, hidráulico, pneumático, ótico, 
controle, servo posicionado, com estruturas e confiabilidade e com mecânica 
de precisão, ou seja, todas essas áreas, essa interdisciplinaridade, são 
necessárias para que se chegue a um produto (CHECHELISKI, 2019b, p. 2). 

Ao se verificar o processo de desenvolvimento dos produtos e a trajetória 

tecnológica das empresas participantes da iniciativa de modernização do Cascavel, 

fica evidenciado a dualidade dos produtos e do modelo Spin-In, ou seja, a 

modernização do Cascavel beneficiou-se de tecnologias utilizadas em produtos de 

emprego civil. Os diretores da Opto deixaram claro que as necessidades médicas e 

industriais são anteriores aos produtos de defesa. 

Ainda sobre a obtenção de patentes sobre invenções, os entrevistados 

abordaram as dificuldades em se garantir o direito sobre a propriedade intelectual no 

Brasil. Para o diretor da Equitron, o tempo para a concessão de patentes no Brasil é 

grande de forma e que a volatilidade da tecnologia de ponta é grande ocasionando 

que, antes da patente sair, o processo já esteja obsoleto.   
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“L'intelligibilité du complique se fait par simplification. L'intelligibilité du 

complexe se fait par intégration (le simple est toujours le simplifié)103”. 

(Gaston Bachelard) 

 
103 Tradução livre do francês: A inteligibilidade do complicado é feita por simplificação. A inteligibilidade 

do complexo é feita por integração (o simples é sempre o simplificado). 
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7. DISCUSSÃO 

 

A obtenção de PTM por meio do desenvolvimento de projeto de PD&I 

apresenta aspectos favoráveis ao desenvolvimento tecnológico. Como já pontuado 

anteriormente, os esforços da sociedade em pesquisa e desenvolvimento para a 

obtenção de armas e sistemas de defesa durante largo período da história e, de modo 

mais destacado, a partir do séc. XV, contribuiu para o progresso científico-tecnológico 

em razão de configurarem-se como alicerces da invenção e da inovação (BELL, 

1999). Os grandes conflitos mundiais do séc. XX demandaram por PRODE cuja 

fabricação exigia grande capacidade tecnológica acumulada em empresas, 

fomentando, assim, investimentos maciços em laboratórios industriais para o 

desenvolvimento de projetos de PD&I. Nesta seção, procurar-se-á expandir o debate 

que envolve tais elementos tendo como prisma as relações entre os agentes do APLD.  

Como ponto de partida utilizar-se-á uma das componentes tecnológicas eixada 

com os processos de inovação industrial, abordando-se, dessa maneira, a 

componente tecnológica relacionada ao capital humano da empresa, i.e., ao 

conhecimento tácito. Sobre essa componente, os resultados colhidos nas entrevistas 

apontam para três aspectos: i) a importância desse capital para a empresa de base 

tecnológica; ii) a formação continuada e demorada do pessoal envolvido; e iii) a 

dificuldade em reter o profissional capacitado. Os pontos levantados possuem relação 

com o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento de PD&I. 

As unidades de registro, classificadas dentro da categoria Capital Humano, 

salientam a importância das pessoas formadas e qualificadas para atuarem nas 

empresas de base tecnológica envolvidas com a modernização do Cascavel, 

sublinhando uma possível hierarquização entre as componentes tecnológicas na qual 

os recursos humanos teriam predominância ante as demais. Tal constatação empírica 

coaduna-se com o grau de importância e de prioridade apontado por Figueiredo 

(2009) quando esse autor salienta o papel dos recursos humanos na assimilação, na 

absorção, no aprimoramento e na criação de tecnologias, além do improvável 

comércio de pessoas e a necessidade delas serem capacitadas internamente (no país 
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e/ou na empresa). Da mesma maneira, os desafios da pesquisa em inovação de 

CoPS, estudados por Ren e Yeo (2006), apontaram na direção de que a qualidade 

dos recursos humanos costumam ser demandas comuns dos projetos complexos. 

Além disso, a importância dos recursos humanos foi sublinhada pela Organisation for 

Economic Co-operation and Development ─ OECD (1995) como parcela primordial da 

competitividade e do desenvolvimento econômico, em razão de que sua qualificação 

e eficácia tornam-se necessárias aos países que busquem o desenvolvimento. 

Ademais, segundo Freeman e Soete (2008), em que pese as atividades de pesquisa 

e desenvolvimento constituírem-se no cerne dos complexos industriais 

estadunidenses, apenas cerca de dois por cento do total de mão de obra especializada 

estaria envolvida nesta nestas áreas. Salienta-se que tanto a PND quanto a END 

(2018) já sublinharam o interesse em buscar meios de incrementar a qualificação 

profissional como forma de viabilizar o desenvolvimento do Brasil e a preocupação de 

não permanecer absorvendo tecnologias estrangeiras, negligenciando o avanço do 

conhecimento e a modernização autóctone de suas capacidades produtivas, vindo a 

desempenhar papel secundário no cenário internacional. Desse modo, projetos de 

PD&I para o desenvolvimento de PTM poderiam favorecer a formação de RH de nível 

superior em áreas de estudo de C&T ou o aproveitamento de pessoal informalmente 

qualificado, mas empregado em ocupação de C&T na qual as qualificações de nível 

superior sejam, costumeiramente, exigidas (OECD, 1995). 

Sobreleva, no entanto, a observação pessoal realizada nas indústrias visitas 

em São Carlos no que diz respeito à trabalhos manuais, de alta sensibilidade e 

precisão, conduzidos por mãos hábeis, treinadas ao longo de mais de vinte anos, na 

fabricação de lentes ópticas. Hobday e Brady (2000) já apontaram para a importância 

de tais atividades ao ressaltarem as dificuldades da mensuração de custos de projetos 

por meio da utilização intensiva de software em decorrência de que os programas de 

computador não estariam considerando a medida real do trabalho, muitas vezes 

artesanal, realizado pelas pessoas durante a fase de projeto e de fabricação de CoPS. 

Sobre esse ponto, Figueiredo (2009) já havia ressaltado que o eixo de inovação passa 

pela experiência acumulada, pelas habilidades, pela destreza e pelos talentos 

acumulados pelo capital humano da empresa. 
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Outro aspecto concernente ao Capital Humano diz respeito às preocupações 

levantadas junto aos entrevistados no tocante ao tempo necessário à capacitação do 

pessoal e à sua permanência na empresa e no país, em virtude da importância de que 

os recursos humanos possuem dentro das indústrias de base tecnológica. Justifica-

se tal preocupação em razão de que as condições para a investimentos em 

capacitação profissional por parte da empresa e abertura de mercado de trabalho 

orientam-se pelas regras de mercado comandadas pela demanda de produtos e 

serviços. Nesse sentido, Chandler, Hagstrom e Solvell (1998) sublinharam o fato de 

que o desenvolvimento industrial norte-americano teria sido distinto ao de outros 

países industrializados em virtude de que, nos EUA, as universidades aumentaram a 

oferta de disciplinas aplicadas na mesma proporção na qual os crescentes 

laboratórios industriais geravam demanda por graduados de específica formação. 

Esses pesquisadores, ainda, apontaram para o fato de que a formação de 

profissionais em descompasso com as necessidades da indústria provoca o 

desemprego, o subemprego e emigração de jovens qualificados. Os dados coletados 

trazem ao plano da discussão o papel das universidades de São Carlos na formação 

de capital humano empreendedor e inovador para a sociedade brasileira, bem como 

a dificuldade que as empresas possuem em reter o que lhes é ofertado em razão da 

baixa demanda nacional em produtos de defesa cujo maior cliente são as Forças 

Armadas brasileiras. 

Cabe incrementar-se a esse ponto da discussão a inquietação de Longo (2003) 

com respeito aos reflexos oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico sobre 

o sistema educacional. As ideias apresentadas por esse autor convergem para o 

entendimento de que são necessários maiores investimentos na capacitação de 

profissionais e novas políticas de educação que contemplem um mundo globalizado 

e que se modifica continuamente e de maneira cada vez mais rápida. 

Especificamente, analisando as potencialidades brasileiras, Longo considerou que o 

país falha em assuntos relativos a ensino, ciência e tecnologia, cujo sistema seria o 

alicerce para o incremento da capacidade soberana de transformar em riqueza e 

poder as disponibilidades físicas próprias e de terceiros, diminuindo suas 

possibilidades de emergir como polo de poder mundial. Esse pesquisador foi enfático 

ao mencionar que a mobilização de cérebros capazes de produzir, gerenciar e gerar 
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tecnologias de base científica seria decorrência do acúmulo de capital para 

investimento em P&D e em engenharia.  

Nessas circunstâncias, torna-se difícil a manutenção do pessoal contratado e 

especializado pela própria empresa em razão de oportunidades econômicas e sociais 

oferecidas por países desenvolvidos e carentes de tais profissionais. Nesse ponto, os 

destaques realizados por Paarlberg (2004), ao estudar o peso do conhecimento para 

a manutenção da hegemonia militar norte-americana, favorecem a compreensão do 

estabelecimento de políticas migratórias flexíveis à capital humano qualificado oriundo 

da Índia como forma de suprir déficits educacionais, nos níveis de ensino fundamental 

e médio, em áreas do conhecimento como ciências, tecnologia, engenharia e 

matemática, contribuindo para uma economia em educação da ordem de dois bilhões 

de dólares por ano. Casos como esse, que favoreceram a entrada de cerca de cem 

mil profissionais indianos nos EUA, também afetam o Brasil provocando a fuga de 

cérebros nacionais para emprego em projetos de desenvolvimento e inovação cujo 

beneficiário não será o Brasil. 

Sob o prisma dos APLD, a componente tecnológica do Capital humano poderia 

beneficiar-se das relações estabelecidas entre os diversos atores envolvidos. A 

reunião de empresas numa área específica contribuiria, socialmente e 

economicamente, em oferecer oportunidades de emprego para trabalhadores hábeis 

do mesmo ramo industrial, tornando-se, assim, em polo de atração de recursos 

humanos (MARSHALL, [1890] 2013). De maneira similar, Rosenfeld (1997) apontou 

que os casos de APL escolhidos para seus estudos apontavam para o favorecimento 

de tais arranjos a formação de grande força de trabalho com habilidades tácitas e 

conhecimento geral a respeito de um tipo de indústria, bem como a integração de 

centros de tecnologia especializados nas específicas atividades laborais. Ainda 

segundo o entendimento de Rosenberg, os arranjos poderiam oferecer oportunidades 

de educação formal e treinamento nas principais ocupações locais, bem como 

treinamento para a preparação e adaptação às mudanças tecnológicas e às 

organizacionais, aspectos que inclusive poderiam ser utilizados como descritores para 

análises diversas. As relações estabelecidas entre atores envolvidos com a formação 

de pessoal, com o desenvolvimento de pesquisa, com o desenvolvimento de projetos 
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contribuiriam, assim, para o processo de inovação da qual os recursos humanos são 

elemento chave. 

Outra componente tecnológica eixada com os processos de inovação industrial 

é a que se refere ao Capital Organizacional da empresa cuja importância pode ser 

constatada pelas unidades de registro colhidas durante o estudo de caso. Elas 

destacaram as implementações realizadas sobre os procedimentos gerenciais pelas 

empresas como decorrência do desenvolvimento de projetos resultando num 

constante aprimoramento. Além disso, o modelo de gestão buscou possibilitar o 

afloramento das capacidades tácitas do profissional de modo a permitir maior 

eficiência no processo criativo, tendo em vista que os modelos organizacionais 

voltados à produção e ao desenvolvimento de produtos tecnológicos complexos são 

distintos entre si. Tal constatação encontra amparo naquilo escrito por Figueiredo 

(2009) como sendo parte capacidade tecnológica da empresa sendo absorvida pela 

organização. 

A distinção entre os processos produtivos caracterizados pelo modelo fordista 

de produção em massa e o de fabricação de CoPS revela-se importante em virtude 

de oferecer paralelos à compreensão de processos de inovação. Ao colocar-se a PTM 

no centro do debate singularizando-a como CoPS, altera-se a natureza do objeto em 

análise e a sua organização produtiva em razão de que o novo conceito altera a 

percepção sobre o modo de produção, a estratégia competitiva, a característica do 

mercado e as restrições gerenciais desse PRODE (HOBDAY, 1998). Em 

consequência da nova perspectiva sobre a PTM, poder-se-ia compreender que a 

fabricação se daria por unidades de produção, pelo gerenciamento de projetos em 

larga escala e por contratos que preveriam prazos de entrega longos, podendo, ainda, 

ser produzida em lotes e em séries (WALKER; GRAHAM; HARBOR, 1987). Ainda por 

essa perspectiva, o processo produtivo contaria com a participação de associações 

de empresas para gerenciarem as diversas fases de seu desenvolvimento, i.e., pré-

produção; projeto conceitual e detalhado; fabricação; entrega e instalação; inovação 

de pós-produção; manutenção, serviços e, às vezes, a desativação (HOBDAY, 1998). 

Os mencionados procedimentos organizacionais possuem relação íntima com 

o entendimento empresarial de aproveitar o conhecimento tecnológico para a 
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utilização em novas plataformas. Para isso, verificou-se que o olhar macro de todo o 

processo demanda lentes especializadas de várias ciências para observar as 

possibilidades tecnológicas e compor plataformas de produtos. A constatação 

empírica do caso em estudo descortinou a necessidade de adaptações na área de 

planejamento para possibilitar que a capacidade de colaboradores de distintas áreas 

pudesse pensar o produto de maneira conjunta e harmônica. Além disso, tal 

constatação corrobora o entendimento de Dodgson e Gann (2010) de que os 

processos de inovação no interior das empresas poderiam ser estudados por diversas 

lentes analíticas de modo a incrementar os processos organizacionais delas. A 

multidisciplinariedade mostrou-se necessária em todas as fases da modernização do 

Cascavel, ao mesmo passo que se caracteriza como óbice ao processo de aquisições 

públicas em decorrência das características do processo licitatório a que estas estão 

submetidas. 

Ainda sobre a categoria Capital Organizacional, observou-se que as unidades 

de registro apontaram para a busca em quebrar paradigmas e sobre a cumulatividade 

de conhecimento no desenvolvimento de processos. A respeito dos paradigmas e das 

trajetórias tecnológicas, os aspectos levantados por Giovanni Dosi (1982) alicerçam o 

levantado nas entrevistas no entendimento de que sobre o progresso da empresa, 

seguindo uma trajetória tecnológica, rompendo paradigmas e estabelecendo novos 

paradigmas tecnológicos acontecem sobre um acúmulo de conhecimento. Para 

Lundvall (2010), essa cumulatividade possibilitaria combinar os conhecimentos 

existentes de novas maneiras, fato que facultaria a compreensão de que a inovação 

seria um fenômeno onipresente. 

Assinala-se, nesse contexto, que o modo de organização industrial para a 

produção de CoPS como a PTM configurar-se-ia de maneira distinta à produção de 

itens fabricados dentro da perspectiva da fabricação em massa onde supostamente 

busca-se a otimização da produção mensurada por unidade de tempo. Desse modo, 

de acordo com Schmidt (2013), a divergência dos modelos produtivos estaria 

relacionada à corrida pelo desenvolvimento de PRODE de alta tecnologia, cuja 

consequência imediata seria a primazia da disputa tecnológica na produção de armas 

e sistemas de armas sobre a capacidade industrial de fabricação de grande número 



168 
 

   
 

de armamento como sinal de hegemonia. Segundo Hobday (1998), a maneira de 

organização produtiva dependeria dos custos envolvidos para o desenvolvimento de 

projetos de PD&I e que estes representariam uma proposta para o fornecimento de 

PTM bem definida, estabelecida dentro de um prazo temporal determinado e com os 

recursos fornecidos com as necessidades específicas de um ou mais clientes em 

mente. Ainda de acordo com Hobday, o desenvolvimento de CoPS caberia a uma rede 

de atores individuais ou mista, contendo empresas organizadas para finalidade 

específica, que interligados, teriam o projeto como esteio para as relações de 

integração e para os processos de inovação. Guardadas as devidas singularidades, 

ressalta-se que o sistema de Gribeauval, do séc. XVIII, já pensava a centralização do 

processo produtivo nas mãos dos engenheiros projetistas em razão dos avanços 

tecnológicos daquele período (ALDER, 2010). A centralidade dos projetos no 

desenvolvimento de CoPS e a importância das redes de produção são corroborados 

por Vivek (2014) o qual ressaltou o grande compartilhamento de componentes, 

subsistemas e sistemas entre os envolvidos favorecendo a eclosão das famílias de 

produtos, bem como a redução de custos em decorrência disso. Ressalta-se que uma 

das características dos CoPS seria a de possuir um longo ciclo de vida razão pela 

qual o fornecimento de suprimentos, a modernização de itens e sistemas, a 

manutenção e os feedbacks mantidos entre cliente e vendedor manteriam e 

reforçariam as relações da rede. 

O Capital Organizacional, como componente da tecnologia, poderia favorecer-

se dos APLD em razão das inter-relações estabelecidas entre os diversos atores 

envolvidos no processo de PD&I da PTM. A respeito de cumulatividade e incremento 

de processos gerenciais, Marshall ([1890] 2013) já ressaltava que as aglomerações 

industriais beneficiavam a transmissão de habilidades específicas aprendidas pelos 

operários por gerações, favorecendo as trocas de conhecimento que viabilizariam as 

inovações e a melhoria dos processos de produção industrial. O estudo realizado por 

Dantas e Bell (2011) vão ao encontro dos apontamentos de Marshall ao sublinhar a 

evolução da Petrobrás, na exploração Off Shore, relacionada à elevação da 

capacidade tecnológica fruto do incremento das redes de conhecimento das quais a 

empresa tomou parte em decorrência de seu sistema de inovação. Do mesmo modo, 

Giovanni Dosi (1988) apontou para as maiores oportunidades de inovação, oferecidas 



169 
 

   
 

pela integração de pesquisas e de organizações industriais, em relação àquelas onde 

empresas trabalham de modo isolado. Becattini (2017) reforça a lista daqueles que 

entendem as aglomerações industriais como elemento capaz de favorecer as trocas 

materiais e, até mesmo, de informações entre seus membros. 

As unidades de registro que tratam dos produtos e serviços corroboram com 

os pontos levantados sobre cumulatividade. Os dados põem em relevo os produtos 

desenvolvidos pelas empresas visitadas que conferiram expertise para a construção 

do protótipo de modernização da VBR. O acúmulo de tecnologia nas empresas 

possibilitou a quebra de paradigmas gerenciais, organizacionais e de pesquisa 

científica, marcando os pontos do caminho percorrido em sua trajetória tecnológica. 

Tal realidade observada no estudo de caso acomoda-se aos estudos 

apresentados na literatura especializada. O entendimento de que todo produto seria 

um sistema, como proposto por Walker, Graham e Harbor (1987) propicia a percepção 

de que a PTM se refere a um produto de alto valor unitário, de alta complexidade, que 

exige integração sistêmica e produzida com a intenção de um longo ciclo de vida. 

Adiciona-se à visão anterior a percepção de Vivek (2014) na qual o CoPS poderia ser 

dividido em subsistemas e, estes, em algo menor até atingir os componentes numa 

escala hierárquica definida, contribuindo para o entendimento da formulação de 

famílias de produtos em decorrência de que subsistemas, hierarquicamente inferiores, 

poderiam ser compartilhados por outros produtos, reduzindo os custos em várias 

fases de sua vida útil e proporcionando alta qualidade em função da existência de 

apenas um projeto (VIVEK, 2014). Dentro desse entendimento, a família de produtos 

gerada a partir da PTM compartilharia componentes e sistemas padronizados com 

emprego em outros produtos, por outros fabricantes e por diversas indústrias, fato que 

favoreceria a redução dos custos por meio do aumento da produção dos elementos 

compartilhados que não se restringiriam à indústria de defesa, transbordando-os para 

a fabricação de produtos de emprego civil. Em que pesem as ressalvas apresentadas 

por Vivek (2014) quanto a uma possível acomodação do processo de inovação em 

razão do compartilhamento de componentes e sistemas, considera-se que o mercado 

de defesa continua a demandar produtos de alta tecnologia em razão da natureza 

evolutiva da guerra e que as redes de empresas podem beneficiar-se das 
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possibilidades oriundas de outras atividades fabris como motor do processo de 

inovação. 

Ainda sobre o papel do produto no processo de inovação, a PTM e o seu projeto 

de desenvolvimento poderiam ser entendidos como impulsionadores de processos de 

inovação no Brasil. Na visão de Hobday (1998) projetos e produtos consistir-se-iam 

nas principais unidades para a inovação, sendo difícil de distingui-los em razão de sua 

interligação dado que a natureza e a qualidade de um moldam o outro num processo 

dinâmico. 

Ao mesmo tempo que a PTM poderia ser entendida como objeto físico, a 

literatura permite observá-la como conceito e assim analisá-la dentro da perspectiva 

de plataforma de produtos. Semelhante a ideia anterior relacionada ao 

compartilhamento de subsistemas em outros componentes e sistemas, ela consistir-

se-ia numa estrutura base para variedade de produtos de aplicações diferentes em 

áreas distintas (ERICSSON & ERIXON, 1999; LIEBE, 1996, apud MOORE; 

LOUVIERE; VERMA, 1999;) ou, ainda, num conjunto de elementos, módulos e 

interfaces que constituiriam uma estrutura comum sobre a qual seria possível originar 

outros produtos e componentes compartilhados numa família de produtos 

(GONZALEZ-ZUGASTI, OTTO e BAKER, 2001; MEYER e LEHNERD, 1997; 

SAWHNEY, 1998; WECK, SUH e CHANG, 2003). Desse modo e dentro do 

entendimento de Meyer e Lehnerd (1997), poder-se-ia pensar o projeto de PD&I para 

a obtenção da PTM em função duma família de produtos derivados a partir da base 

tecnológica desenvolvida para a VBCCC, sendo essa tecnologia a Plataforma de 

Produtos. Ademais, mesmo a reutilização da tecnologia desenvolvida para o 

estabelecimento da plataforma de produtos, como propõe Maier e Fadel (2001), 

Siddique e Rosen (1998) e Robertson e Ulrich (1998), poderia ser tida como positiva 

no sentido de redução de custos e de transbordamento tecnológico para outras áreas 

(spin-off). 

Por fim, o estudo de caso deixou marcado que os sistemas técnicos-físicos se 

caracterizam por serem elementos de menor preocupação para as empresas. Em que 

pese a arquitetura industrial possuir estreita ligação com os processos de inovação e 

de P&D por permitirem a flexibilização da produção, naquilo que tange a máquinas e 
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equipamentos capazes de produzirem produtos diferentes (ULRICH, 1995), os dados 

colhidos mostram que dentre as quatro componentes tecnológicas de Figueiredo, as 

máquinas, as fábricas e os softwares não são encarados como empecilhos uma vez 

que podem ser adquiridos ou desenvolvidos por pessoas capacitadas. 

Ressalta-se, ainda, que o caso empírico estudado caracteriza aspectos 

teóricos apresentados sobre o conceito de technology platform. A empresa Equitron 

foi capaz de superar o que lhe foi encomendado em razão de possuir conhecimento 

eclético, multidisciplinar, que lhe possibilitou uma visão total do projeto. Tal fato, 

tornou-a capaz de integrar conhecimentos e entregar uma solução completa ao 

produto. A empresa possuía conhecimento e experiência acumulados os quais 

possibilitaram a reutilização de competências tecnológicas no projeto de 

modernização da VBR.  

Assim, tendo em vista o conceito de Plataforma de Produtos, o 

desenvolvimento de projetos de PD&I para a obtenção de PTM poderia evoluir, de 

acordo com uma trajetória de acúmulo de conhecimento, para a capacidade de 

integrar conhecimentos dispersos e tecnologias distintas em plataformas de produtos. 

Verificou-se que, na medida em que a empresa investe e desenvolve capacidade 

tecnológica, ela acumula conhecimento o qual, ao longo de um período, torna-a capaz 

de aproveitar oportunidades comerciais, dentro e fora de sua área inicial, por meio da 

diversificação de produtos, percorrendo um caminho de sobrevivência no mercado 

tecnológico. 
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Thus tomorrow's military knowledge strategists may well design sophisticated, 
long-range policies to suck certain kinds of brainpower out of target countries 
and transfer it to their own. Alternatively, knowledge strategies will 
increasingly include plans designed to discourage or deny the movement of 
key scientists or engineers to potential adversaries. Recent efforts to keep 
Russian scientists from emigrating to Iran and North Korea are only the latest 
round in a game that will be played for enormous strategic stakes. 
Clever knowledge strategists will pay as much attention to "knowledge 

procurement" tomorrow as is paid today to the procurement of hardware104. 

(TOFFLER; TOFFLER, 1993, p. 168) 

  

 
104 Tradução livre do inglês: Assim, os estrategistas do conhecimento militar de amanhã podem muito 

bem projetar políticas sofisticadas e de longo alcance para sugar certos tipos de capacidade 
intelectual dos países-alvo e transferi-la para os seus próprios. Alternativamente, as estratégias de 
conhecimento incluirão cada vez mais planos elaborados para desencorajar ou negar o movimento 
de cientistas ou engenheiros importantes para adversários em potencial. Os esforços recentes para 
impedir que cientistas russos emigrem para o Irã e a Coreia do Norte são apenas a última rodada em 
um jogo que terá enormes apostas estratégicas. 
Os estrategistas de conhecimento espertos prestarão tanta atenção à "aquisição de conhecimento" 
amanhã quanto prestam hoje à aquisição de hardware. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada e apresentada nesta tese buscou por luz sobre um 

produto de defesa de grande relevância para a Força Terrestre brasileira em função 

daquilo que representa para a implementação da estratégia da dissuasão neste país 

por meio de armas convencionais. De maneira não ordinária, procurou a perspectiva 

que pudesse revelar aspectos ligados à gestão de material de defesa, principalmente, 

aqueles cujo conhecimento transborda para áreas estratégicas ao bem-estar social 

como os que contribuem para o desenvolvimento científico-tecnológico do Brasil. 

Acredita-se que abordagem metodológica utilizada, em razão de sua 

epistemologia, tenha contribuído em evitar reducionismos, como o de dividir o todo 

para analisá-lo em partes isoladas, em razão do entendimento de que a sinergia 

formada pelas relações estabelecidas entre as parcelas gera algo maior e de difícil 

previsão de padrões do que a simples soma delas. O entendimento de que ambientes 

complexos, como a guerra, estão em constante adaptação e evoluindo em função do 

entendimento das informações trocadas com o meio ambiente exterior e interior ao 

sistema contribui para a formulação de abordagens gerenciais de SMEM mais 

flexíveis e ágeis, pari passu com o surgimento de novas ameaças e o avanço 

tecnológico obtido.  

A tecnologia, inclusive, foi discutida de modo a salientar sua origem, suas 

características e os óbices que dificultam seu progresso particularmente em países 

de desenvolvimento tardio como o Brasil. A observação do fogo e a constatação de 

suas potencialidades é um passo inicial dentro dum processo tecnológico que envolve 

a capacidade de se gerar o fogo, de controlá-lo e de empregá-lo para a execução 

imediata dum simples serviço ou para emprego mais sofisticado de criação de objeto 

de aplicação prática. A mera utilização do fogo, por questão de oportunidade, 

desconhecendo as etapas do processo de criação e de emprego, não garante a sua 

utilidade na ocasião e na hora desejável, expondo o homem à sua sorte. Nesse 

mesmo sentido, pode-se pensar a obtenção de SMEM como a PTM. 
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O Carro de Combate entendido como PTM, ou seja, como produto capaz de 

integrar diversificados sistemas potencializa, em torno de sua produção, o surgimento 

duma rede de laboratórios de pesquisa, de instituições de ensino e de fomento, de 

indústrias reunidas para o desenvolvimento do projeto, da fabricação e da integração, 

de instituições federais e governamentais etc. Nesse contexto, o projeto de PD&I para 

a obtenção da plataforma, visto de maneira estratégica e não institucional, revela 

potencial para a geração de conhecimento e para a expansão da capacidade 

tecnológica da rede, fatos que viabilizam, entre outros aspectos caros à defesa, 

desenvolvimento econômico e social para o país, pela formação de mão de obra 

especializada, pela retenção de profissionais capacitados, pelo valor tecnológico 

agregado aos produtos exportados, pelo aumento do poder aquisitivo da população 

local entre outros aspectos abordados pela pesquisa. 

Do ponto de vista da defesa, perceptíveis são os benefícios de se empregar 

plataformas desenvolvidas em solo nacional. A capacidade de mobilização necessária 

para o enfrentamento de graves crises institucionais oriundas, principalmente, de 

agressão estrangeira poderia ser viabilizada com o desenvolvimento dum arranjo 

produtivo dotado de capacidade tecnológica para fornecer em tempo oportuno os 

SMEM necessários. Ressalta-se que não somente a manutenção do esforço de 

guerra seria favorecida, mas, também, a proteção do APLD ante as investidas 

cinéticas e não cinéticas dirigidas com propósito destrutivo ou neutralizador. 

Outra possível abordagem seria a da convergência de esforços em PD&I 

visando favorecer o incremento da trajetória tecnológica baseado no acúmulo de 

conhecimento adquirido pelo APLD ao longo do tempo. Dessa maneira, as obtenções 

poderiam ser programadas ao longo do tempo de maneira que tal acúmulo fosse 

incrementado na proporção requerida e de maneira economicamente sustentada, uma 

vez que os atores participantes do APLD e suas relações iriam se expandido e se 

robustecendo. Dentro dessa abordagem, não se estaria visando, apenas, um produto 

ou mesmo uma plataforma integradora de sistemas, embora isso pudesse estar sendo 

alcançado. A intenção neste novo enquadramento é viabilizar a habilidade de se 

perceber oportunidades em se aplicar conhecimentos existentes para o 

desenvolvimento de plataformas de produtos e, a partir daí, famílias de produtos. 
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Verifica-se que, ao menos conceitualmente, a plataforma tecnológica poderia originar 

plataformas de produtos que atendessem às Forças Armadas e, de maneira singular, 

cada força obteria uma família de produtos que lhe atendesse. 

A compreensão do conceito por trás do termo de plataforma tecnológica 

impulsiona o planejamento e a discussão a níveis decisórios mais altos em razão de 

suas possibilidades. Ressalta-se que a interoperabilidade necessária entre as Forças 

Armadas para a eficácia das operações conjuntas seria, possivelmente, a maior 

beneficiária do esforço dispendido. Desse modo, pensar o desenvolvimento de projeto 

de PD&I para a obtenção de Carros de Combate já seria uma particularização, para o 

Exército, duma família blindada desenvolvida a partir de uma matriz tecnológica 

comum às plataformas aéreas e marítimas. 

Sobre a plataforma terrestre ser pensada como CoPS, a pesquisa espera ter 

contribuído para o entendimento de que o processo para a obtenção de Carros de 

Combate poderia beneficiar-se deste modelo. Ao ponderar o desenvolvimento de 

PD&I da PTM, a equipe responsável teria em conta as vantagens do envolvimento de 

muitas empresas para o planejamento e a execução das diversas fases do projeto. 

Além disso, compreender-se-ia que o projeto estaria em constante evolução em razão 

do avanço tecnológico contínuo que demandaria alterações no produto a fim de 

mantê-lo atualizado, resultando em processo de modernização da frota blindada e da 

manutenção das capacidades operativas exigidas pela guerra. Poder-se-ia, assim, 

abandonar-se o modelo no qual o carro de combate é recebido rodando, falando e 

atirando pelo jovem tenente, permanecendo sem modernização ou repontencialização 

até o retorno do oficial, como experiente tenente-coronel, saudoso das capacidades 

da VBCCC que agora estão indisponíveis. Além disso, os projetos de CoPS 

beneficiariam as empresas responsáveis pela possibilidade da celebração de 

contratos tão longevos quanto fosse o ciclo de vida da viatura, mantendo e atualizando 

as potencialidades operativas do material. 

Os projetos foram pontos de convergência da literatura que trata de temas 

como a PTM, os CoPS e as plataformas de produtos. Ficou caracterizado no estudo 

de caso a importância dada aos projetos e a sua efemeridade em razão das evoluções 

tecnológicas, exigindo das equipes responsáveis que eles sejam sempre repensados 
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e adequados às mudanças percebidas do ambiente. Além disso, os projetos passaram 

a exigir equipes multidisciplinares à medida que o CoPS subisse a escala hierárquica 

de complexidade envolvida, aspectos que podem exigir adaptações constantes da 

organização empresarial para atender às demandas específicas. A perspicácia em se 

pensar o Carro de Combate por ângulo diferente daquele focado meramente voltado 

às questões táticas de emprego, em muitos casos, pode viabilizar o desenvolvimento 

da plataforma de produtos e, consequentemente, da família de blindados, fato que 

muitas vezes poderá contribuir para minimizar eventuais percalços decorrentes de 

equívocos na solicitação do produto ou de alterações estratégicas do demandante. 

Além disso, o projeto e o desenvolvimento de CoPS poderiam contribuir para 

que as empresas do APLD percorressem a trajetória tecnológica necessária à 

aquisição de conhecimento necessário ao processo de inovação. Nesse contexto 

desenvolver CoPS de níveis hierárquicos mais baixos seria etapa importante a ser 

vencida na escalada para os níveis desejáveis mais altos exemplificado no caso 

concreto de desenvolver primeiro o KC-390 para depois o caça supersônico ou, no 

caso de viaturas, primeiro o Urutu e o Cascavel para posteriormente o Osório. 

Ressalta-se a urgência em se iniciar o acúmulo de conhecimento por meio de 

demanda inicial que venha a contemplar as Forças Armadas nacionais por meio de 

visão abrangente pela busca de plataforma de produtos que possibilite o surgimento 

de família de produtos, aumentando, dessa forma a demanda estimuladora para a 

economia industrial. 

O desenvolvimento de projeto de PD&I para a obtenção de PTM configura-se 

numa oportunidade de incremento tecnológico para o Brasil. As particularidades da 

gestão de projetos de CoPS por um APLD possibilitam a verificação de possibilidades 

para a estruturação do percurso a ser trilhado pela sociedade rumo a independência 

tecnológica do Brasil. 

Do conceito de plataformas tecnológicas, vem o entendimento de que o 

conhecimento é a chave para perceber e aproveitar as oportunidades para o 

desenvolvimento de plataformas de produtos. O conhecimento, como visto, poderá 

ser retido pelas pessoas capacitadas e pelas organizações que percorreram as 

diversas etapas de aprendizagem industrial, sendo que são as pessoas que acabam 
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por escrever e por estabelecer a maneira pelas quais os projetos e a fabricação serão 

realizados pela empresa. Fica marcado na pesquisa o papel do capital humano nas 

teorias trazidas à pesquisa e, de maneira acentuada, nas observações realizadas na 

pesquisa de campo nas empresas de São Carlos, cabendo espaço especial para a 

reflexão. 

“As pessoas são o que mais importam, todo o resto se compra”. Talvez este 

fator da conclusão não se constitua numa surpresa ao leitor pela sua obviedade. O 

que, talvez, não fique explícito na obtenção de PTM por meio do desenvolvimento de 

projetos de PD&I, pelo enfoque dos APLD são justamente os aspectos psicossociais 

envolvidos. Facilmente, questões econômicas são esperadas, permeadas pelas 

questões políticas envolvidas no tocante à defesa e à aquisição de SMEM ou, ainda, 

aquelas relativas ao campo da ciência e da tecnologia, contudo o incremento 

tecnológico, preliminarmente, refere-se às pessoas, à sua formação ética e 

profissional, à sua qualificação e ao seu aprendizado ao longo da trajetória tecnológica 

percorrida pela empresa. Se uma resposta curta tivesse que ser dada à pergunta 

norteadora desta tese, então a resposta deveria focar sobre o homem. 

Dessa forma, em função daquilo que foi realizado nesta pesquisa por meio das 

entrevistas e das análises espera-se que o objetivo geral proposto para este estudo, 

de se examinar as contribuições do desenvolvimento de PTM para a incremento 

tecnológico do Brasil, sob a perspectiva das relações entre os agentes do APLD, tenha 

sido alcançado. Apoiam esta percepção os debates e apreciações realizados em torno 

das questões de pesquisa formuladas: i) quais as singularidades da gestão estratégica 

de projetos de PD&I de CoPS? ii) como a inovação em CoPS beneficia a capacidade 

de defesa do Brasil? 

Em relação à primeira pergunta, o capítulo 4 buscou abordar a importância e 

os reflexos do avanço tecnológico para com as questões de defesa para, a partir deste 

ponto, apresentar o conceito a respeito dos CoPS e as razões de criação duma área 

específica para o tratamento de produtos que por sua natureza mereceriam 

tratamento diferenciado. Procurou-se expor a PTM, suas características e, em seguida 

aproximá-la ao conceito de CoPS de modo a afastar o observador do objeto de 

análise, buscando favorecer a visão ampliada sobre o ponto analítico. 
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Por sua vez, a resposta a segunda indagação foi buscada com a exposição 

realizada no capítulo 5 deste trabalho. Naquele ponto, o debate que envolveu o 

estabelecimento de tecnologias críticas procurou a elucidação dos reais motivos para 

os quais foram criados e, dessa forma, por luz sobre a necessidade do Brasil buscar 

sua autonomia tecnológica.  

Como fechamento deste estudo e em razão do aprendizado decorrente dele, 

verifica-se a possibilidade de novas investigações serem realizadas dentro da 

temática da pesquisa. Assim, sugere-se as seguintes oportunidades para o 

aprofundamento da pesquisa: 

- Identificar as tecnologias críticas a serem desenvolvidas pelo Brasil de modo 

a viabilizar a fabricação de SMEM que contribuam para a estratégia da dissuasão; e 

- Estudar os atores a serem envolvidos num APLD e apontar as possíveis 

localizações para seu estabelecimento. 
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APÊNDICE A – Protocolo para o Estudo de Caso 

 

1. VISÃO GERAL DO ESTUDO DE CASO E FINALIDADE DO PROTOCOLO 

- As entrevistas possuem como objetivo geral colher a opinião e o pensamento 

do grupo delimitado sobre o processo de modernização do Cascavel e seu impacto 

sobre: i) os produtos finais da empresa; ii) a arquitetura industrial e a gestão 

organizacional; iii) a qualificação dos quadros de engenheiros; e iv) a solicitação de 

patentes. 

 

1.1 Missão 

1.1.1 Compreender os aspectos relativos ao desenvolvimento de PTM, 

particularmente, à modernização da torre da VBR Cascavel; 

1.1.2 Compreender o processo de acúmulo de capacidade tecnológica das 

empresas envolvidas no projeto de modernização do Cascavel; e 

1.1.3 Verificar a utilização de tecnologias disponíveis no mercado sendo 

repensadas e reutilizadas no projeto de modernização do Cascavel. 

 

1.2 Questão e hipótese 

1.2.1 Questão Central – a modernização da VBR, nos moldes em que o 

protótipo foi apresentado em 2016, pode ser compreendida como consequência da 

habilidade denominada Technology Platform alcançada, por parte da indústria 

nacional, em decorrência da experiência e do acúmulo de capacidade tecnológica das 

empresas? 

1.2.2 Hipótese - as empresas envolvidas com o projeto de modernização do 

Cascavel possuíam conhecimentos e habilidades característicos da Technology 

Platform adquirida por meio do acúmulo de experiências em projetos tecnológicos. 
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1.3 Estrutura teórica para o estudo de caso 

1.3.1 Sobre capacidade tecnológica – Utiliza-se a obra Gestão da Inovação 

(FIGUEIREDO, 2009); 

1.3.2 Sobre acúmulo de conhecimento – Utiliza-se da argumentação 

apresentada em Technology Platform Exploitation: definition and research boundaries 

(JOLLY; NASIRIYAR, 2007). 

 

1.4 Papel do protocolo na orientação do pesquisador do estudo de caso 

1.4.1 Estabelecer procedimentos e regras gerais a serem seguidas; 

1.4.2 Aumentar a confiabilidade da pesquisa; e 

1.4.3 Orientar o pesquisador na realização da coleta de dados de um caso 

único. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

2.1 Nomes dos contatos para fazer trabalho de campo 

2.1.1 Os nomes dos contatos, bem como dos entrevistados serão omitidos, 

assegurando o anonimato dos participantes da pesquisa; 

2.1.2 Obter o consentimento de todas as pessoas que tomarem parte no 

trabalho, comunicando-as da natureza da pesquisa e solicitando a presença de 

maneira voluntária; e 

2.1.3 Proteger a privacidade e a confidencialidade daqueles que participaram 

da pesquisa. 
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2.2 Plano de coleta de dados 

2.2.1 Agendar três dias, durante o mês de abril, para ir à São Carlos e 

entrevistar os diretores da Equitron e da Opto; 

2.2.2 Delimitação do Grupo: o grupo é composto de diretores de empresas da 

BID que tenham participado do processo de modernização do Cascavel. 

2.2.3 Viabilizar a visita às instalações das empresas. 

2.2.4 Medida prévia à entrevista: antes de cada uma das sessões de entrevista 

com cada um dos indivíduos que se enquadram no grupo delimitado será lido o 

seguinte texto. 

- Bom dia [NOME DO ENTREVISTADO]. Primeiramente, gostaria de agradecer 

sua disponibilidade em colaborar com esta pesquisa. Este estudo está inserido dentro 

do esforço de investigação que pretende perscrutar quais as contribuições 

tecnológicas que a pesquisa e o desenvolvimento de uma Viatura Blindada de 

Combate – Carro de Combate (VBCCC), aportariam para a Base Industrial de Defesa 

(BID). Esta entrevista visa à coleta de dados para a realização do estudo de caso que 

tem como finalidade a compreensão do incremento da capacidade tecnológica nas 

empresas envolvidas com o programa de revitalização da Viatura Blindada de 

Reconhecimento (VBR) EE-9 Cascavel, bem como as relações empresariais 

decorrentes do processo de pesquisa e desenvolvimento de plataformas tecnológicas 

para o emprego em operações militares terrestres. Com a finalidade de garantir a 

fidedignidade e obediência aos princípios do método científico, além de anotações, 

todo o conteúdo falado por nós está sendo gravado desde o início desta fala por um 

dispositivo eletrônico que permanecerá ligado até o último questionamento. Está, 

também, firmado o compromisso de lhe fornecer uma cópia integral para fins de 

arquivo pessoal. É importante salientar que não serão feitas referências nominais à 

sua pessoa no artigo elaborado, cada um dos entrevistados receberá um código que 

o identificará enquanto indivíduo, mas lhe assegurará o anonimato. Se o senhor 

concordar com as condições aqui expostas, por favor, diga seu nome, seu número de 
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cadastro de pessoa física junto à Secretaria da Receita Federal e que função(ões) o 

senhor desempenha na empresa e durante que período. 

 

2.3 Preparação esperada anterior ao trabalho de campo 

2.3.1 Discussão da literatura e das estruturas teóricas; 

2.3.2 Reler os aspectos deste protocolo; 

2.3.3 Preparar material para anotação de campo; e 

2.3.4 Documentação, entrevistas e observação direta são as fontes de 

evidências que utilizar-se-á nesta pesquisa. 

 

3. QUESTÕES DE ESTUDO DE CASO 

Para alcançar os objetivos estabelecidos, estabeleceram-se perguntas que 

apoiaram o percurso pelo qual a pesquisa percorrerá. 

3.1 Quais os desafios iniciais postos pelo Edital lançado pelo Exército no 

tocante às demandas tecnológicas para a modernização do Cascavel? 

3.2 O processo gerou necessidade de pesquisa científica? 

3.3 Houve necessidade de capacitação de pessoal? 

3.4 Alguma nova patente foi registrada? 

3.5 Foi necessária alguma adaptação da arquitetura da empresa para a 

modernização do Cascavel? 

3.6 Os processos gerenciais sofreram modificações? 

3.7 Foram projetadas novas máquinas ou equipamentos? Adquiridas? 

3.8 Novos produtos foram conseguidos? Possuem aplicação em outas áreas? 
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4. GUIA PARA O RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO 

- O relatório será comunicado no corpo da tese. 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

DINÂMICA 

QUESTÃO 1 - Segundo os autores Kim e Kogut, no artigo intitulado 

Technological Platforms and Diversification (KIM e KOGUT, 1996), as empresas 

agregam conhecimento (know how) de acordo com uma curva denominada “trajetória 

tecnológica”. Segundo esses pesquisadores, uma vez que o conhecimento é 

propriedade, as empresas que cresceram em campos industriais baseados em 

plataformas tecnológicas adquiriram habilidades para diversificar e copiar os 

desdobramentos de outras trajetórias industriais latentes. Tal flexibilidade, ainda 

segundo os mencionados pesquisadores, constituiu-se em vantagem para participar 

de um mercado competitivo como o de produtos de defesa.  

Qual sua opinião sobre desenvolvimento de capacidade tecnológica? 

 

QUESTÃO 2 – De acordo com Figueiredo, em sua obra “Gestão da Inovação” 

(2009), tecnologia não é ciência aplicada, não é informação ou bem público e, 

tampouco produto ou máquina. Para esse autor, ela está contida e acumulada: i) nos 

sistemas técnico-físicos (capital físico); ii) no tecido e nos sistemas organizacionais e 

gerenciais (capital organizacional); iii) nas pessoas (capital humano); e iv) nos 

produtos e serviços oferecidos por uma empresa. Ainda, de acordo com as próprias 

palavras desse pesquisador: “a capacidade das empresas para criar, adaptar, gerir e 

gerar os quatro componentes mencionados e a interação entre eles é denominada 

capacidade tecnológica” (FIGUEIREDO, 2009, p. 21–23).  

Dentro das vertentes serão minhas perguntas? 

1) Quais os desafios iniciais, no tocante às demandas tecnológicas, que o 

processo de modernização do Cascavel apresentou a empresa? 

2) O processo gerou necessidade de pesquisa científica? 
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3) Houve necessidade de capacitação de pessoal? 

4) Alguma nova patente foi registrada? 

5) Foi necessária alguma adaptação da arquitetura da empresa para a 

modernização do Cascavel? 

6) Os processos gerenciais sofreram modificações? 

7) Foram projetadas novas máquinas ou equipamentos? Adquiridas? 

8) Novos produtos foram conseguidos? Possuem aplicação em outas áreas? 


