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RESUMO

Este trabalho busca examinar e analisar as políticas de desenvolvimento das indústrias 

aeroespaciais de defesa de Brasil, Índia e China para compreender tipo de relações que 

estes países possuem com suas indústrias. A hipótese é que os países buscam fortalecer 

as suas indústrias aeroespaciais de defesa numa estratégia de catching-up com os países 

mais avançados, com foco na dimensão de desenvolvimento tecnológico. Atreladas a 

esse processo, encontram-se ambições de cunho doméstico e geopolítico, tendo o 

segundo maior peso. O argumento teórico que sustenta a hipótese é que os países 

buscam dar “saltos” na “escada da produção” militar no intuito de atingir uma relativa 

auto-suficiência e reduzir a importação de fornecedores estrangeiros cujo foco de 

fortalecimento é sua rede militar sócio-técnica dos países receptores de material bélico. 

Através de acordos de co-desenvolvimento e produção por licença, Brasil, Índia e China 

objetivaram dar saltos nos passos da escada da produção. Encontramos semelhanças no 

nível doméstico desses países no sentido de que o desenvolvimento das indústrias 

aeroespaciais de defesa está relacionado a um projeto nacional de desenvolvimento 

econômico. No plano internacional, esses países buscam ser reconhecidos como

potências, embora com disparidades e discrepâncias, sendo as indústrias aeroespaciais 

de defesa de Brasil, Índia e China parte desse processo. Detectamos que esses países ao 

longo das décadas de 1990 e 2000 incentivaram o processo de conversão da suas 

indústrias visando que os benefícios oriundos do setor militar se revertessem ao setor 

civil. 

Palavras-Chave: Globalização Militar; Indústrias Aeroespaciais de Defesa; Políticas de 

Desenvolvimento das Indústrias Aeroespaciais de Defesa de Brasil, Índia e China; 

Conversão de Defesa.
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ABSTRACT

This paper seeks to examine and analyze the development policies of the defense 

aerospace industries in Brazil, India and China in order to understand the relationship 

that these countries have with their industries. The hypothesis is that countries seek to 

strengthen their defense aerospace industries with a strategy of catching-up with the 

most advanced countries, focusing in the development of technological dimension. 

Domestic and geopolitical ambitions are closely tied to this process, the second having 

greater weight. The theoretical argument supporting the hypothesis is that countries, in 

their development policies, search for leaps in the military “ladder of production aiming 

at achieving a relative self-sufficiency, reducing imports from foreign suppliers which 

focus in the strengthening of their military socio-technical network. Under agreements 

for co-development and production licensing, Brazil, India and China sought to make

leaps in the ladder of production. We found similarities at the domestic level of these

countries in the sense that the development of their defense aerospace industry is related 

to a national economic development project. On the world scene, these countries seek to 

be recognized as great powers, although with disparities and discrepancies, the defense 

aerospace industries of Brazil, India and China being part of this process. 

We found that these countries throughout the 1990s and 2000s encouraged the defense 

conversion process of their industries, with a view that benefits created in the military 

sector be converted to the civilian sector.

Keywords: Military Globalization; Defense Aerospace Industries; Development Policies 

of the Defense Aerospace Industries of Brasil, India and China; Defense Conversion.
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INTRODUÇÃO

A globalização possui uma conotação de universalização da economia, um 

fenômeno de derrubada de fronteiras comerciais, industriais e econômicas entre as

nações do mundo inteiro “por uma questão de sobrevivência” (LAVOR apud

ARNAUD, 2006, p. 221). Um exemplo dessa tendência seria a formação freqüente de 

organizações regionais, cujo principal objetivo seria a intensificação do comércio entre 

os países integrantes, como o Mercosul, o Nafta e a União Europeia. 

Alguns autores afirmam que o fenômeno da globalização não é recente. A 

globalização, ou a sua gênese, teria começado quando o homem, ao perceber os limites 

territoriais do mundo, passou a explorá-los e ocupá-los. Com isso, surgiu o 

colonialismo, que ainda tem repercussões na vida contemporânea, e, em seguida, o 

imperialismo (SEITENFUS, 2004, p. 30, 176).  

Autores da corrente “idealista” ou “liberal” das Relações Internacionais, como

Norman Angell, Montesquieu e Immanuel Kant, afirmaram que o comércio pode trazer 

vantagens para as relações entre Estados, e que ele é uma marca da civilização. A 

eclosão da Primeira Grande Guerra, devido ao imperialismo dos Estados beligerantes, e

a Segunda Grande Guerra, somadas a mais de 40 guerras e conflitos, deixaram um saldo 

de milhões de mortos ao redor do mundo (PERRAULT, 2005, p. 541-543), e mostram 

que a globalização econômico-financeira não possui uma virtude apaziguadora1.

Portanto, a globalização é um processo histórico do capitalismo, principalmente 

na fase do capitalismo financeiro, cuja fase mais intensa apresentou-se no século XX. O 

capital financeiro, assim como a sua relação com a indústria, a necessidade de território 

econômico e o papel dos bancos que se tornam cada vez mais imbricados com a política 

das indústrias, principalmente na era inicial do imperialismo, tem sido amplamente

discutido no âmbito da economia (HILFERDING, 1985). 

Pelo fato de ter gerado tantas mortes, o século XX, que começa com I Guerra 

(1914-1918) poderia ser entendido, de acordo com Eric Hobsbawm (2006), como o 

                                                            
1 Para uma completa lista das guerras e conflitos que foram gerados pelo capitalismo, assim como o 
número de vítimas, ver: Perrault, Gilles (org.). (2005). Capitalismo e barbárie: quadro negro dos 
massacres e das guerras no século XX (1900-1997). In: O livro negro do capitalismo. 4ª ed. Trad. Ana 
Maria Duarte, Egito Gonçalves, Joana Capurro e Leonor Figueiredo. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 
p.541-543.
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século da guerra total e a “era da catástrofe”. Esta “guerra total” não seria possível sem 

a articulação entre a luta armada industrializada e a competição geopolítica que 

alimentou sem precedentes a globalização do conflito e da rivalidade militar. 

Desde as primeiras civilizações até os nossos dias, o poder militar tem sido 

decisivo para mundialização dos assuntos humanos. Através do poder militar é que as 

civilizações e os Estados expandiram-se territorialmente, e essa expansão foi 

possibilitada pela tecnologia militar disponível e pela violência organizada (HELD, et 

alli apud MANN, 1999, p.88). No domínio militar, a globalização tem sido visível 

desde a rivalidade geopolítica das nações no episódio da partilha – para muitos, 

pilhagem – da África até o período da Guerra Fria. O capitalismo sempre manteve 

relações muito próximas com o comércio de armas, principalmente após a Revolução 

Industrial no século XIX. Essa relação avançou através dos séculos, assumindo

características peculiares na primeira modernidade, na era moderna e na 

contemporaneidade. Clausewitz, que conceituou a guerra como a utilização da política 

através de outros meios, e como “um ato de violência destinado a forçar o adversário a 

submeter-se à nossa vontade” (2003, p.7), não menciona especificamente a palavra 

capitalismo na sua obra. Apesar disso, percebeu que ambos possuem uma ligação, e que

ambos são necessários um ao outro (GRENET, 2005, p.435).

O escritor romano Vegetius é autor de uma máxima sempre evocada pelos 

realistas: “Se queres a paz, prepara a guerra” (SI VIS PACEM, PARA BELLUM). Hans 

Morgenthau (2003) afirmou, em seu estudo sobre a luta pelo poder e pela paz, que “os 

homens não lutam porque possuem armas; possuem armas porque consideram 

necessário lutar”. A guerra em si tem sido objeto de estudo da disciplina das relações 

internacionais desde a sua formulação. 

Este estudo não está relacionado com quem faz a guerra, mas está voltado para a 

produção que possui uma relação com a guerra. Apesar de considerarmos que a 

dimensão ética de uma industrialização de armamentos seja importante, esse não é 

objeto do nosso trabalho, mas de pesquisas posteriores. Mais especificamente, este 

estudo tem por objeto as indústrias aeroespaciais.

Por força da corrida tecnológica, as indústrias aeroespaciais são as indústrias 

militares voltadas para o setor aéreo que mais recebem investimentos para continuar 

inovando tecnologicamente. De acordo com Wim Smit (2006), o estudo das relações 

militares, assim como a análise política dos investimentos em Pesquisa e 



17

Desenvolvimento (P&D) importa porque tais investimentos tornaram-se um processo 

institucionalizado e de larga escala, mesmo nos tempos de paz. O desenvolvimento de 

tecnologias militares, assim como as de uso dual, são um fenômeno complexo 

influenciado por muitos fatores. O estudo do contexto dessa dinâmica constitui um 

objeto de importância para a política, em particular porque foi colocada na agenda 

internacional (idem). Também se reconhece que a natureza da produção militar, assim 

como o desenvolvimento de capacidades de manutenção para a completa pesquisa e 

desenvolvimento na área militar, possui interesses não exclusivamente militares, mas 

também no espectro político, militar, econômico e estratégico (Brauer, 2005, p.4).

Mas por que estudar países como Brasil, Índia e China? Andrew Hurrell (2009) 

traz algumas elucidações. Primeiramente, o autor afirma que “esses países parecem 

dispor de recursos de poder militar, político e econômico; alguma capacidade de 

contribuir para a gestão da ordem internacional em termos regionais ou globais, além de 

um grau de coesão interna e capacidade de ação estatal efetiva” (HURRELL et al, 2009, 

p.10). No caso de Índia e China, os países se destacam pelo seu alto nível de 

crescimento econômico e pelas conseqüentes projeções sobre implicações 

geoeconômicas do desenvolvimento econômicos desses países (idem). O autor 

acrescenta que China, Índia e Brasil estão “adquirindo poder suficiente para alterar a 

realidade da política e economia globais” (GARTEN apud HURRELL, 2009). 

Outra razão para enfocar esses países é que estes compartilham de uma crença 

em seu direito a um papel mais influente em assuntos mundiais. Fica mais claro que o 

reconhecimento que esses países almejam é parte da dinâmica política em um ambiente 

mundial hierárquico. Mas, e com relação às suas indústrias de defesa? Porque eles 

incentivam o seu desenvolvimento? No caso dos países em desenvolvimento, o 

desenvolvimento da indústria de defesa local e as tecnologias militares possuem 

algumas aplicações para o setor civil. Ademais, os países investem nesse setor porque 

algumas infraestruturas criadas para o setor militar podem contribuir com o setor civil, 

como estradas, satélites de comunicação, além do  papel desempenhado pelos militares 

em desastres naturais (DRÉZE, 2006, p.378). Países em desenvolvimento também 

almejam aumentar suas capacidades militares via desenvolvimento de tecnologia

(idem). A relação entre investimentos militares e desenvolvimento foi analisada por 

Benoit (apud DRÉZE, 2006, p.378) mostrando que países em desenvolvimento utilizam 

um “keynesianismo militar” para modernizarem as suas indústrias.
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Neste trabalho, a hipótese é de que a estratégia de catching-up do 

desenvolvimento militar-industrial (especialmente o setor aeroespacial) dos países 

analisados possui fatores de cunho doméstico e geopolítico, tendo o segundo maior 

peso. Como já assinalado, os países em questão possuem certa proeminência regional. 

Para Timothy Hoyt (2007), a produção de armas em países de proeminência no âmbito 

regional deve ser cuidadosa porque os Estados, por meio da produção de armas, buscam 

engajar ou prolongar conflitos com os vizinhos, assim como dissuadir intervenções 

externas com armas produzidas localmente; além disso, a produção local minimiza a 

possibilidade de desabastecimento de suprimentos. O autor também afirma que Estados 

que possuam apenas interesse na segurança interna têm uma demanda menor por 

indústrias de defesa sofisticadas. No caso de o país possuir ameaças externas de 

vizinhos ou de forças externas, a demanda aumenta para a criação de capacidades e a 

expansão da base industrial-militar. Armas sofisticadas são necessárias para igualar-se a 

um potencial adversário e para atenuar possíveis deficiências quantitativas contra um 

adversário superior. O uso de tecnologia também age como um multiplicador de força, 

ou seja, amplia a capacidade militar nacional. 

Para a discussão dessas questões, o trabalho será dividido da seguinte forma: no 

primeiro capítulo, faremos uma discussão teórica enfocando a Teoria Krausiana sobre a 

busca pelo poder, riqueza e vitória na guerra a fim de entender as motivações dos 

países, no campo do tipo ideal weberiano, na produção e transferência de armas. 

Posteriormente, abordaremos a discussão sobre produção e transferência de armas nos 

países em desenvolvimento, assim como algumas questões que regem a especificidade 

destes. Trataremos do que se considera por “Poder Aeroespacial” tão enfatizado 

atualmente com relação à estratégia militar, e também sublinharemos a importância 

econômica das indústrias aeroespaciais, com base em tabela elaborada pela OCDE que 

demonstra que o setor aeroespacial é aquele que representa a maior importância com 

relação à intensidade tecnológica. Sua cadeia produtiva é uma das mais importantes de 

todo o setor econômico. Também discutiremos o que se entende por aeroespaço e 

tecnologias aeroespaciais. A escada da produção militar e o fluxo de transferência de 

tecnologia serão importantes para compreender alguns acordos que foram realizados e 

como os países buscam a estratégia de se tornarem autônomos no processo de 

desenvolvimento de tecnologia militar. Também abordaremos a literatura sobre a 

globalização militar, discorrendo sobre conceitos e definições que constituem parte 



19

integrante do quadro teórico deste estudo, com vistas a compreender as interconexões 

militares e os vínculos industriais de defesa. Por último, faremos uma explicação da 

metodologia empregada no trabalho. 

No segundo capítulo, faremos uma discussão sobre o desenvolvimento militar-

industrial de Brasil, Índia e China, analisando-os caso a caso. O foco se concentrará nos 

antecedentes e na evolução, tendo em mente que a trajetória histórica ajuda a entender o 

atual desenvolvimento atingido por esses países. Mostraremos que tais países possuem 

em comum o fato de que seu desenvolvimento militar-industrial se acelerou no período 

da Guerra Fria, pois, apesar do contexto bipolar, conformou-se um ambiente propício 

para a expansão dos complexos militares. Abordaremos também que o contexto 

regional de segurança dos países é diferente; nesse sentido, enfatizaremos que Índia e 

China chegaram a travar uma guerra que foi, especialmente para a Índia, importante 

para sua política de defesa. 

No terceiro capítulo, abordaremos de forma comparada o desenvolvimento 

recente da indústria aeroespacial de defesa de Brasil, Índia e China. Mostraremos que, 

apesar de estarem em regiões diferentes, marcados por contextos específicos, tais países 

possuem mais semelhanças do que diferenças. Os fatores domésticos e geopolíticos do 

desenvolvimento da indústria aeroespacial são importantes, mas, como afirmado pela 

hipótese acima delineada, o segundo (o fator geopolítico) teria maior peso. Mostraremos 

que em parte isso é percebível para Brasil, Índia e China, pois estes buscam o status 

simbólico de grande potência. A China, que vem-se fortalecendo mundialmente, busca 

consolidar uma base científica e tecnológica tanto para o setor de defesa, como para o 

civil. Durante os anos 1990, a integração dos setores civil e militar será abordada, assim 

como a inovação chinesa de ligar seu setor aeroespacial e de defesa ao da tecnologia da 

informação. 



20

CAPÍTULO I

A POLÍTICA E A ECONOMIA DAS INDÚSTRIAS DE DEFESA

O estudo da política internacional tem início com os estudos sobre a guerra. Para 

o entendimento desse problema, a teoria realista das relações internacionais identifica 

que o poder e o interesse são as forças centrais no comportamento dos Estados

(MORGENTHAU apud KEOHANE, 2008, p.709). Robert O. Keohane vai afirmar que 

os recursos materiais, não apenas a guerra e a ameaça, mas também a política das 

relações econômicas, importam. Seguimos a linha de raciocínio que identifica o estudo 

da economia política como “the reciprocal and dynamic interaction in international 

relations of the pursuit of wealth and the pursuit of power” (GILPIN apud KEOHANE, 

2008, p.709). As questões como Guerra e Cooperação, assim como as concepções de 

poder e interesse, permanecem centrais na política internacional. Tanto Karl Marx como 

Joseph Schumpeter compreenderam que a política mundial é afetada pela natureza do 

capitalismo. Keohane (idem) ressalta como a política mundial é afetada pela expansão 

da força, através da mudança tecnológica e a sua dispersão. Por sua parte, Schumpeter 

acredita que a busca pelo lucro, que pode ser ampliado pelo progresso tecnológico, está 

no cerne do capitalismo (SCHUMPETER, 1954). 

Debates sobre o terrorismo como “armas dos fracos” passaram a emergir como 

agenda de pesquisa nas relações internacionais. A produção de material bélico e o seu 

comércio também importam para compreender a dinâmica de forças nas relações 

internacionais (KRAUSE, 1995). Este trabalho segue essa linha de raciocínio, 

enfocando as indústrias de defesa, especialmente as aeroespaciais, que serão mais bem 

trabalhadas no terceiro capítulo, como foco de análise. 

A relação entre indústrias de defesa, transferência de armas e desenvolvimento 

sempre foi controversa. Para muitos analistas, gastos militares e transferências de armas 

são apenas uma forma de dilapidar recursos nacionais. Gastos governamentais em 

defesa e programas sociais competem pelo mesmo orçamento limitado, tendendo a 

contrair um ou outro. Os custos de oportunidade para transferências de armas são muito 
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altos. Os recursos usados para fins militares competem com recursos que poderiam ser 

mais bem empregados no desenvolvimento socioeconômico. É nessa linha que analistas 

militares como Saadet Deger e Somnath Sen (1986) vão afirmar que a primeira vítima 

do aumento do orçamento militar é a redução dos gastos em educação e saúde, entre 

outros, como porcentagem do Produto Interno Bruto. A demanda cada vez maior por 

armas sofisticadas e o preço cada vez maior dessas armas importadas faz pressão sobre 

o orçamento, deixando poucos recursos para outras finalidades. Tais compras não vão 

permitir que investimentos no capital humano possam induzir o desenvolvimento. 

Por outro lado, outro grupo de acadêmicos afirma que a mera importação de 

armas é que possui esse efeito. Já o investimento localizado, associado a outros 

investimentos como capacitação de pessoal, terá um impacto positivo em relação ao 

gastos no médio-longo prazo (BLANTON, 1999). 

Outra tendência sobre os estudos de defesa sustenta que a aquisição e a produção 

de material bélico para “defesa” ou “segurança nacional” constitui um bem público 

como outros. Outra questão é que o desenvolvimento organizado da sociedade 

promovido pela produção bélica possui um efeito de modernização da sociedade, visto 

que é necessário incentivar atitudes importantes ao desenvolvimento, tanto 

economicamente como socialmente (idem). Nessa linha, o investimento na área 

promove a industrialização, incrementa as capacidades tecnológicas nacionais e 

promove transferência de tecnologia. Essa é uma das razões por que os Estados em 

desenvolvimento incentivam ou incentivaram a industrialização voltada para fins 

militares. 

1.1 - Busca pela Riqueza, Poder e a Vitória na Guerra: Forças motivadoras da produção 

e transferência de armas nas relações internacionais

No estudo realizado por Keith Krause (1995) sobre a produção de material 

bélico e o seu comércio, o autor argumenta que a transferência de armas e o sistema de 

produção estão localizados na interseção de três grandes forças motivadoras nas 

relações internacionais que devem ser consideradas de forma conjunta. O autor 

caracteriza essas forças como “riqueza”, “poder” e “guerra”. A primeira está 
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relacionada às forças econômicas que configuram a produção e a distribuição de bens 

entre os Estados. O segundo está ligado à busca pelo poder entre os estados que resulta 

em um esforço para mudar a sua posição no sistema internacional de transferência de 

armas e na produção, refletindo modificações que ocorrem na hierarquia internacional 

de poder. A busca pelo poder também está associada ao que Paul Kennedy e Robert 

Gilpin (apud Krause, 1995) assinalaram no sentido de que a supremacia está na 

habilidade de um estado capturar o processo de produção e inovação militar. A terceira, 

considerada desmembramento do segundo, é um grande catalisador da inovação militar 

e da produção. 

O autor, Keith Krause, argumenta que exemplos históricos e contemporâneos 

abundam sobre os esforços de produção militar e inovação antes, durante e depois de 

conflitos, gerando impactos na introdução de novas tecnologias militares. Seguindo na 

argumentação, o autor afirma que nenhuma dessas três forças possui absoluta primazia 

sobre as outras, e que elas possuem um importante papel em mostrar os padrões da 

inovação tecnológica militar e da produção, assim como as transferências de armas e de 

know-how que resultam na difusão da tecnologia militar. O exame de longa duração 

realizado por ele busca identificar a dinâmica das forças motivadoras e o “ciclo vital” 

proporcionado pelas mudanças tecnológicas. A posição dos Estados nesse “ciclo” vai 

afetar a opção desses países em usar as transferências de armas e a produção de material 

bélico como uma ferramenta de política externa. 

Krause considera que os Estados e os formuladores de políticas operam numa 

estrutura que pode delimitar algumas ações que são tomadas no nível agencial. Sem 

desconsiderar que a agência pode influenciar mudanças estruturais, o autor segue na 

argumentação considerando que as possibilidades de sucesso ou fracasso dos Estados e 

tomadores de decisão (na produção e comércio de armas) depende do entendimento das 

forças estruturais que operam, seu processo evolutivo e alguns tipos de mudança que 

eles permitem. Com base em estudos anteriores e a partir da publicação dos 

“Yearbooks” do SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) a partir de 

1970, e outros, o autor vai construindo sua argumentação com base nos dados 

fornecidos. 

Para Krause (idem), para entender a evolução da dinâmica do sistema global de 

produção e transferência de armas, deve-se primeiro desmembrar as forças que geram a 

demanda por essa produção ou comércio, que pode mudar ao longo do tempo. As 
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concepções de “Busca pela Riqueza”, “Busca pelo Poder” e “Busca pela Vitória na 

Guerra” ocorrem no risco de simplificar a análise de processos históricos complexos e 

de reducionismo das explicações da realidade, em apenas alguns sets de fatores ou 

variáveis, que é a problemática de toda formulação teórica. Devemos considerar que 

toda teoria é uma forma de enxergar a realidade – e não a única possibilidade de ver ou 

enxergar um problema. 

Na “busca pela riqueza”, Keith Krause afirma que forças econômicas vão 

governar a produção e distribuição de bens entre as Nações. Armas podem, em uma 

medida, ser tratadas como outro tipo de commodities, mas a produção de material bélico 

é um processo industrial que depende de vários fatores dotados na economia. Exemplos 

dessa dotação é o nível total da industrialização, a existência de uma infra-estrutura 

econômica adequada, a existência de trabalhadores bem qualificados, existência de 

ligações com outras indústrias para suprimento de matérias-primas e o “marketing de 

produtos”, um nível de apoio e proteção do Estado e a existência de um mercado para o 

comércio dos produtos (ACDA apud KRAUSE, 1995). O sucesso da produção de 

material bélico depende, largamente, da vontade política de iniciar uma produção de 

artefatos bélicos. Fatores econômicos podem limitar a produção e o seu 

desenvolvimento. Para a produção de armas, a habilidade de um Estado de adotar novos 

processos produtivos é mais importante para o sucesso a longo prazo da fabricação do 

que a simples habilidade de reproduzir a tecnologia que existe na fronteira da inovação.

Portanto, a velocidade com que esses processos serão adotados depende da combinação 

de estímulos econômicos e políticos. A produção de armamentos não apenas depende de 

um nível de desenvolvimento para ter sucesso, mas de ser um potencial catalisador ou 

liderar a industrialização de uma nação, estimulando desenvolvimento econômico 

através das redes que ela forma, como observado por Clive Trebilcock (apud KRAUSE, 

1995) no seu estudo sobre a industrialização bélica dos países europeus no século XIX. 

Produzir armas avançadas está associado com setores como os de metais, 

engenharia naval, aço, indústria pesada, transporte, eletrônica, aeroespaço, o que pode 

levar a um avanço para o setor civil. De um lado, pode haver um benefício para o 

Estado produtor, ser um catalisador da industrialização e desenvolvimento econômico; e 

outro,pode ocorrer um efeito negativo no desenvolvimento e crescimento. 

Para Krause, a realidade é mais complexa do que esses dois pólos extremos, e 

eles interagem de maneira complexa por uma via dinâmica na qual os dois casos podem 
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ocorrer. É importante ressaltar que as políticas para o comércio de armas dependem não 

apenas de fatores políticos, mas nas convicções políticas e econômicas, o que pode 

resultar em uma intervenção direta no comércio de armas, sendo esta não totalmente um 

laissez-faire. Intervenções indiretas como a proibição de comércio de uma determinada 

tecnologia ou suas objeções podem diminuir o fluxo de armas e, em certa medida, gerar 

um neo-mercantilismo na obtenção de tecnologia. 

Sobre a “Busca pelo Poder”, Krause vai considerar que primeira força sobre a 

produção em larga escala de armas é a existência de Estados que podem entrar em 

relações conflitivas e gerar um dilema da segurança. As armas, como outros bens, 

precisam de um mercado que gere demanda para estimular a produção. A produção de 

armas, como o seu comércio, sempre existiu, bem antes do advento do sistema moderno 

de Estados; as configurações do seu comércio ajudam a explicar porque e onde centros 

de inovação e produção aparecem. A emergência do moderno sistema de Estados 

marcou uma descontinuidade na produção de armas, assim como espelha uma mudança 

caso o sistema de Estados sofra alguma mudança.

A Busca pelo Poder entre os Estados, continua Krause, ajuda a explicar mais do 

que o surgimento da produção de larga escala, assim como possuir tecnologia avançada 

e sua habilidade em reproduzi-la ou inovar constitui uma dimensão crucial da 

capacidade relativa dos Estados. Se mudanças nas distribuições das capacidades 

relativas (como economia, tecnologia, força militar) dos Estados são um indicador de 

mudança no sistema internacional, e se a tecnologia militar é uma das capacidades 

relativas dos Estados, portanto, a busca pelo poder vai direcionar os Estados a “tentar” 

capturar o processo de produção e inovação militar. 

Krause prossegue afirmando que se todos os Estados pudessem, iriam produzir 

armas, mas, devido à distribuições desiguais de capacidades econômicas, sociais e 

tecnológicas, apenas uma parcela de Estados é capaz de produzir armas, transferir armas 

e adquirir os meios mais modernos de armas. Isso demonstra que a transferência de 

armas ocorre porque há uma inabilidade de produzi-las, o que reflete uma natureza do 

sistema internacional. Por essa razão, as mudanças do sistema de transferência de armas 

e a sua produção são uma espécie de espelho de mudanças do sistema internacional 

como um todo. 

Dessa forma, o modo de agir de alguns Estados no comércio de armas é sujeito a 

restrições e manipulações, levando-os a procurar ajudar aliados e esconder alguma 
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vantagem que eventualmente possuam, entre outras questões. Outra forma de agir, ainda 

importante, é a de que adquirir armas constitui a escolha ótima após a produção, porque 

elas não apenas são comercializadas como um bem, mas podem ser um veículo de 

transmissão e difusão de tecnologia militar (KRAUSE, 1995, p.16). Por isso, formas de 

adquirir, e os meios para reproduzir, adaptar e, se possível, produzir armas dá um 

entendimento da dinâmica da transferência de armas e fornece uma fonte para analisar o 

processo de difusão da tecnologia militar. 

A respeito da última Busca – a pela Vitória na Guerra –, Krause continua na 

argumentação afirmando que a Guerra é um campo de testes para as tecnologias 

militares, e que a Busca pela Vitória na Guerra proporciona um estímulo para as 

transferências de armas, produção e inovação militar. O autor mostra que a guerra é, no 

sentido clausewitziano, é apenas uma manifestação concreta da busca pelo poder. 

Porém, as demandas que são geradas antes, durante e depois da guerra podem ter um 

efeito direito e indireto na transferência de armas e no sistema produtivo por causa da 

busca pelo poder. A conseqüência direta da guerra é um aumento na demanda por 

armas, seja por importação ou produzidas internamente. Mas apenas uma demanda 

efêmera não gera transformações significativas na estrutura do sistema de transferência 

de armas. No caso de um conflito prolongado que é pontuado por guerras (como foi a 

Guerra Fria), cria-se uma demanda por transferência de tecnologia militar e o 

desenvolvimento de uma indústria doméstica, que possui um efeito potencializado sobre 

o sistema de transferência de armas. 

O impacto indireto também deve ser considerado, porque, como é notado por 

Werner Sombart (apud KRAUSE, 1995), a Guerra tem sido um importante instrumento 

na ascensão do capitalismo moderno. Nesse sentido, a Guerra teria vários efeitos 

macroeconômicos como o estímulo à produção e à inovação, mudanças organizacionais 

e efeitos negativos como desperdício de recursos para o desenvolvimento econômico 

geral, perdas de recursos laborais entre outros. As demandas pela Guerra também foram 

responsáveis pelo desenvolvimento do sistema moderno Estado-Nação por fomentar a 

necessidade de organização central e taxação (BEAN; HALE; RASLER e THOMPSON 

apud KRAUSE, 1995). O impacto indireto que a Busca pela Vitória na Guerra vai 

acarretar no Estado-Nação é a necessidade de mobilizar para a Guerra – portanto, 

possuindo um efeito na hierarquia internacional do sistema de transferência de armas e 

o sistema produtivo, assim como as Guerras européias tiveram ao longo do tempo no 



26

desenvolvimento da indústria bélica européia, no momento que a Busca pelo Poder se 

funde com a Busca pela Vitória na Guerra. 

Convém ressaltar que Krause desmembra as grandes “Buscas” em 15 

“checklists”: 

Busca pela Riqueza: 

1) Prover trocas estrangeiras e ter um efeito positivo na balança de pagamentos; 

2) Reduzir o custo da produção doméstica de armas através da economia em escala de 

produção; 

3) Manter os empregos e a infra-estrutura das indústrias de defesa; 

4) Recuperar os gastos em pesquisa e desenvolvimento; 

5) Utilizar a produção militar como um motor para crescimento ou desenvolvimento 

econômico;

Busca pela Vitória na Guerra: 

6) Garantir independência na suprimento de armas para possibilitar a segurança militar; 

7) Agir como um quid pro quo para as bases militares (ou nas instalações de 

inteligência); 

8) Assistir os amigos e aliados em manter uma efetiva (e/ou comum) postura de defesa 

contra ameaças externas; 

9) Substituir por envolvimento militar direto; 

10) Prover o teste de novos sistemas de armas; 

Busca pelo Poder: 

11) Prover acesso a e influência sobre líderes e elites nos Estados recebedores (do 

material militar) na busca por objetivos de política externa; 

12) Simbolizar comprometimento com os receptores sobre segurança e estabilidade 

contra ameaças externas e internas; 

13) Criar ou manter uma balança regional de poder; 
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14) Criar ou manter uma presença regional; 

15) Prover acesso a recursos escassos, caros ou estratégicos.

Outra importante categorização do autor é que essas motivações vão variar de 

acordo com o tier que cada país está inserido. Os países de Primeiro Tier são aqueles 

que estão no limite do progresso tecnológico e estão inovando; países de Segundo Tier 

são aqueles que produzem, através da transferência de capacidades, armas avançadas 

(do limite do progresso tecnológico) e as adaptam para necessidades específicas de 

mercado; os países de Terceiro Tier copiam e reproduzem as tecnologias existentes, mas 

não são capazes de “capturar” o essencial do processo de inovação tecnológica ou de 

adaptação; Países de Quarto Tier apenas adquirem as armas e as usam, outros Estados 

não vão possuir recursos para comprar ou usá-las. 

Seguindo na argumentação, Krause (1995, p. 95-98) afirma que a combinação 

dessas motivações pode variar de acordo com os tiers, o qual possibilita um método 

pelo qual a posição de um fornecedor específico no sistema pode ser determinada. 

Dessa forma, os Estados que pertencem ao primeiro tier são relativamente insensíveis 

aos fatores econômicos sob a regra da busca pela riqueza, e são relativamente insulados 

da busca pela vitória na guerra pelo seu domínio tecnológico e tamanho, concentrando a 

busca pelo poder nas suas exportações de armas. Os Estados do segundo tier buscam a 

liderança tecnológica e são dirigidos pela busca pela riqueza. Os Estados de terceiro tier 

são tanto inferiores tecnologicamente quando vulneráveis, dirigindo-se pela busca da 

vitória na guerra (ou então, mais benignamente a busca pela segurança). 

Portanto, a interação dessas diferentes motivações, com base na tese central do 

autor, que é a inovação tecnológica, ajuda a explicar as transferências globais de armas 

e o sistema de produção e a sua rápida difusão de novas tecnologias militares, assim 

como os Estados buscam afirmar seu status de independência na hierarquia política 

internacional. Por último, concluímos a exposição da argumentação de Krause (1995, 

p.28) citando o autor literalmente: 

“On the political level, the pursuit of Power makes possession of a 
technologically advanced arms industry one of the first goals of major 
arms purchasers and the prerequisite to claim to great power status. An 
indigenous arms industry may not quite be the sine qua non of a great 
power, as the ability to support a claim to great power status, but in so 
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far as arms production is the product of political decisions and not 
spontaneous developments dictated by factor endowments, its existence 
contributes to the ability of states to attain great power status. Without 
an indigenous arms industry, one could not ultimately act independently 
on the world stage” (grifo nosso).

1.2 - Transferência Internacional de Armas e a Indústria de Defesa dos Países em

Desenvolvimento

A terminologia “transferência de armas” descreve a transferência de armas de 

um país para outro, de sistemas de armas, munição e equipamentos de apoio tático 

(MOMAYEZI, 2006, p.88). Tais transferências são normalmente realizadas em um 

acordo comercial, ou seja, a venda de armas com pagamento em dinheiro, mas às vezes 

elas são fornecidas gratuitamente através dos diversos canais de assistência militar. 

Além dessas transferências, que são evidentes, as quais são sancionadas pelos estados 

supridores (vendedores) entre os receptores (compradores), existe também um 

importante mercado negro para insurgentes, grupos separatistas e outras formações 

paramilitares. 

O comércio internacional de armas aumentou três vezes entre a década de 1970 a 

1980 durante o período da Guerra Fria. Na década de 1980, o total de 74 bilhões de 

dólares em material de defesa foi transferido internacionalmente a cada ano. Grande 

parte desse valor foi para países do Oriente Médio que, nas décadas citadas, apesar de 

terem 3% da população mundial, foram responsáveis por 30% de todas as importações 

que foi transferida entre exportadores e importadores pelo mundo (idem). Após o grande 

crescimento que teve na década de 1970 e 1980, a corrida armamentista do Oriente 

Médio desacelerou no fim dos anos 80 porque a Guerra Irã-Iraque, particularmente vital 

para a exportação de armas do Brasil (o que será retomado adiante), chegava ao seu fim. 

Convém ressaltar que a economia global passava por um período de recessão, o que 

favoreceu o corte de orçamentos para o setor de defesa. 
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Desde 1994, o estudo de Klare e Thomas (apud MOMAYEZI, 2006, p.88) já 

havia detectado que comércio de armas estava entrando em um novo ciclo 

expansionista, como visto nas décadas de 1970 e 1980. O que levou os autores a 

fazerem essa afirmação é o número crescente de tendências como uma nova corrida 

armamentista no Oriente Médio, emergência de corridas armamentistas na região do 

Pacífico e a crescente intensidade de conflitos étnicos, tribais e nacionais, 

principalmente em regiões da África. Os países do Norte, especialmente os 

industrializados, como Estados Unidos e Europa, são responsáveis por uma parcela 

significativa da importação mundial de armas, mas a maior parcela é adquirida pelos 

países menos desenvolvidos. Dados da agência americana ACDA (Arms Control and 

Disarmament Agency) apontam que os países menos desenvolvidos são recipientes de 

aproximadamente 75% de todas as armas negociadas durante a década de 1980. No 

período que compreende os anos de 1995 a 1998, os países do Sul foram recipientes de 

77% de todas as armas entregues no mundo (que, somente em 1998, foram avaliadas em 

23,2 bilhões de dólares). 

É importante destacar que há uma variação na transferência de armas por região. 

O grande mercado continua sendo o do Oriente Médio, cuja combinação de petróleo e 

rivalidade regionais, permeadas por profundos antagonismos, gera uma constante 

demanda por armas modernas. Ainda de acordo com a ACDA (apud MOMAYEZI, 

2006), os países do Oriente Médio, incluindo países árabes, Israel e Irã, importaram 203 

bilhões de dólares nos anos 1980 – ou seja, próximo da metade de todas as armas 

adquiridas de todos os países em desenvolvimento na década. Outros grandes mercados 

de armas surgiram ao longo do tempo, mais precisamente em áreas com propensão a 

conflitos, como o sul da Ásia, o sudeste asiático e a África subsaariana. Mas essas 

regiões não tiraram o foco do Oriente Médio como área atrativa para países 

fornecedores de armas.  

No pós-Segunda Guerra Mundial, a venda de armas era considerada um 

comércio legítimo e, especialmente no caso das superpotências, eram um ajudante 

considerado necessário para ganhar influência política nos países do “terceiro mundo”, 

diretamente envolvidos na rivalidade bipolar Ocidente-Oriente. Um fato que vai alterar 

a percepção desse tipo de comércio é a invasão do Kuwait pelo Iraque no início dos 

anos 1990, que deixou a sociedade internacional atenta a questões dessa ordem (idem, 

p.89). Saddam Hussein acumulou um gigantesco arsenal para um país das proporções 
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do Iraque, que possuía 5,500 tanques, 3,700 peças de artilharia pesada, 7,500 blindados 

para transporte de tropas, 700 caças de combate, entre outros, levando alguns líderes 

mundiais a admitir a falha no controle de armas (ibidem). Ao término da Guerra do 

Golfo, a pressão por um maior controle de armas aumentou significativamente, e, como 

a maioria das armas fornecidas ao Iraque eram dos países do Norte, industrializados, o 

governo de George Bush foi levado a reavaliar algumas de suas práticas. Nesse ínterim, 

o consenso sobre a restrição ou o controle sobre a difusão de tecnologias convencionais 

estava crescendo. Contudo, a política de não-proliferação dos Estados Unidos ficou 

concentrada em negar a difusão de tecnologias que levassem a criação de armas 

nucleares, químicas, biológicas e de mísseis, ficando as armas convencionais longe da 

restrição. 

Toda transferência internacional de armas é um vasto composto de transações 

individuais entre países fornecedores e receptores. Cada uma das transações individuais 

que constitui o comércio de armas implica em uma relação bilateral de transferência de 

armas, envolvendo algumas formas de troca, nas quais o fornecedor disponibiliza o 

material bélico em troca de dinheiro, crédito, bens de troca ou serviço militar e político, 

como a participação em alianças ou o apoio do fornecedor em posição do país 

comprador nas Nações Unidas. A depender da intensidade dos motivos envolvendo a 

extensão dos recursos do beneficiário, essas relações podem ser breves e superficiais ou 

chegam a se desenvolver em associações de longa duração, envolvendo várias 

transferências de sistemas de armas (MOMAYEZI, 2006, p.89). 

De alguma forma, assim como em todas as relações internacionais, os acordos 

bilaterais de transferências de armas são moldados e influenciados pelo 

desenvolvimento do sistema internacional como um todo. Esses desenvolvimentos 

afetam as direções e a magnitude das transferências de armas. Um exemplo dessa 

questão é que, no período que compreendeu a Guerra Fria, havia uma alta polarização. 

Dessa forma, os países receptores se alinhavam àquele fornecedor que estava em um 

pólo ou em outro, dependendo dos seus cálculos geopolíticos ou das preferências 

ideológicas. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tinham um 

grande número de clientes que recebiam a totalidade, ou a grande maioria das suas 

exportações de armas ou de outros supridores, como a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) ou o Pacto de Varsóvia. Essa “configuração” da exportação de 

armas era muito previsível naquele período. A configuração se refletia na Assembléia 
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Geral das Nações Unidas, quando a correlação existente entre fornecedores e receptores 

era positiva nos votos daquele organismo multilateral (idem). A maioria dos países do 

Leste Europeu obtinha suas armas da União Soviética, enquanto os países da América 

Latina compravam dos Estados Unidos. Apesar da polarização existente na época da 

Guerra Fria não acontecer mais nos dias de hoje, essa relação mudou um pouco, sendo 

que os países compradores buscam agora diversificar os seus fornecedores – ou seja, são 

mais ecléticos na hora da compra. 

O que permanece ainda hoje daquele período é que o fluxo da dinâmica das 

armas está fortemente relacionado com o estado da economia global. Em períodos em 

que há uma prolongada recessão da economia global, ocorre uma diminuição do fluxo 

de armas importadas; quando há períodos de crescimento na economia mundial, as 

ordens de produtos militares acompanham o que ocorre no setor econômico e aumentam 

também. O colapso da antiga União Soviética e o decorrente desaparecimento da 

estrutura bipolar do conflito produziu um rearranjo nas relações entre o Norte e o Sul. 

As transferências de armas dos clientes do Sul que eram dominadas pela União 

Soviética viram os seus antigos compradores direcionarem as aquisições para o 

Ocidente, em que a mudança política retirou da dimensão ideológica as relações nas 

transferências de armas entre as “superpotências” e o “terceiro mundo”. Convém 

ressaltar que isso também reduziu a propensão dos Estados Unidos e da Rússia de 

oferecer assistência militar sob a forma de subvenções aos seus clientes (ibidem). 

Atualmente, uma das maiores dificuldades na importação de armas não são as 

restrições apresentadas pelos países, mas as fontes de financiamento, que se tornaram 

mais restritas no mercado global de armas, diminuindo o acesso às armas avançadas, 

que estão cada vez mais caras. O fim da Guerra Fria determinou o fim do 

condicionamento da aquisição de armas. Após a Guerra do Golfo de 1991, os Estados 

Unidos se beneficiaram da mudança de fluxo das armas, emergindo como o fornecedor 

preferencial de países que buscam por armas de alta tecnologia. Estas tiveram um efeito 

devastador na primeira Guerra do Golfo (ibidem), tendo deixado o sistema de defesa 

iraquiano construído pelos soviéticos cego, surdo e mudo em alguns dias, com a 

utilização de bombardeiros stealth2 F-117. 

De acordo com os dados do SIPRI (Stockholm International Peace Research 

Institute), em 1995, os Estados Unidos representavam 42% das entregas de grandes 

                                                            
2 Stealth: Terminologia empregada para aviões de baixa detectabilidade por radar.



32

armas convencionais para a região, se comparados com os 29% que atingiram no ano de 

1989. Já os membros da Comunidade Européia totalizaram 25% das entregas de armas 

ao Oriente Médio, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período. Alemanha, 

Reino Unido e França representavam 85% do total de exportações de armas da 

Comunidade Européia. No mesmo período que nos referimos, a Rússia, em 1995, 

representava apenas 18% das entregas totais de armas, bem distante dos 39% que tinha 

em 1989. Ainda de acordo com os dados do SIPRI, a instituição contabilizou que o 

valor global do comércio de grandes sistemas de armas em 1995 era de 23 bilhões de 

dólares em 1990. 

O Oriente Médio representava 23% do total das importações em 1995; a Ásia, 

44%; e a Europa, 20%. Portanto, a Ásia e a Europa vão substituir o Oriente Médio como 

principal mercado dos sistemas de armas convencionais em 1988. O principal motivo 

dessa queda foi o fim das hostilidades entre Iraque e Irã, mais especialmente o fim das 

importações do Iraque. 

Esse contexto ajuda a entender parte do problema que ocorreu com as 

diminuições do fluxo de exportações de material bélico brasileiro. O Brasil tinha se 

especializado no mercado do Oriente Médio, o que foi particularmente desastroso para a 

indústria militar nacional. 

Os governos dos países que compõem o Oriente Médio ainda acreditam que a 

preparação das suas Forças Armadas continua sendo como o componente de segurança 

nacional mais importante. 

O período pós-Guerra Fria foi lucrativo para os Estados Unidos na obtenção de 

mercado naquela região, enquanto os países europeus têm uma contribuição pequena. 

Geralmente, as competições têm sido entre empresas dos próprios Estados Unidos, 

como a Lockheed Martin vendendo F-16 aos Emirados Árabes, e na Ásia, entre Coreia

do Sul e Japão, enquanto o F-18 da Boeing foi escolhido para equipar a Força Aérea do 

Kuwait.

A quantidade de acordos de transferência de armas das nações em 

desenvolvimento caiu desde o ano de 1993. O ano de 1998 mostrou uma redução no 

total de armas adquiridas entre os países em desenvolvimento, que adquiriam 13,8 

bilhões de dólares, valor bem menor do que o do ano anterior. O fim da Guerra Fria 

explica parcialmente a queda nessa venda de armas. 
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Antes do fim da Guerra, Estados Unidos e União Soviética estavam preparados 

para subsidiar as exportações de transferências de armas e negligenciar suas diferenças 

políticas com os países receptores – diferenças inseridas na ótica do conflito bipolar. A 

União Soviética supria com armas para estender a sua ideologia e influências, assim 

como competia com os Estados Unidos para conseguir liderança. Essas transferências 

de armas eram usadas pelos dois países como uma forma de construir laços 

diplomáticos e militares com potências emergentes do mundo em desenvolvimento 

(MOMAYEZI, 2006, p.90). Durante os anos de 1975 a 1990, as duas superpotências 

forneceram aos países do chamado “Terceiro Mundo” um valor estimado de 325 bilhões 

de dólares em armas e munições. 

No mundo pós-Guerra Fria, alguns embargos a determinadas nações também são 

responsáveis pela queda no fornecimento de material bélico aos países menos 

desenvolvidos. Embargos à venda de armas, instrumento raramente utilizado no período 

da Guerra Fria, passaram a ser utilizados na década de 1990 contra alguns Estados por 

diversas razões, entre as quais: agressão (Iraque), guerras internas (Somália, Libéria e a 

Antiga Iugoslávia), violações aos Direitos Humanos (Haiti e Sudão) e apoio ao 

terrorismo (Líbia). Algumas formas de restrições informais (que não possuem referência 

jurídica ou internacional), como a restrição de venda de armas ao Irã, tiveram efeito 

restritivo nas vendas de material bélico europeu para a região. 

Ao longo da década de 1990, grande parte das transferências de armas para 

países emergentes foi feita por dois ou três grandes fornecedores em um determinado 

ano. Os Estados Unidos freqüentemente têm atingindo a primeira colocação, e às vezes 

a segunda, desses fornecedores desde 1991 a 1998, com a única exceção do ano de 

1997. A França tem sido o concorrente mais direto dos americanos nos acordos de 

transferência de armas para nações em desenvolvimento (entre eles Brasil, Índia e 

China), ficando no primeiro lugar do ranking em 1992, 1994 e 1997. O mercado 

internacional de armas nesse período é cada vez mais competitivo, apesar de estar 

menor do que antes. A França tem conseguido aumentar sua posição no ranking nos 

negócios de armas em detrimento da Rússia, que enfrenta severas limitações para ser 

um fornecer mais presente. Outros países, como a Alemanha e o Reino Unido, podem, 

ao longo do tempo, celebrar acordos (via transferência de tecnologia e offsets3) com 

nações em desenvolvimento. Porém, a liderança americana ainda é inconteste (idem). 

                                                            
3 Compensações
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Grandes encomendas de armas não vão ocorrer ao longo dos anos 1990, mas vão sofrer 

uma inflexão com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. 

De certa forma, é concebível para certos Estados que estejam envolvidos em 

programas de defesa conjunta, como o programa Joint Strike Fighter (JSF), podem ser 

induzidos a aceitar um “código de conduta” para restringir um tipo participar de 

exportação para países que sejam voláteis, ou regiões do mundo que sejam voláteis. Em 

troca, esses países têm acesso a sistemas de armas de alta tecnologia, assegurando-se a 

exportação para Estados em desenvolvimento. 

Portanto, um sistema seletivo de restrições para o fornecimento de tecnologias 

chave é viável e aplicado. Como dito anteriormente, no programa JSF, alguns países 

não vão receber a versão mais moderna do caça. Um dos principais obstáculos à 

restrição da venda de certos sistemas de armas continua a ser os próprios países 

avançados, especialmente os Estados Unidos e os países europeus, relutantes em 

efetivar controles e admitir a sua própria dependência no setor bélico como uma 

importante área da economia nacional (ibidem).

Analistas como Blanton, Morrison e Bartholomew (apud MOMAYEZI, 2006, 

p.92) têm influenciado líderes de países em desenvolvimento, que afirmam que as 

compras governamentais de sistemas armas por países em desenvolvimento é uma 

maneira de atrair investimentos, criar oportunidades de um comércio competitivo, 

promover a industrialização, melhorar as capacidades tecnológicas dos países, criar 

empregos e promover a transferência de tecnologia. Apesar de haver uma falta de 

consenso na literatura especializada, essas argumentações têm sido atrativas para países 

que desejam ter um discurso sobre os investimentos produtivos na área militar e de 

defesa. 

Um dos exemplos elencados por essa corrente é que uma pequena parte do que é 

negociado na transferência das armas é paga em dinheiro, sendo a outra parte paga por 

bens e serviços produzidos nos países compradores (uma forma de offset). Mas quais 

são as motivações para países em desenvolvimento passarem a produzir armas? Para 

David Schwam-Baird (2006), a decisão política de líderes dos países em 

desenvolvimento para fomentar a industrialização militar recai em quatro categorias: 

1) países que estão inseridos em um ambiente de segurança hostil em que a 

confiabilidade do suprimento de armas é uma necessidade de segurança; 
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2) fatores políticos como o desejo de diminuir a dependência de fornecedores 

externos, ou o potencial uso da venda de armas como um instrumento político ou para 

aumentar um ganho no prestígio nacional; 

3) defensores da industrialização militar estão confiantes na promessa de que tais 

programas de fomento servirão como motores de industrialização em geral, aquisição de 

tecnologia e desenvolvimento econômico; 

4) objetivos econômicos intrínsecos às políticas, que são os ganhos que poderão 

advir do lucrativo mercado de armas.  

O que ocorreu, na prática, na industrialização dos países em desenvolvimento, é 

que o estabelecimento da industrialização militar utilizou vários desses argumentos 

sobrepostos nos quais os países em discussão utilizaram todas as combinações dessas 

razões, que tiveram um importante papel na formulação das políticas nacionais do 

desenvolvimento industrial-militar. Grandes potências que também são grandes 

produtoras de armas possuem, em certa medida, um controle sobre o fornecimento de 

armas para as suas ex-colônias. 

Novos Estados independentes que estavam propensos a receber qualquer 

material bélico e treinamento para as suas novas forças armadas convidaram os 

americanos ou europeus para treinar o seu corpo de oficiais ou então adquiriam as 

últimas armas que eles se propuseram a vender. Esta situação aplica-se aos Estados 

latino-americanos, que ganharam a sua independência formal no século XIX. O mesmo 

processo ocorreu no Oriente Médio, Ásia e África, à medida que os Estados iam 

conquistando a sua independência (SCHWAM-BAIRD, 2006, p. 93). Durante o século 

XX, as grandes potências controlavam a quantidade e o nível de sofisticação das armas 

que eram transferidas para os países em desenvolvimento. De certa forma, essas 

potências esperavam evitar corridas armamentistas regionais ou então criar crises 

regionais, como a política de transferência de armas do governo americano Jimmy 

Carter se propôs a fazer. Porém, com a emergência da União Soviética como principal 

rival das potências ocidentais, no pós-1945, essa política ficou difícil de ser implantada, 

na medida em que os EUA e a URSS passaram a usar a estratégia de transferência de 

armas para amparar regimes favoráveis e para fortalecer militarmente e 

estrategicamente regiões consideradas importantes. 

Essa situação nem sempre impediu que a elite política dos países em 

desenvolvimento procurasse ou trilhasse caminhos no sentido de romper essa forma de 
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dependência. Foi no período da Guerra Fria que se criaram as primeiras oportunidades 

para que alguns países, entre eles Brasil, Índia e China, pudessem dar os seus primeiros 

passos no estabelecimento de numa indústria doméstica relativamente independente. 

Convém ressaltar que os Estados Unidos sempre consideraram a América Latina como 

uma esfera de influência, e houve uma pequena penetração das transferências de armas 

da União Soviética na região, notadamente Cuba e depois o Peru (idem). É importante 

também frisar que a rápida profissionalização do corpo de oficiais latino-americanos, 

após a Segunda Guerra Mundial, especialmente no Cone Sul, criou um grupo 

sofisticado que se irritava com as restrições impostas dos Estados Unidos à aquisição de 

armas. 

Concomitantemente, o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietnã ia se 

intensificando, a produção bélica norte-americana voltando-se cada vez mais para o 

esforço de guerra, o que tornava as transferências de armas menos disponíveis para os 

clientes latino-americanos. Foi nesse ínterim que as indústrias de defesa européias 

começaram a atingir a auto-suficiência com seus produtos tecnologicamente avançados 

e disponíveis em grande quantidade para diversos clientes. No entanto, os europeus 

precisavam manter os seus níveis de produção para que a produção fosse lucrativa, 

tornando necessário a esses produtores a entrada em mercados que antes eram restritos 

aos Estados Unidos. 

Países do Cone Sul, especialmente o Brasil, se beneficiaram desse ambiente 

internacional. Com o Golpe de 1964, o Brasil passou a ser governado por um regime 

militar em busca de uma agressiva política de industrialização (maiores detalhes no 

capítulo 2). O Brasil desejava trazer a produção europeia para o território nacional, que 

possuía muitas fábricas onde o material era fabricado. Os Estados Unidos não podiam 

impedir os países latino-americanos de adquirirem armas em outro lugar, e os europeus 

tinham que vender a sua produção ou ter o risco de acumular graves prejuízos 

financeiros, o que poderia colocar sua indústria em uma situação problemática. De certa 

forma, o governo brasileiro da época soube explorar um pouco essa situação. Um 

grande número de licenças vantajosas foram celebradas (ver cap.2 e 3) com produtores 

europeus de aviões leves, veículos blindados, mísseis, navios e sistemas de computador. 

Os contratos de permissão de produção vão ser deslocados da Europa para a América 

Latina (em outras regiões ocorrerá o mesmo), deixando de ser uma base 

predominantemente europeia para países latino-americanos. Os engenheiros latino-
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americanos e seus gestores passaram a participar de todas as etapas da produção. O 

resultado disso é que habilidades tecnológicas e de know-how foram transferidas da 

Europa para a América Latina. Todo esse ambiente decorou a fundação de uma 

indústria bélica nacional (ibidem). O complexo industrial-militar do Brasil cresceu e 

abarcou empresas de capital estatal, parcerias público-privadas e corporações e 

empresas privadas. 

Diferentemente de Israel, Coreia do Sul, Índia e China, o Brasil não estava 

inserido em um ambiente hostil na sua região4. Brasil e China, assim como essas outras 

nações, se tornaram os principais fabricantes e exportadores de armas fora da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e do Pacto de Varsóvia. A respeito 

de Israel e Coreia do Sul, esses dois pequenos países tinham necessidades altas de 

segurança. O principal motivador para que esses países iniciassem a produção 

doméstica de armas foi a defesa, acompanhado de um desejo de diminuir a dependência 

dos Estados Unidos e ganhar um pouco mais de poder de manobra política. Os dois 

países tinham instituições militares de tamanho e número limitado e, dessa forma, 

também possuíam uma capacidade limitada de absorção das armas que eram produzidas 

de modo a tornar as suas indústrias viáveis economicamente. A produção por escala 

terminava ditando que as armas deveriam ser produzidas em larga escala, e que uma 

política de exportação agressiva tinha que ser buscada. 

Israel é, de todos os países, o que mais possuía uma necessidade premente de 

produção doméstica de armamentos, e começou a fabricar armas de pequeno porte e 

renovar a existência do arsenal originado na Segunda Guerra Mundial. A Guerra dos 

Seis Dias e a corrida armamentista da Guerra Fria, abasteceu ainda mais a problemática 

vivida no Oriente Médio e a disputa entre os israelenses e árabes. Israel começou a se 

mover para uma produção de bens bélicos tecnologicamente mais avançados, tendo 

como vantagem fato de seus engenheiros e cientistas terem sido formados na Europa e 

nos Estados Unidos. Além dessas questões, seus freqüentes compromissos militares, a 

emergência de uma “nação em armas” em que muitos técnicos envolvidos na produção 

de armas também a utilizaram em combate, propiciou a Israel uma vantagem de design

e inovação da sua aplicação e desenvolvimento. Os israelenses se especializaram na 

                                                            
4 Essa questão sobre o ambiente de segurança será retomado no capítulo 2 e 3.
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fabricação de armas de pequeno porte, tanques, up-grades5, depois passaram a fabricar 

aviões e finalmente veículos não-tripulados controlados remotamente e vigilância 

eletrônica (ibidem). 

A Coreia do Sul estava em uma arena de segurança também preocupante, tendo 

sido invadida pela Coreia do Norte na década de 1950. Em termos de defesa, o que 

contribuiu para a Coreia do Sul foi o fato de milhares de tropas americanas estarem 

estacionadas no país. As tropas dos Estados Unidos funcionaram como um elemento 

dissuasivo de futuras investidas militares da Coreia do Norte ou de outras potências, o 

que possibilitou a Park Chung-Hee, após ter tomado o poder, investir na

industrialização civil do país. Na década de 1960, com o aumento da hostilidade da 

Coreia do Norte e a declaração da “Doutrina Nixon” em 1969, os EUA reduziram a 

força das tropas na península. Com isso, os líderes coreanos procuraram reforçar o seu 

poderio militar, já que o país tinha-se voltado para a rápida industrialização, e as 

políticas governamentais passaram a beneficiar a ênfase na produção de material bélico 

através de pacotes de crédito e investimento, incentivos fiscais e a compra de materiais 

com garantias vantajosas. Os grandes conglomerados industriais conhecidos como 

Chaebols (EVANS, 1995), que tinham se ajustado à produção industrial, tiveram 

vantagem na nova direção que o governo deu, passando à produção de defesa, com base 

nos avanços que o país teve em aço, construção naval e indústria automobilística. 

A Índia é um país com características de defesa únicas por causa das Guerras travadas 

com o Paquistão, ainda mais que a ameaça de uma guerra é constante, especialmente na 

Cachemira6. A Índia também entrou em guerra com a República Popular da China no 

ano de 1962. Para o desenvolvimento da indústria militar indiana, o apoio da União 

Soviética foi especial. De certa forma, era visível para os países que tinham investido na 

industrialização militar recente e haviam conseguido um sucesso relativo, que eles não 

seriam capazes de competir com os produtores da OTAN e do bloco Soviético. Apenas 

Israel tinha um sucesso módico de vender armas para países integrantes da OTAN 

(SCHWAM-BAIRD, 2006, p. 94).

O impedimento a que países em desenvolvimento tivessem uma maior 

proeminência no mercado mundial de armas se deve a constrangimentos internacionais, 

nichos de mercado e restrições. Os maiores produtores dos países em desenvolvimento 
                                                            

5 RIBEIRO, Luciano R. Melo. Os magos das modernizações. Revista força aérea, São Paulo, v.6, n. 22, 
p.112-116, mar./abr./mai. 2001.
6 As guerras travadas pela Índia serão descritas no capítulo 2.
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focaram suas atenções em adquirir mercados, e dirigiram seus produtos para os países e 

instituições militares que não poderiam pagar, ou manter os sistemas de armas 

avançados, ou de alta tecnologia disponibilizados pelos fornecedores industrializados. 

O Brasil é o exemplo mais claro dos países que perseguiram esse caminho e com 

sucesso na década de 1980. O material bélico produzido no Brasil foi testado na própria 

floresta amazônica e em terrenos desertos, sendo concebido para atender às 

necessidades dos militares africanos e árabes. O Brasil também era capaz de realizar 

transferências de armas recebendo o seu pagamento em petróleo dos países do Oriente 

Médio e africanos. Sua neutralidade relativa permitiu que o Estado brasileiro se tornasse 

um grande fornecedor de armas para o Irã e também para o Iraque durante a guerra 

prolongada de 1980 a 1988. Por razões óbvias, Israel não é um fornecedor típico do 

Oriente Médio, a região mais lucrativa para comércio de armas no período. No entanto, 

havia sérias desvantagens para países como o Brasil no comércio global de armas que 

eram difíceis de superar. 

Um evento que gerou um sério constrangimento internacional foi fato de que o 

Brasil e a Arábia Saudita estavam próximos de fechar um contrato grande de venda do 

tanque Osório7. O tanque conseguiu superar os seus semelhantes americanos e europeus 

(Grã-Bretanha: Challenger; França: AMX-40) em uma bateria de testes realizada nos 

desertos sauditas. Contudo, o significativo peso político e econômico dos Estados 

Unidos pressionou os sauditas a escolherem o M1A1 Abrams em vez do Osório. Isso 

aponta para um dos perigos frustrantes da industrialização militar dos países 

emergentes. A razão para os países em desenvolvimento investirem nas suas indústrias 

locais é tornarem-se mais independentes dos fornecedores de armas tradicionais. Em 

alguns casos, a independência na produção local gerou uma nova forma de dependência 

tecnológica e política (SCHWAM-BAIRD, 2006, p.95). 

Outro aspecto que ocorre no caso dos países emergentes é que há limites para as 

potenciais vendas desses novos competidores porque, apesar de fornecerem produtos 

competitivos, eles não possuem cacife político e econômico para fazer que determinado 

acordo avance ou proporcionar benefícios políticos ao país comprador. Os israelenses e 

os coreanos se vêem frequentemente em perdas nas vendas de material bélico por causa 

de os Estados Unidos terem poder de veto na venda de armas do “Terceiro Mundo” caso 

                                                            
7 Para maiores detalhes ver:BASTOS, Expedito (2006) “A maior de todas as chances”. Acesso em 20 de 
setembro de 2006. http://www.defesanet.com.br/rv/osorio/historia/1.htm
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o sistema de armas que seja vendido possuam em algum nível tecnologia sensível 

americana, ou caso grande parte dele possua tecnologia americana.

Se o fabricante de armas ou de sistemas de armas estiver negociando com a 

venda para qualquer país que os EUA considerem que estejam apoiando o terrorismo, se 

engajando em ações hostis (aos EUA e/ou aliados), está em uma corrida armamentista 

regional, ou esteja próximo a um determinado Estado beligerante, é muito provável que 

o veto seja aplicado, na maioria das vezes com conseqüências desastrosas para o 

produtor. Um exemplo recente desse veto pode ser sentido pelo Brasil. O país tinha 

fechado a venda de 36 aviões (AMX-T e ALX Super Tucano) para a Venezuela em um 

contrato que atingia o valor de 470 milhões de dólares. O governo americano impôs o 

veto, e foi categórico em afirmar que, caso o Brasil desse prosseguimento à venda, o 

Departamento de Defesa americano embargaria a venda de componentes para outras 

aeronaves da Embraer, inclusive as civis8. 

O total de transferências de armas de todos os tipos atingiu o seu ápice na década 

de 1980. As transferências dos países em desenvolvimento de forma conjunta 

representaram a maior cota das exportações. No ano de 1988, os países em 

desenvolvimento representavam mais de 10% do total de exportações no pico do ano 

em apreço. Após o ano de 1988, o mercado formal9 de armas caiu dramaticamente. No 

ano anterior, 1987, o total de exportações de armas mundiais atingiu a impressionante 

cifra de 84 trilhões de dólares e caiu sensivelmente no ano de 1994 ao atingir a marca de 

39,5 trilhões de dólares. No caso dos países em desenvolvimento, o valor total das 

exportações ficou em 1,5 trilhão de dólares em 1996, inferior ao valor atingido em 

1988, que foi de 8,5 trilhões. Essa tendência na queda da exportação de armas que 

aconteceu nos anos 1990 pode ser replicada a todos os países que promoveram a 

industrialização militar na década de 1970 e 1980. A queda na exportação de 

armamentos é similar em países como a Argentina, Brasil, Chile, China, Egito, Coreia

do Sul e, numa menor medida, Israel. No ano de 1998, a exportação total de

                                                            
8 STUDART e ATTUCH (2006). “O pouso forçado da Embraer”. 
http://www.terra.com.br/istoedinheiro/435/economia/pouso_forcado_embraer.htm Acesso em 18 de 
janeiro de 2006.
9 Victor Bout foi um famoso traficante de armas no pós-Guerra Fria. Ele conseguiu escoar os excessos de 
armas pequenas que havia nos arsenais de Bulgária, Romênia e Ucrânia para países como Serra Leoa e 
República Democrática do Congo e outro países africanos. Estima-se que as armas ilegais desse fluxo 
tenham atingido a marca de 400 mil a 8 milhões de armas pequenas e leves. Por se tratar de algo ilegal e 
não haver confiabilidade de dados, essas questões foram excluídas na nossa análise. Para maiores 
detalhes, cf. William Hartung (2001) “The New Business of war: Small arms and the proliferation of 
conflict”, Ethics & International Affairs, volume 15, nº1.
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armamentos começou a subir novamente, mas a participação dos países em 

desenvolvimento não foi a mesma que nas décadas anteriores. A Coreia do Norte é uma 

exceção, porque a oligarquia que governa o país tende a incentivar a exportação de 

material bélico ao extremo. Nesse caso, a política norte-coreana parece dar combustível 

a corridas armamentistas regionais, com as suas vendas de mísseis ao Irã e Paquistão 

(idem). 

A confluência do fim da Guerra Irã-Iraque e a desintegração do bloco soviético 

iniciaram esse rápido declínio. A queda da União Soviética significava que as potências 

rivais não necessitavam mais de dar suporte aos Estados através de venda ou concessão 

de sistemas. Com a emergência da Rússia, a venda de armas continuou fluindo, mas no 

sentido de levantar caixa para o país e não mais de atingir objetivos políticos; 

paralelamente, as armas russas começaram a inundar o mercado negro de armas. Armas 

sofisticadas que fluíram para a Ásia Central na guerra contra os soviéticos no 

Afeganistão terminaram seguindo também para o mercado negro. 

Outra questão que ascendeu após a queda do Muro de Berlim é que as 

democracias industrializadas do norte passaram a perseguir políticas neoliberalizantes 

de forma mais agressiva, fazendo maior pressão nos países em desenvolvimento para 

reduzir os gastos governamentais e a participação governamental em empreendimentos 

econômicos. Essa pressão para privatizar as empresas nacionais terminou se estendendo 

ao setor de defesa. Novas iniciativas para a criação de linhas de produção de defesa vão 

ser desencorajadas e, com maior pressão orçamentária, vão se tornar ainda mais difíceis 

do que antes. 

No Brasil, o setor de defesa ficou praticamente abandonado na década de 1990, 

em contraste com a Índia e a China, que não abandonaram seus parques industriais e 

empresas construídas ao longo do tempo. 

1.3 - Poder Aeroespacial

O poder aeroespacial é um ramo recente do poder militar. Surgiu com o vôo do 

14 bis de Santos Dumont no início do século XX e foi se desenvolvendo ao longo dos 

anos. Com as mudanças tecnológicas que foram se processando ao longo do século XX, 

tornou-se mais difícil dizer o que é poder aeroespacial e o que é propriamente dito 

relativo ao “aeroespaço”. Uma dessas facetas de mudança foi o surgimento da guerra na 
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“era da informação”. O rápido crescimento de tecnologias e técnicas relativas ao ar e 

espaço adicionou recentemente maiores capacidades às forças aeroespaciais. 

Velocidades supersônicas, capacidade de invisibilidade ao radar e rápido deslocamento 

de forças foram tecnologias incorporadas recentemente no campo de batalha. Os 

sistemas espaciais também se desenvolveram de forma rápida e melhoraram as 

comunicações, a previsão do tempo, a navegação, o alerta antecipado, a inteligência e o 

fornecimento de informações. O poder aeroespacial inclui ar, espaço e

a integração do ar e do poder espacial (CHUN, 2001, p. 2). Operações no ar e

espaço levaram a muitas discussões sobre os recursos, o valor,

as estratégias e as idéias sobre as novas formas de guerra. O poder aeroespacial, apenas 

complementando o poder aéreo, é definido como:

the exploitation of the environment above Earth’s surface by aerospace 
vehicles or devices to conduct operations in support of national objectives 
[…] Aerospace power is a unique form of military and commercial power 
that can help a country achieve numerous national objectives (idem).

Um dos primeiros téoricos sobre estratégia aérea foi o Gen. Giulio Douhet. 

Douhet, oficial do exército italiano, foi influenciado pela experiência da Itália nas 

campanhas de bombardeio durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de não ser piloto, 

comandou um batalhão aéreo do braço aéreo do exercito italiano em 1912. Em 1921, 

escreveu o livro “O comando do ar”, que revisou em 1927. A tese central de Douhet é 

que um bombardeio planejado de longe pode devastar uma nação e possibilitar uma 

guerra terrestre. O pré-requisito que o autor argumentava é que o “comando do ar” –

definido atualmente como “superioridade aérea” – teria que ser atingido. Dessa forma, 

as aeronaves de uma nação teriam a possibilidade de atacar livremente e ainda negar o 

uso do espaço aéreo para a nação inimiga, que ficaria impossibilitada de realizar ataques 

semelhantes. Portanto, a força aérea tem que destruir ou desabilitar a capacidade da 

força aérea inimiga de voar para que a força aérea atacante tenha acesso livre e 

relativamente seguro a alvos a serem bombardeados. Para Douhet (idem, p. 39), atacar 

aeronaves ainda em terra seria a forma de controlar o ar. 

As forças navais e terrestres são necessárias para a guerra, porque o território 

tem que ser ocupado pelo exército, e o mar ou as linhas marítimas têm que ser 

controladas pela marinha. A primazia das forças terrestres e marítimas começou a 

modificar quando o poder aéreo tomou forma. De acordo com o Douhet (ibidem), só 
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uma força aérea adequada é capaz de destruir uma força aérea inimiga sem a ajuda dos 

outros dois ramos das forças armadas. Antes de uma nação conduzir operações, ela 

precisa ganhar o “comando do ar”. A obtenção dessa fase inicial é enfatizada por 

Douhet como a primeira linha da defesa nacional. Ao controlar o ar, um Estado pode 

atacar e bombardear os centros vitais do inimigo como governo, indústria e população 

(idem, p. 40). 

Retardar a habilidade de uma nação empreender a guerra é vital, para isso 

Douhet não fazia a distinção entre combatentes e não combatentes. Como foi visto na 

Primeira Guerra Mundial, a mobilização total da população, economia, indústria e 

sociedade tornaram difícil a discriminação entre um soldado no front, um trabalhador 

produzindo armas em uma fábrica ou um banqueiro financiando o esforço de guerra. 

Douhet também fazia uma ligação entre a moral dos civis e a mobilização para a guerra. 

Por isso é que o primeiro teórico do poder aéreo vai ser o advogado dos bombardeios 

aos civis. Bombardear civis era enfatizado por Douhet, porque levaria a moral do povo 

ao declínio e forçaria o seu povo a capitular, podendo ser utilizado para esse fim a 

utilização de bombas incendiárias, explosivas e de gás (ibidem). 

As idéias e concepções de Douhet foram desenvolvidas no âmbito da Primeira 

Guerra Mundial, quando, em julho de 1916, a Grã-Bretanha perdia 20,000 soldados e 

outros 40,000 ficariam feridos na Batalha de Somme. A Batalha de Verdun terminaria 

com 377,000 franceses e 337,000 alemães mortos. Para ele, o bombardeio a cidades 

com civis, mesmo sendo civis, seria algo mais humano do que a carnificina nas 

trincheiras. 

A teoria do poder aéreo de Douhet pode ser resumida na sua seguinte afirmação: 

“To conquer the command of the air means victory: to be beaten in the air means defeat 

and acceptance of whatever terms the enemy may be pleased to impose” (idem, p. 43). 

O emprego de bombardeio aéreo durante as campanhas da Primeira e Segunda Guerra 

Mundiais foi utilizado tanto pelos aliados como pelos países do Eixo. A batalha da Grã-

Bretanha durante a Segunda Guerra entre a Royal Air Force e Luftwaffe deixou um 

saldo de destruição entre a infra-estrutura militar e civil do país. O período conhecido 

como “The Blitz” teve como principal alvo a população civil inglesa. O bombardeio a 

depósitos de alimentos durante o cerco à cidade de Leningrado, que durou mais de 800 

dias, teve como resultado dos bombardeios aéreos e da fome, a morte de 1,500,000 (um 

milhão e quinhentos mil) civis soviéticos. A RAF lançou 1,182 artefatos com alto poder 
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de explosão, utilizando 796 bombardeiros Lancaster e, no dia seguinte, a USAAF 

lançou 771 toneladas de bombas e incendiou toda a cidade de Dresden na Alemanha no 

final da guerra, com um saldo de 50,000 civis mortos10. Os americanos, ao realizaram 

bombardeio incendiário sobre Tóquio, destruíram mais de 70% da cidade e, em uma 

noite, 100,000 civis morreram11. Atualmente, a idéia de bombardear civis é considerada 

repugnante, mas foi adotado o pensamento de que uma força aérea independente deve 

atacar alvos de significância nacional. 

Ao longo do século XX, as operações aéreas continuaram sendo parte 

fundamental das Guerras travadas. Atualmente, as operações aéreas continuam sendo 

fundamentais para as vitórias militares, mas elas têm mudado devido à emergência de 

novas formas de combate, como as guerras de 4ª geração, ou seja, guerras 

assimétricas12. A indústria aeroespacial é a que mais recebe recursos para o seu 

desenvolvimento, não apenas devido à sua importância estratégica, mas também pelos 

transbordamentos que pode trazer para a economia através de tecnologias duais. 

Um dos aspectos contemporâneos sobre o setor de defesa corresponde às 

implicações que o desenvolvimento de tecnologias do setor militar terão para o setor 

civil. Anthony Difilippo (1990) argumentou que um dos principais problemas do 

declínio da indústria civil norte-americana tem sua causa na excessiva importância dada 

às indústrias militares, e que as tecnologias desenvolvidas na esfera militar não 

trouxeram evoluções para o setor civil. Atualmente, os spin-offs13 são um conceito 

importante, e uma das pré-condições para os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento da área militar. Os sub-produtos que são derivados da pesquisa em 

tecnologia militar também permitem o desenvolvimento de tecnologias para o setor 

civil. Por isso, sua prática é encorajada nos dias atuais. Difilippo (1990) também aborda 

o fenômeno das dual-use technologies14. Após a queda do muro de Berlim, as indústrias 

de defesa passaram por uma readaptação à nova realidade e desenvolveram tecnologias 

                                                            
10 Dados obtidos na Revista Veja de fevereiro de 1945. Título da matéria: “O Massacre de Dresden” 
Acesso em 20 de dezembro de 2009 
http://veja.abril.com.br/especiais_online/segunda_guerra/edicao008/sub1.shtml. Tal bombardeio foi 
questionado por Michael Walzer em “Guerras justas e injustas: Uma argumentação moral com exemplos 
históricos”.
11 Dados obtidos no documentário “Fog of War: Eleven Lessons from de life of Robert S. McNamara”, 
2003.
12 A Guerra Assimétrica é aquela em que um oponente se encontra muito inferiorizado em termos de 
forças. É uma forma de violência devido ao desbalanceamento de forças.
13 Desmembramentos ou sub-produtos.
14 Tecnologias de uso duplo. 
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que simultaneamente tinham empregabilidade tanto no setor civil, quanto no militar, na 

tentativa de manter os lucros. Convém ressaltar que a indústria aeroespacial é a que 

possui a maior intensidade tecnológica na produção (ver tabela abaixo), exigindo assim, 

uma base científica e industrial para que se desenvolva na sua plenitude.

Tabela 1: Ranking das indústrias de acordo com intensidade tecnológica da produção
Nível de Tecnologia da Indústria ISIC

Alta Tecnologia

1. Aeroespacial 3845

2. Computadores 3825

3. Eletrônica-Comunicação 3832

4. Farmacêutica 3522

Média-Alta Tecnologia

5. Instrumentos Científicos 385

6. Motores de veículos 3843

7. Máquinas Eletrônicas 383-3822

8. Químicos 351-352

9. Equipamentos de transporte 3842

10. Máquinas não-elétricas 382-

Médio-Baixa Tecnologia

11. Produtos Plásticos 355

12. Construção Naval 3841

13. Outras manufaturas 39

14. Metais não-ferrosos 372

15. Produtos minerais não-metálicos 36

16. Produtos de metal 381

17. Refinamento de Petróleo 351+354

18. Metais Ferrosos 371

Baixa Tecnologia

19. Papel 34

20. Têxteis e Vestuário 32

21. Alimentos, Bebidas e Tabaco 31

22. Madeira e Móveis 33

Hatzichronoglou para a OCDE (1997).
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Para esse trabalho entendemos indústria aeroespacial assim como Fang (2008, p.232):

“[…] is defined as the design, manufacture, use, or operation of aircraft; 
the term aircraft refers to any vehicle capable of flight. Aircraft can 
either be heavier than air or lighter than air. Lighter than air craft 
include balloons and airships, and heavier than air craft include 
airplanes, autogiros, gliders, helicopters, and ornithopterse.”  

Assim como em Gunston (2004, p.19):  

“Essentially limitless continuum extending from Earth’s surface 
outwards through atmosphere to farthest parts of observable universe 
[...]. Pertaining to both aircraft and spacecraft, as in ‘aerospace 
technologies’ e “National combat armoury capable of flying in 
atmosphere or rising into space, including all satellite systems and 
strategic ballistic missiles”.

Focaremos a indústria aeroespacial de Brasil, Índia e China precisamente no 

capítulo 3. Assim como Gunston coloca, no rol de tecnologias aeroespaciais os mísseis 

balísticos estratégicos, esses, por possuírem tecnologia nuclear, também abordaremos 

alguns programas nucleares dos países da análise.

1.4 - Globalização Militar: Definições e Conceitos

A definição de Globalização Militar é cunhada no estudo sobre o crescente 

alcance da violência organizada (HELD et al, 1999, p. 88-89). Os autores, inicialmente,

realizam uma breve explicação histórica para chegar a uma definição do que seria o 

termo Globalização Militar. Afirmam que a globalização, no domínio militar, tem sido 

visível, entre outras coisas, na rivalidade geopolítica e no imperialismo das grandes 

potências, sobretudo a pilhagem da África, por volta de 1890, até a Guerra Fria, a 

evolução dos sistemas de alianças internacionais e a estrutura de estruturas de segurança 

internacional (desde o Acordo da Europa até a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte-OTAN), a emergência de um comércio mundial de armas, juntamente com a 

difusão mundial das tecnologias militares, e a institucionalização de regimes globais 
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com jurisdição sobre os assuntos militares e de segurança, como o regime de não-

proliferação de armas nucleares.

Seria possível argumentar que todos os Estados estariam interconectados, se bem 

que em diversas gradações15, em uma ordem militar mundial. Essa concepção de 

interconexão é desenvolvida por Mcgrew quando afirma que:

generates flows and connections, not simply across nation-states and 
national territory boundaries, but between global regions, continents 
and civilizations […] process which engenders a significant shift in the 
spatial reach of networks and systems of social relations to 
transcontinental or interregional patterns of human organizations, 
activity and the exercise of power (McGrew apud Arnaud, 2006, p.222-
223).

Primeiramente, é necessário estabelecer uma distinção do que seria militarização 

global e globalização militar. Ambos conceitos parecem muito próximos, mas há uma 

diferença entre eles. 

Militarização global refere-se a um processo generalizado de desenvolvimento 

global, medido através dos níveis crescentes do total de gastos, armamentos e forças 

armadas mundiais, enquanto a globalização militar trata apenas do processo, e os 

modos, de uma conexão militar que transcende as principais regiões do mundo, e se 

reflete nas características espaço-temporais e organizacionais das relações, redes e 

interações militares (HELD et al, 1999, p.88).

Atualmente, há uma maior atenção com relação aos estudos de segurança. Isso 

se deve ao fato de que os conflitos possuem uma natureza multidimensional e estão 

inseridos em um sistema internacional global e heterogêneo. Os estudos ampliaram o seu 

enfoque para questões como o impacto da tecnologia e a sua repercussão sobre a 

estratégia assim, como reconheceram a emergência de novos tipos de conflitos e de 

atores16. Essas questões incluem o interesse pelo exame de variáveis psicológicas e 

domésticas associadas à dissuasão; o exame da dissuasão e da guerra em situações 

não nucleares; maior atenção às lições da História face aos conflitos armados 

                                                            
15 Essa gradação é referente a distinção de Krause sobre a produção de armas e a ordem militar mundial, 
sendo altamente estratificada e institucionalizada. O autor divide os países produtores em “tiers” ou 
camadas. 
16 O principal ponto de inflexão com relação aos estudos sobre segurança têm sido os atentados terroristas 
de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Ver: RAMONET,Ignácio (2003). 11 de setembro de 
2001. In: Guerras do século XXI: Novos temores e novas ameaças. Petrópolis. Vozes.
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presentes e futuros; e o relacionamento entre fatores econômicos, poder militar e 

conflito.

Os estudos também denotam uma preocupação com as conseqüências das 

rápidas mudanças ocasionadas pelas transformações tecnológicas sobre a condução 

da guerra. Essa mudança sob os impactos da revolução tecnológica ficou conhecida 

como a revolução nos assuntos militares. Alguns autores afirmam que vivemos em 

uma era de relações-pós internacionais, em decorrência de fenômenos que estão 

associados às sociedades pós-industriais (DOUGHERTY, PFALTZGRAFF, 2003, 

p.814). 

Na literatura militar, especialmente a norte-americana, há uma discussão sobre a 

chamada guerra da era da informação – tecnologias sem precedentes possibilitam uma 

capacidade, nunca antes vista, de analisar e distribuir informação (como a tecnologia 

C³I – communications, control, computers e intelligence). 

Dessa forma, a capacidade de combate aumenta exponencialmente, porque o 

campo de batalha torna-se “transparente”, permitindo aplicar golpes com força em um 

determinado tipo de alvo selecionado. O que se conceitua como “campo de batalha 

digitalizado” separa as formas precedentes de formas de guerrear, como foi a 

“blitzkrieg”, a guerra relâmpago da Segunda Grande Guerra, em comparação com a 

guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Com isso, a agenda de segurança 

vem sofrendo ampliações em decorrência do impacto que as novas tecnologias têm na 

estratégia, na dissuasão, nas operações militares, assim como na teoria e prática da 

guerra pós-industrial.

Com relação às formas de violência organizada, o que inclui as relações 

militares assim como o poder militar, na complexa interconexão militar mundial, temos 

o estudo de Held (et al, 1999) sobre a globalização militar. De acordo com Held (1999: 

88), a globalização militar pode ser concebida de forma “muito crua” como um 

processo que abarca o alcance e a intensidade crescente das relações militares entre as 

unidades políticas do sistema mundial. Entendida como tal, ela reflete tanto a expansão 

da rede de contatos pelo mundo inteiro dos vínculos militares e relações, assim como o 

impacto de inovações tecnológicas e militares chave, que vão desde o barco a vapor até 

os satélites de reconhecimento, assim como tem constituído o mundo em um único 

espaço geoestratégico. Os autores seguem na argumentação afirmando que, 

historicamente, o processo de compressão do tempo-espaço trouxe uma proximidade 
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maior entre os centros militares de poder, assim como um potencial conflito, e a 

possibilidade de projetar uma enorme quantidade de poder destrutivo através de vastas 

distâncias. Simultaneamente, o tempo de decisão militar e reação têm diminuído. Isto se 

deve às máquinas militares permanentes, como a também à permanente preparação para 

a guerra, que tornaram-se parte integrante da vida social moderna. 

Held (et al, 1999) prossegue a explicação afirmando que diversos indicadores 

quantitativos podem ser utilizados para delinear as dimensões espaço-temporais e a 

dimensão organizacional da globalização militar. Os dados incluem: a expansão 

imperial; a presença militar estrangeira; as representações diplomáticas militares; o 

comércio de armas; o gasto em armas; o gasto em defesa; quantidade de membros de 

uma aliança; acordos de cooperação militar; os vínculos industriais de defesa; a 

incidência das intervenções militares e os modelos de ajuda militar. Esses indicadores 

possibilitam localizar as mudanças nas formas históricas da globalização militar e os 

perfis nacionais de interconexão na ordem militar mundial (HELD et al, 1999:89).

A globalização militar possui três facetas distintas, fazendo-se necessária uma 

distinção entre elas. Primeiramente, há o alcance global do sistema da guerra, ou seja, 

uma rivalidade e um conflito maior pelo poder. O segundo item da globalização militar 

está relacionado com a dinâmica global do armamento, referindo-se ao sistema de 

produção militar e ao comércio de armas. Por último, a expansão da geogovernança dos 

assuntos militares e de segurança, como o controle sobre as armas via acordos 

internacionais. 

Cada aspecto das facetas da globalização militar traz uma evolução histórica, 

assim como possibilita a reconstituição da evolução da ordem militar. Cada faceta 

isoladamente reconstitui um aspecto histórico da globalização militar. Com relação ao 

conceito de ordem militar, ele é relativamente recente (HELD et al, 1999, p. 88). 

Ordem militar são as formas nas quais as relações e atividades militares, desde a guerra 

até a produção militar, e as entidades políticas, como Estados-Nações, Cidades-Estados

ou Impérios, constituem um complexo terreno de interação abarcando sua estrutura e 

dinâmica própria. 

Também é necessário distinguir entre essas três facetas da globalização militar: 

o sistema de guerra, a dinâmica das armas e a geogovernança. Porém, deve-se 

reconhecer que tanto as ordens militares mundiais históricas como as formas históricas 

de globalização são constituídas mediante a sua interação (MCGREW apud ARNAUD, 
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2006, p. 222-223). Os três conceitos-chave que englobam o conceito de globalização 

militar são: 1) o sistema de guerra, formado pela ordem geopolítica, uma maior 

rivalidade pelo poder, o conflito e as relações de segurança; 2) a dinâmica do 

armamento, mediante as habilidades militares e as tecnologias de produção de 

armamentos são difundidas por todo o mundo; e 3) a geogovernança da violência 

organizada, que engloba as regulamentações internacionais, formais e informais, da 

aquisição, a organização e preparação das tropas para combate e o uso do poder militar.

Acreditamos ser de relevância para o estudo das relações militares internacionais o 

segundo tópico, que é da dinâmica do armamento, principalmente porque ele possibilita 

um maior entendimento sobre as indústrias de defesa pelo globo.

Sobre o segundo tópico, a “dinâmica do armamento”, o termo é cunhado por Buzan 

(1987, p.73) e refere-se ao processo de mudança quantitativa e qualitativa nas 

capacidades militares nacionais ou mundiais. Entre as principais forças motivadoras 

deste processo poderíamos enumerar as seguintes: 1) fatores geopolíticos; 2) fatores 

domésticos; 3) a inovação tecnológica militar. Esta última possui grande relevância 

mundial, pois ela é central para a dinâmica do armamento assim como é a que possui 

maior impacto e traz maiores repercussões mundiais. É importante frisar que o padrão 

do mundo inteiro da tecnologia militar é ditado pelos países mais avançados 

militarmente, assim como esses Estados possuem uma base científica, industrial e 

capacidade tecnológica para inovar. 

Concomitantemente os inovadores tecnológicos vão desenvolvendo e colocando 

a sua avançada tecnologia militar no mercado, outros Estados, especialmente os em 

desenvolvimento deparam-se com um dilema com relação à segurança. Este dilema 

reside no fato de, caso possuam recursos, adquirir os mais modernos meios de defesa, 

ou, caso contrário, podem ver o seu potencial militar tornar-se inútil perante as armas 

avançadas e consequentemente ameaçar seriamente a sua segurança militar. 

Esse problema termina ocasionando uma dinâmica do armamento, 

demonstrando, consequentemente, uma globalização inerente ao processo. O dilema 

conduz ao fomento da proliferação transcontinental da capacidade e da tecnologia 

militar. O efeito dessa questão é a reação em cadeia da busca por uma tecnologia, 

dentro dos principais complexos militares e de segurança do mundo, porque as nações 

procuram manter o seu nível de poder na hierarquia regional (ou mundial). Com isso, o 

termo “dinâmica global do armamento” engloba essa situação e a sua referência ao 
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“processo do avanço qualitativo da tecnologia militar e a difusão tanto da tecnologia 

como o seu conhecimento e que se amplia cada vez mais no sistema internacional” 

(BUZAN, 1987, p. 36).

Um exemplo que poderíamos ilustrar essa definição é o que ocorreu durante a 

primeira guerra do golfo em 1991. Assim que começada a guerra, a Operação 

Tempestade do Deserto, a integração das tecnologias de comando, controle, 

comunicações e inteligência, ficando conhecida como tecnologia C³I, assim como a 

utilização dos bombardeiros invisíveis ao radar os “Stealth” deixaram o Iraque surdo, 

mudo e cego em alguns dias. O país ficou devastado e a sua infraestrutura ficou 

inoperante, principalmente o sistema de defesa aéreo construído pela então União 

Soviética. Tendo a sua aprovação em combate, a tecnologia C³I tornou-se um item de 

necessidade em todos os sistemas nacionais pelo mundo17.

Convém ressaltar que a dinâmica do armamento opera em um sistema bastante 

distinto, mas principalmente hierárquico, de transferência de armas e produção. A 

hierarquia ocorre porque há uma grande disparidade entre o topo da camada e os outros 

países. A estrutura de produção termina reproduzindo-se em si, porque os principais 

poderes no sistema têm a preocupação de manter a vanguarda na vantagem tecnológica, 

desde que não queiram baixar um nível para o segundo. Os aspirantes ao primeiro nível 

devem adquirir a capacidade de competir com a fronteira de ataque da inovação 

tecnológica (idem). Através do tempo os ocupantes dos diversos tiers mudaram de 

posição, levando em consideração a primeira modernidade, a modernidade e a era 

contemporânea. Um exemplo foi a mudança da Grã-Bretanha (como primeiro tier) para 

os Estados Unidos e a rivalidade entre os americanos e os soviéticos pela inovação, 

permanecendo ambos no primeiro tier durante a Guerra Fria. Após a queda do muro de 

Berlim os Estados Unidos permanecem na liderança. Mesmo com estas mudanças, a sua 

profunda estrutura permaneceu intacta.

A estaticidade da estrutura é reflexo do processo de industrialização da guerra 

durante o século XIX. O ocidente permanece sendo o principal fornecedor de armas do 

mundo, porém, a industrialização do oriente e a modernização da produção de armas, 

notadamente a China, tende com o tempo, quebrar a hegemonia ocidental. Novos 

produtores de armas assim como novos centros de produção foram criados na última 

                                                            
17 Recentemente, durante a Guerra do Kosovo, as bombas guiadas por GPS chamadas de JDAM tiveram 
impacto semelhante. 
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década do século XX e irão rivalizar com as principais indústrias mundiais nas 

concorrências internacionais.

1.5 - A escada da produção militar dos países em desenvolvimento

Uma linha de análise tem tentado explicar a evolução e o crescimento da 

produção de material bélico nos países em desenvolvimento, como um processo 

dinâmico interno, no qual um importador de armas se dirige no interesse de ser um 

produtor de armas totalmente doméstico e autônomo. Essa evolução, saindo de mero 

importador para um produtor autônomo, reflete o desejo de elites 

políticas/econômicas/militares de países em desenvolvimento possuem. Esse processo 

que estamos tratando é chamado de “escada da produção militar” cuja formulação 

heurística elabora os estágios da produção e suas diferentes variações. De acordo com 

Krause (1995, p. 171), esse estágio é constituído de onze etapas, que são:

1) Capacidade de realizar manutenção simples;

2) Revisão, inspeção, renovação e modificações rudimentares de capacidades;

3) Montagem de componentes importados, produção por licença simples;

4) Produção local de componentes ou matéria prima;

5) Montagem final de armas menos sofisticadas nas quais algumas possuem 

componentes locais;

6) Co-produção ou licenciamento completo de armas menos sofisticadas;

7) Melhorias limitadas com a pesquisa e desenvolvimento local de armas produzidas 

sob licença;

8) Produção independente, mas limitada, de armas menos sofisticadas e produção de 

limitada de armas mais avançadas;

9) Pesquisa e desenvolvimento independente e produção de armas menos sofisticadas;

10) Pesquisa e desenvolvimento independente e produção de armas avançadas com 

componentes estrangeiros;

11) Pesquisa e desenvolvimento completamente independente assim como a produção.

Esse modelo de análise desenha a sofisticação da produção de armas, assim como as 

etapas para se atingir a total independência de produção. Modelos anteriores foram 
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formulados (idem), concebendo que haveria um progresso linear dos estágios à medida 

que industrialização militar fosse ocorrendo. Para Andrew Pierre (ibidem), tentar passar 

algum desses estágios pode ser arriscado; por seu turno, James Katz argumenta (ibidem) 

que há uma “história natural” na atualização na produção dos sistemas de armas. De 

acordo com Ron Ayres (apud Krause, 1995), a tipologia “captura” o modelo normal de 

desenvolvimento das indústrias bélicas; já Herbert Wulf (idem) argumenta que a 

produção doméstica de armas em países em desenvolvimento frequentemente segue 

esse modelo passo-a-passo. 

É importante ressaltar que o know-how obtido com os acordos internacionais 

serve de base para as fases posteriores. Exemplos recentes de vários países em 

desenvolvimento que passaram a produzir armas mostram que essa concepção de passo 

a passo, com investimentos na expansão da sua base militar-industrial para atingir o 

processo de inovação tecnológica ocorre com base em alguns equívocos. Como 

mostraremos ao longo do capítulo 2 e do capítulo 3 do presente trabalho, no caso de 

Brasil, Índia e China, os países conseguiram auto-suficiência em áreas restritas, sendo 

especialmente baixas a auto-suficiência e a autonomia no setor aeroespacial. 

O fato é que o progresso de ascensão na escada da produção militar, e sua 

estratégia de catching-up com os países mais avançados, não é uniforme. No 

desenvolvimento de uma indústria militar local, ocorrem frequentemente saltos ou 

mesmo quedas nas diversas etapas. Essas questões serão mostradas empiricamente no 

capítulo 3. O caminho para atingir a auto-suficiência é longo e pode ser difícil para 

algumas nações ascenderem além do nível 8 da escada da produção, é um desafio a ser 

ainda vencido. Apesar de esforços de Brasil, Índia e China na tentativa de ascenderem 

na “escada”, o motor da inovação tecnológica continua concentrado nos países mais 

avançados. Nesse particular, merecem destaque Estados Unidos e União Soviética, 

durante a Guerra Fria. Atualmente, só os Estados Unidos possuem uma base científica, 

industrial e financeira capaz de se manterem na vanguarda tecnológica. Como 

mostraremos no caso de Brasil, Índia e China, esses países não conseguiram atingir, 

ainda, a completa e independente P&D na área militar, assim como a total 

independência na produção. Nos casos dos países analisados, a integração com 

economia global de produção de armas e sua transferência são fatores fundamentais, 

assim como o apoio do governo ao seu desenvolvimento.  
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Outra forma de adquirir tecnologia é através dos acordos de transferência. A 

tabela abaixo mostra os fluxos de transferência de tecnologia.

Tabela 2: Fluxos de Transferência Internacional de Tecnologia

Fluxo A Conhecimento

Design do Produto/ 

Especificações

Materiais/ Especificações 

dos componentes

Design dos processos e 

projetos

Procedimentos de 

produção/ cronograma e 

organização

Fluxo B Know-How

Produção/ Organização 

Know-How

Operação/ habilidades 

gerenciais

Conhecimentos de 

manutenção e 

procedimentos

Fluxo C Know-Why

Processos/ Design da 

produção e engenharia 

Know-Why, 

Conhecimentos, 

Procedimentos e 

Experiências.

Fluxo C Know-Why

Produto/ Técnicas de 

mercado e conhecimentos 

de dados de engenharia

Gerenciamento do Projeto/ 

Procedimentos de 

engenharia e expertise

Desenvolvimento de 
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Tecnologias e pesquisa de 

conhecimentos, dados, 

procedimentos entre outros

Extraído e adaptado de BAARK apud TSAI, 2003. Tradução do autor.

Os fluxos “A” e “B”, que estão relacionados com a produção de conhecimento e 

know-how, podem contribuir para o desenvolvimento da capacidade do país recipiente 

em produzir armas. O fluxo de conhecimento “C”, em que são repassados princípios 

científicos importantes e habilidades de engenharia, pode, fundamentalmente, contribuir 

com o país recipiente para o desenvolvimento de capacidades tecnológicas capazes de 

conceber e produzir armas de forma autônoma. Essas rotas são formas legítimas de se 

adquirir tecnologia através da cooperação técnica. O Fluxo de tecnologia do tipo “C” é 

difícil de ser disponibilizado pelos países avançados, mas pode ser conseguido através 

de acordo com tecnologias de cunho civil, que tenham implicação para o setor militar. 

As tecnologias de uso dual são uma forma de adquirir conhecimento para áreas 

sensíveis, como engenharia nuclear e ciência espacial, que podem ter aplicações para 

uso militar. 

1.6 - Metodologia

Para possibilitar uma análise precisa sobre a temática, realizamos uma análise 

histórica das indústrias aeroespaciais de Brasil, Índia e China. Focamos nas formas de 

colaboração internacional através de mecanismos como: sub-contratação, buscas por 

fontes globais, co-produção, consórcio multinacional, joint ventures, alianças 

estratégicas, produção por licença, transferência de tecnologia e projetos de co-

desenvolvimento. Para sustentar a argumentação, utilizaremos os métodos de análise da 

rede militar sócio-técnica e de Most Different Systems Design (MDSD) e Most Similar 

Systems Design (MSSD).

Utilizaremos o conceito de rede militar sócio-técnica para compreender a 

governança do desenvolvimento das tecnologias militares. As redes militares sócio-

técnicas estão associadas com a P&D militar, visto que o desenvolvimento de 

tecnologias militares possui um caráter específico, qual seja, o tipo de consumidor a que 

se destinam (no caso, o Estado - Smit, 2006). 
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A análise será feita em três níveis. O primeiro, o nível macro, abarca as infra-

estruturas materiais, políticas culturais e coalizões, valores sociais, visões mundiais e 

paradigmas. O nível meso é caracterizado por incluir os regimes sócio-técnicos que

descrevem as práticas dominantes, regras e hipóteses no processo de inovação 

tecnológica. Já o nível micro (ou nível da especialização) descreve os atores individuais, 

o que inclui as organizações e as práticas locais de desenvolvimento das tecnologias, 

podendo ainda ser uma fonte para iniciar a mudança para os níveis mais altos. A 

característica dessa modelo de análise é perceber a interação entre os diferentes níveis, o 

que possibilita uma compreensão do processo de inovação tecnológica militar. Apenas 

um conjunto específico de atores participam dessa rede, que inclui a indústria de defesa, 

os laboratórios militares, os militares, o Ministério da Defesa e o governo. 

O esforço para conseguir superioridade tecnológica é um dos princípios que 

guiam o desenvolvimento de armamentos. Para que esse desenvolvimento ocorra, o 

processo não é totalmente autônomo; nesse caso, é direcionado pelo governo. Após o 

levantamento dos dados, buscamos identificar as diferenças e similitudes dos países 

estudados com relação às suas políticas industriais militares e de fomento à inovação 

tecnológica.

Para a realização desse trabalho, utilizaremos a metodologia de comparação de 

poucos países com processo histórico, combinando os métodos de Most Different 

Systems Design (MDSD) e o Most Similar Systems Design (MSSD). O MSSD compara 

aspectos comuns entre os sistemas para neutralizar algumas diferenças, enquanto busca 

realçar outras. O MSSD também busca identificar os aspectos-chave que são diferentes 

entre países semelhantes nos resultados políticos. No sistema MDSD comparam-se 

países que não compartilham nenhuma semelhança, independentemente do resultado 

político, buscando identificar os fatores relevantes que explicam um determinado 

resultado. Com isso, o MDSD possibilita distinguir os elementos comuns num dado 

número de países (LANDMAN, 2003, p. 72). Através desses métodos, buscaremos 

identificar as diferenças e similitudes nos fatores políticos que explicam as diferentes 

trajetórias das indústrias aeroespaciais de defesa de Brasil, Índia e China. 

Quadro 3: MDSD e MSSD combinados: Diferenças e Semelhanças

Brasil Índia China

Crescimento apoiado pelo Estado Sim Sim Sim
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Licenciamento e Transferência de Tecnologia Sim Sim Sim

Busca de fortalecimento da rede militar sócio-técnica Sim Sim Sim

Busca de ascensão na “Escada da Produção” Sim Sim Sim

Ambiente de Segurança Regional – Hostil Não Sim Sim

Engajamento em Conflitos Armados – (Período de análise) Não Sim Sim

Construção de Arsenal Nuclear Não Sim Sim

Resultado: Políticas de Desenvolvimento da Indústria 

Aeroespacial de Defesa
Sim Sim Sim

O MDSD e o MSSD nos ajudam a iluminar as diferenças e semelhanças entre 

Brasil, Índia e China; a análise dessas diferenças e semelhanças, bem como da rede-

militar sócio técnica, ficará diluída ao longo texto. No capítulo a seguir faremos uma 

análise de caso a caso do desenvolvimento militar-industrial de Brasil, Índia e China.
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CAPÍTULO 2

O DESENVOLVIMENTO MILITAR-INDUSTRIAL DE BRASIL, ÍNDIA E CHINA: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO

Introdução

O desenvolvimento militar-industrial de Brasil, Índia e China teve características 

distintas, como o ambiente de segurança em que os países estão inseridos. Desses 

países, apenas o Brasil não entrou em guerra com os seus vizinhos no século XX, 

diferentemente de Índia e China, que travaram uma guerra no ano de 1962 no Himalaia 

– episódio que vai balizar a política de defesa e industrial-militar indiana. Abordaremos 

alguns antecedentes da industrialização militar dos países, mas o nosso foco será no 

período pós-independência de Brasil, Índia e China. Essas questões serão abordadas 

logo a seguir.

2.1 - Brasil

As origens de uma indústria de defesa no Brasil remontam aos séculos XVI e 

XVII. A descoberta de ouro em Minas Gerais em 1695 estimou a ocupação do Sul do 

País. É nesse período que o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro é fundado (em 1763); 

a produção do primeiro navio com finalidades bélicas vai ocorrer no ano de 1767. 

Canhões eram fabricados para uso dos bandeirantes e para os portugueses (DAGNINO 

apud CONCA, p. 21, 1997). Em 1808, a Corte do rei João VI fugiu de Portugal, que 

estava sendo invadido pelos exércitos napoleônicos, para fixar residência no Brasil. Um 

dos primeiros atos do Rei foi o estabelecimento de uma fábrica de pólvora que 
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abastecesse o exército real. A primeira academia militar brasileira também foi fundada 

nessa época (BARROS apud CONCA, p.21, 1997). 

Com a Independência, em 1822, e a nomeação de Dom Pedro I, filho do rei 

português, a independência brasileira foi muito frágil. Dom Pedro permaneceu, mesmo 

com o retorno da Corte, e em 1824, a Monarquia Constitucional foi estabelecida. 

Devido a essa condição de recente independência, uma modesta capacidade industrial 

surgiu. Destacamos um arsenal do exército no Rio Grande do Sul em 1828 como 

exemplo desse embrião da indústria militar brasileira. 

Contudo, os desenvolvimentos político-econômicos do século XIX não 

possibilitaram uma expansão significativa da base industrial brasileira como um todo, 

incluindo a militar. Um dos problemas foi o modelo de desenvolvimento brasileiro. A 

exportação de café, inaugurando um novo ciclo na economia, associada ao modelo 

escravagista, que não permitia uma circulação interna do capital (FURTADO, 2003), 

além da importação de produtos de baixo custo da Grã-Bretanha, inibiam um 

desenvolvimento industrial nacional. A institucionalização da Guarda Nacional, com 

cerca de duzentos mil homens, ao invés de um Exército, que o Imperador via com 

desconfiança, favoreceu o controle imperial, dando sustentação política à oligarquia 

rural (ROET apud CONCA, 1997), que não nutria pretensões de industrialização do 

Brasil.

Um grande estímulo militar-industrial no Brasil só veio a ocorrer com a Guerra 

do Paraguai. Com a tentativa de invasão de Brasil e Argentina das tropas paraguaias 

controladas por Solano López, foi formada a Tríplice Aliança, constituída por Brasil, 

Argentina e Uruguai, que resultou numa guerra de cinco anos (1865-1870). Tendo que 

controlar os rios paraguaios, o Brasil lançou a sua marinha para efetuar o controle das 

águas. É na época dessa guerra que o Brasil se torna um dos grandes produtores de 

navios com couraça reforçada, apenas atrás dos Estados Unidos, para o uso no conflito. 

Através da importação de vigas mestres e máquinas, com o pessoal treinado por 

europeus, o Brasil produziu seis belonaves, apesar de não possuir uma base industrial de 

defesa. A guerra também forçou a produção de pólvora, cartuchos e munições em 

território nacional, transformando ademais o Exército em um importante ator político no 

cenário da política brasileira (COSTA apud CONCA, p.22, 1997). No fim do conflito, a 

fragilidade institucional do Exército foi exposta, e os militares passaram a reivindicar 

uma maior atenção do governo. 
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No ano de 1889, o poder imperial foi destituído e ocorreu a proclamação da 

República. O período seguinte, conhecido como “República Velha”, durará 40 anos. 

Nesse período, a elite que governava o Estado estimula a maximização das rendas 

obtidas com o café em detrimento da expansão de uma base doméstica de manufaturas 

(FURTADO, 2003; SCHNEIDER apud CONCA, 1997). O contraste com a expansão 

militar industrial ocorrida na época de 1870 é evidente, e a produção naval brasileira 

entra em estagnação. Nesse período, houve discordância, por parte dos oficiais da

marinha, em relação à condução da política governada pelos oficiais do exército, 

primeiro por Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891) e depois por Floriano Peixoto

(1891-1894). No governo de Floriano Peixoto, ocorreu uma revolta da Marinha, que foi 

reprimida, deixando a Força numa posição de inferioridade em relação ao Exército. 

Realizou-se uma tentativa de construção de um arsenal em 1910 no Rio de Janeiro, em 

convênio com a França. Entretanto, os recursos disponíveis eram poucos, e foram 

afetados pelo advento da Primeira Guerra Mundial em 1914 e pela crise financeira da 

década de 1920. 

O Exército teve uma participação mais ativa na fundação da República e 

controlou a Presidência até o ano de 1894, quando um civil, Prudente de Morais, 

político do Estado de São Paulo, se elegeu Presidente (CERVO e BUENO, 2002). 

Houve redução nos gastos militares durante os anos dos presidentes civis. Os gastos 

militares, que eram de 34,8% do total de gastos do governo federal na presidência de 

Floriano, despencaram para 13,9 % de 1898 a 1921 (COELHO apud CONCA, 1997). 

Os cortes ocorreram ao mesmo tempo em que crises políticas surgiam pelo País. 

Logo após a Revolta de 1894, o Exército foi sondado mais uma vez para intervir 

em crises internas que, segundo o governo, ameaçavam a ordem ou a integração 

nacional. Exemplos desses conflitos são: a campanha de Canudos de 1897, na Bahia e o 

Contestado de 1912-1915, o Tenentismo de 1922 e 1924, a Coluna Prestes de 1925-

1928, a “revolução” de 3 de outubro de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, a 

Revolução Constitucionalista ou Guerra Paulista de 1932 e a Intentona Comunista de 

1935. Durante a República Velha, os efetivos de “tenentes e capitães” triplicaram de 

tamanho de 1892 e 1927. Esses oficiais possuíam nível educacional mais alto e se 

opunham à hierarquia tradicional.

As condições políticas internas e externas (sobretudo as primeiras) 

impossibilitavam um crescimento da produção doméstica de armas. O país continuava 
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dependente do fornecimento externo, sendo a Krupp da Alemanha a grande fornecedora 

de armas para o Exército. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a França montou 

uma missão enviada ao Brasil para suprir o arsenal brasileiro e ocupar o espaço deixado 

pela derrota alemã. Para o governo, a produção de munições era prioridade, mas de 

difícil realização. Uma fábrica de pólvora foi construída no estado de São Paulo em 

1908, e houve um incremento da fábrica Realengo no Rio de Janeiro. O Departamento 

de Material de Guerra estabeleceu-se em 1915, mas as compras para formar um novo 

Arsenal de Guerra no Rio encontraram dificuldades por causa da falta de recursos 

humanos capacitados e a interrupção de fornecimento causada pela eclosão da guerra 

em 1914. 

O pós-guerra foi marcado pela política oficial de tentar obter independência no 

suprimento de armas. Em 1930, de acordo com Dagnino (apud CONCA, 1997), 

empresas privadas supriam metade das munições necessárias ao Exército. A produção 

interna sempre foi problemática, principalmente porque o capital privado não queria 

entrar na produção de munições, considerando o setor de baixo lucro. Parte da cúpula do 

exército estava dividida sobre a importância do papel dos civis na produção de defesa. 

Apesar disso, o influente jornal “A Defesa Nacional”, ligado ao Exército, defendia o 

estabelecimento de uma empresa estatal de aço para promover uma aceleração na 

produção de armas (MCCANN apud CONCA, 1997). 

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder foi um ponto de inflexão na política 

doméstica e também na indústria militar nacional. A crise de 1929, com a conseqüente 

depressão global, teve impacto devastador no modelo agro-exportador até então 

reinante. O Estado desempenhou papel fundamental no estabelecimento de uma 

indústria básica nacional, numa tentativa de industrialização por substituição de 

importações. Formou-se em 1931 a Comissão Nacional do Aço, que estava ligada ao 

Ministério da Guerra e era composta por civis e militares. Também beneficiou a 

produção nacional a “Lei dos Similares Nacionais”, que proibia a importação de 

produtos manufaturados produzidos localmente. 

O Presidente Vargas foi figura de grande magnitude na política nacional do 

século XX, em especial no plano da defesa. Os militares também foram atores políticos 

importantes ao longo do tempo em que Vargas esteve no poder (1930-1945). A 

produção de materiais de defesa pecava pela falta de pessoal capacitado; a importação 

de material estrangeiro era o paradigma reinante. No final da década de 1930, uma série 
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de acordos foram firmados, como a compra de aviões civis e militares dos Estados 

Unidos, três destróiers da Grã-Bretanha, um contrato de 5 anos e de 100 milhões de 

dólares com a Alemanha, como parte de uma acordo recíproco. Novas plantas de 

material bélico foram estabelecidas em 1933, a Aviação do Exército passou a produzir 

alguns aviões com motores americanos, e a Marinha, aviões treinadores Focke-Wulf 

com assistência técnica da Alemanha Nazista em 1936. Uma fábrica de aviões foi 

montada em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, no final da década. Com a 

formação do Ministério da Aeronáutica em 1941 e a criação da Força Aérea Brasileira 

(FAB), o recente ramo das Forças Armadas passou a ser suprido com aeronaves na 

fábrica mineira. A indústria naval passou a construir três destróiers de concepção 

americana (HILTON apud CONCA, 1997). 

A eclosão da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia pela 

Alemanha Nazista, forçou uma produção doméstica no Brasil. Por pressão de Vargas, os 

Estados Unidos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

em Volta Redonda. A fábrica de Lagoa Santa passou a produzir aeronaves de design

americano, como os Fairchild PT-18B e os T-6 Texans. A produção cresceu e cerca de 

um avião por dia saía da linha de montagem. Apesar da colaboração dos Estados 

Unidos, o governo americano se recusou a fornecer tecnologia de sonar para rastrear os 

U-boots alemães. A partir dessa recusa, estabeleceu-se um desenvolvimento em 

conjunto com a Marinha, a Universidade de São Paulo e a comunidade física brasileira. 

Esse esforço ajudou a dar impulso a pesquisas em tecnologia nuclear e microeletrônica. 

Vargas deixou o poder em 1945 e foi substituído por Eurico Gaspar Dutra, que teve 

posições liberais no início, mas voltou às políticas de desenvolvimento do seu anterior. 

A Companhia Siderúrgica Nacional começou suas atividades em 1946; com a 

produção de aço de 700,000 toneladas, proveu ao País uma nova capacidade para o 

desenvolvimento industrial. A Petrobrás foi fundada em 1953, em decorrência do 

esforço nacional para o desenvolvimento. Outro passo importante foi a criação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico18 (BNDE) (ALBUQUERQUE, 1986, 

p. 89). A Escola Superior de Guerra (ESG) foi fundada como um colégio de guerra, mas 

transformou-se em uma instituição para o desenvolvimento da doutrina militar. Foi na 

ESG que o discurso de “segurança e desenvolvimento” tomou forma. Foi na instituição 

                                                            
18  Inicialmente, o BNDE tinha esse nome no momento de sua fundação. Posteriormente, foi renomeado 
para Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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que se desenvolveram o conceito de “guerra total” já existente no contexto da Guerra 

Fria, assim como a noção de planejamento estratégico. 

No âmbito da Força Aérea, o paradigma de “vitória pelo poder aéreo”, cuja 

ideologia formou-se durante a Segunda Guerra Mundial, tinha uma orientação 

tecnológica intrínseca ao conceito. A criação de uma instituição educacional para o 

treinamento de pessoal no setor aéreo era imperativo. Posteriormente, constituiu-se em 

grupo de pressão para o desenvolvimento de programas voltados ao setor aeronáutico e 

aeroespacial (GUIMARÃES, ARAÚJO JR, ERBER apud CONCA, 1997).

A década de 50 foi basilar no Brasil, visto que instituições e organizações que 

apoiariam o desenvolvimento científico e tecnológico nacional surgiram nesse período. 

Os militares foram atores políticos importantes para a criação desse sistema nacional de 

pesquisa e desenvolvimento. O Conselho Nacional de Pesquisas19 (CNPq) é fundado em 

1951, como resultado do esforço do Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, com o 

intuito de aumentar a participação do Estado no fomento a pesquisas de 

desenvolvimento nuclear20. Mais tarde, o órgão governamental tomará um papel mais 

amplo no apoio à Ciência e Tecnologia do país. O GOCNAE (Grupo de Organização da 

Comissão Nacional de Atividades Espaciais) terá ligações com o CNPq para dar 

impulso ao programa de foguetes da aeronáutica encabeçado pelo Centro Tecnológico 

da Aeronáutica (CTA). 

Com a eclosão da Guerra da Coreia, a importação de material bélico de 

procedência americana tornou-se difícil, mesmo o Brasil tendo assinado o acordo de 

Military Assistance Program (MAP) com os Estados Unidos e mesmo tendo a produção 

de armas leves sido transferida para o Brasil ainda no âmbito do Programa de 

Empréstimos e Arrendamentos da Segunda Guerra Mundial. Convém ressaltar que as 

barreiras domésticas à produção de material bélico ainda permaneciam, porque o capital 

nacional não tinha planos de investimento na área. No início do anos 60, a produção de 

defesa permaneceu baixa. O setor industrial-militar nacional vai ter uma mudança 

significativa com o golpe militar de 1964.

Em abril de 1964, um golpe militar retirou o Presidente João Goulart do poder. 

A partir de então, o Brasil viveria duas décadas de ditadura militar, cujos protagonistas 

                                                            
19 Posteriormente, será renomeado para Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.
20 Para maiores detalhes ver: CNPq centro de memória Almirante Álvaro Alberto em 
http://centrodememoria.cnpq.br/alvaro-alberto.html.
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do novo momento político nacional iriam incentivar o desenvolvimento de um setor 

industrial-militar sem precedentes na História do País. 

O crescimento exponencial do setor de defesa no país ocorre nos anos 70 e 80, 

mas sofrerá uma queda acentuada com a queda do Muro de Berlim. Cada setor das 

Forças Armadas Brasileiras criaria suas próprias instituições de pesquisa, centros de 

testes e firmas com a finalidade de estimular a P&D militar. 

No início da década de 70 o Exército Brasileiro concentrou as suas atividades de 

pesquisa no Centro Tecnológico do Exército (CTEx), semelhante à estrutura do CTA 

(Centro Tecnológico da Aeronáutica). O CTEx também absorveu o Instituto Militar de 

Engenharia (IME) que existia desde 1928, e que possui atribuições semelhantes ao ITA 

(sendo que essa instituição é uma escola de engenharia do Exército). Através dessa 

instituição, a empresa italiana Oto Melara desenvolveu o míssil anti-tanque e o exército 

as suas pesquisas nucleares. 

A Marinha do Brasil desenvolveu instituições de pesquisa de uma forma 

diferente do Exército, de forma mais descentralizada. O Arsenal da Marinha já é antigo 

como descrevemos anteriormente assim, como a Diretoria de Engenharia Naval (DEN) 

responsável pelo design naval, atuavam em parceria. O Instituto de Pesquisas da 

Marinha (IPqM) foi fundado em 1959, com um passado de pesquisa conjunta com 

firmas de defesa e com o Instituto Nacional de Estudos Oceânicos (INEM), este último 

fazia apenas pesquisas civis e era parte integrante do INEM. O Centro de Análise de 

Sistemas Navais (CASNAV) foi fundado em 1975 com a finalidade de desenvolvimento 

de software militar e sistemas de informação. O Centro de Coordenação de Projetos 

Especiais (COPESP) foi criado com a finalidade de inspecionar os projetos nucleares de 

P&D da Marinha. A principal atividade desenvolvida pelo COPESP foi o 

desenvolvimento de um reator pequeno para propulsão do submarino nuclear e a ultra 

centrífuga para enriquecimento de urânio. Interessante ressaltar que as instalações da 

Marinha estão localizadas em lugares dispersos: o AMRJ fica no Rio de Janeiro, o 

IPqM está na Ilha do Governador e o COPESP fica em São Paulo. A Marinha teve 

interesse de estabelecer conexões com a universidade no intuito de absorver pessoal 

militar. Exemplo disso é a ligação histórica da Marinha com a Universidade de São 

Paulo, reconhecidamente a universidade líder em pesquisas no Brasil.

A Força Aérea Brasileira sempre deu alta prioridade para a pesquisa e 

desenvolvimento. Logo após a Segunda Guerra Mundial foi criada a escola de 
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engenharia que contribuiu para a formação da empresa de aeronaves EMBRAER em 

1969, assim como as iniciativas de alta tecnologia aeronáutica e espacial da década de 

1980. Convém ressaltar que a FAB deu ênfase de pesquisa em P&D militar, mas não 

ficou restrita apenas à aeronáutica militar. Exemplo disso é que foi a FAB a responsável 

pelo desenvolvimento do motor a álcool para veículos de passeio, através do 

PROALCOOL21 da década de 70, no contexto do choque do petróleo. O Centro Técnico 

da Aeronáutica (CTA), depois renomeado Centro Técnico Aeroespacial, foi fundado em 

1954 em São José dos Campos. O CTA era uma das três instituições pesquisas22

principais da aeronáutica.

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) realizava pesquisas amplas, 

incluindo as áreas de aeronáutica, mecânica, eletrônica e materiais. Foi o IPD que 

desenhou e concebeu o primeiro avião de sucesso da Embraer – o Bandeirante. O 

Instituto de Atividades Espaciais (IAE) ficou responsável pelo projeto VLS (Veículo 

Lançador de Satélites), e suas áreas de atuação eram: aerodinâmica, automação, 

eletrônica, estruturas metálicas, química, meteorologia aplicada, física atmosférica e 

estudos ionosféricos (SARAIVA apud CONCA, p.40, 1997). A instituição que ficava 

responsável pelos projetos secretos do país era o Instituto de Estudos Avançados 

(IEAv), criado em 1982. Seus documentos nunca detalharam de forma clara as 

atribuições do centro. Apenas questões de cunho mais geral, como as suas atividades, 

que eram a pesquisa em desenvolvimento de lasers, tecnologia de um reator rápido, um 

acelerador linear e fusão a laser. Foi o IEAv que desenvolveu um treinador para o avião 

de treinamento militar da Embraer – o Tucano – e também desenvolveu turbinas e 

menor escala. No ano de 1982, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

denunciou as atividades nucleares do IEAv (idem). 

O CTA tem ligações próximas com o ITA (Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica), que é a faculdade de formação de engenheiros da Força Aérea. O ITA 

começou como uma faculdade de engenharia com graduação e posteriormente criou o 

mestrado em 1961 e o programa de doutorado em 1968. A formação de pessoal no ITA 

foi vital para o desenvolvimento da Embraer. Em 1990, 40% dos 1,200 engenheiros da 

companhia eram formados no ITA (ibidem). Foi através do CTA que se realizou a 

coordenação da transferência de tecnologia, quando algum acordo internacional para 
                                                            

21 O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n° 
76.593. Esse início é chamado de Fase inicial e na década de 1980 ele entra na fase de afirmação.
22 Houve uma reorganização em 1990.
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este fim era formado. Na década de 80, o CTA mudou a sua política de P&D e passou a 

beneficiar estudos voltados ao espaço do que ao setor aeronáutico em particular.

Nas duas décadas de existência da Embraer, a empresa produziu cerca de 4,000 

aeronaves, como treinadores militares, aeronaves de ataque leve, aviões de 

reconhecimento, transportadores, aviões agrícolas23, transporte corporativo e aviões 

regionais. Apesar de produzir aviões civis, a Embraer teve tutela da FAB durantes seus 

anos iniciais até a sua privatização em 1994. Cooperando com a Embraer e com os 

institutos de pesquisa da FAB, o setor aeroespacial teve um ganho significativo de 

tecnologia ao longo das décadas de 1970 e 1980. Uma série de acordos de licença e co-

produção, como os do Xavante e do avião de ataque AMX, deu um ganho sensível ao 

desenvolvimento da empresa. Foi na década de 80 que a empresa deu seus maiores 

saltos, com o co-desenvolvimento do AMX, uma aeronave de ataque ao solo padrão 

OTAN, juntamente com a Aeritalia (Itália). Em 1985, a empresa inicia a produção do 

Bandeirante com o design brasileiro. É também na década de 80 que a empresa inicia a 

concepção do EMB-145 o primeiro avião de passageiros da companhia, que teve grande 

sucesso ao longo da década de 1990 e anos 2000. O mercado internacional sempre 

esteve na opção da companhia. Dos 1,100 aviões produzidos entre 1971 a 1988, a 

metade foi exportada (MENEZES apud CONCA, 1997). A falta de capital, o 

endividamento e a crise política foram os principais fatores que levaram à privatização 

da empresa em 1994. 

O setor de asa fixa teve maior sucesso que o de asa rotativa. A Helibrás foi 

fundada em 1978 em uma joint-venture entre o governo de Minas Gerais e a empresa 

francesa Aerospatiale. Vários produtos da empresa, como o helicóptero Esquilo, 

equipam as polícias militares dos Estados brasileiros, notadamente São Paulo e Rio de 

Janeiro, os maiores usuários do equipamento. 

O setor espacial brasileiro, diferentemente dos outros congêneres, teve um 

serviço principal que o coordenava, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais 

(COBAE), que sempre esteve sobre o controle direto do Estado Maior das Forças 

Armadas. O programa central de desenvolvimento foi o de foguetes, notadamente o 

VLS. O programa foi anunciado formalmente em 1979 e, nos dias atuais, ainda não está 

totalmente completo. Apesar de a companhia Avibrás ser uma possível candidata 

privada a entrar no projeto do VLS, este nunca tomou forma. Governo e Avibrás 

                                                            
23 A subsidiária responsável pelos aviões agrícolas é a Neiva.
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andaram relativamente distantes, tendo a instituição privada se dedicado ao 

desenvolvimento e venda de foguetes de artilharia, mísseis, foguetes ar-superfície, 

bombas cluster e pods de metralhadoras. O produto de maior sucesso da companhia foi 

o ASTROS, que foi comercializado para o Iraque e Irã durante a Guerra Irã-Iraque. O 

calote do governo de Saddam Hussein a companhia quase a levaram a falência em 1990, 

tendo que entrar em um programa de reestruturação. As empresas Engesa e Embraer 

entraram em um programa espacial denominado “Órbita”; entretanto, como as 

companhias estavam endividadas, o projeto, com poucos recursos, não foi adiante. 

O setor nuclear brasileiro teve impulso com o Acordo Brasil-Alemanha, de 

1975, durante a presidência de Ernesto Geisel. Os acordos com a Alemanha englobavam 

a construção de um reator nuclear e o crescimento do setor nuclear do Brasil através do 

desenvolvimento de tecnologia. Além da construção de usinas nucleares, o acordo iria 

até o ciclo de enriquecimento de urânio, passando pela mineração e enriquecimento de 

urânio, fabricação de elementos do combustível, construção e operação de reatores 

pressurizados e reprocessamento. Para que esse acordo fosse implantado, a empresa 

estatal brasileira Nuclebrás estabeleceu uma série de joint-ventures com companhias 

alemãs para cada etapa do ciclo.

O enriquecimento de urânio e o reprocessamento de componentes do 

combustível causaram constrangimentos internacionais porque o Brasil24 não era 

signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP) de 1968. O Brasil 

mantinha um programa “oficial” e outro “paralelo” – sendo este último utilizado para 

substituir problemas com o “oficial” ligado ao acordo Brasil-Alemanha. A Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), marginalizada pelo programa “oficial” 

controlado pela Alemanha, foi um importante instrumento técnico-financeiro para o 

programa. 

O caso da Marinha, especificamente, emergiu como o mais relevante 

(SOLINGEN, 1998 ; ROSA apud CONCA, p.55, 1997). O IPEN começou a trabalhar 

em um reator e no enriquecimento de urânio numa área restrita localizada na 

Universidade de São Paulo. A Força Aérea começou a pesquisar também a tecnologia 

de enriquecimento de urânio, mas teve como foco principal a pesquisa com lasers. 

No início da década de 1990, a política nuclear brasileira teve uma mudança 

substancial: a assinatura do tratado de Cooperação com a Argentina, a criação da 

                                                            
24 Brasil vai assinar o tratado em 1997.
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ABACC (Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 

Nucleares) e o acordo quadripartite com a AIEA (Agência Internacional de Energia 

Atômica), que passou a monitorar os dois países. Em seguida, o Brasil, que já era 

signatário do Tratado de Tlatelolco, que consagra a América Latina como zona livre de 

armas nucleares, também decidiu firmar o TNP. 

A participação de empresas internacionais no processo de consolidação do 

desenvolvimento militar industrial do Brasil é grande, como se pode ver na tabela 

abaixo.

Tabela 4: Empresas internacionais com participação no setor de defesa do Brasil
Empresa País Participação

Aeritalia Itália Co-produção do AMX com 
a Embraer

Aermacchi Itália
Co-produção do AMX com 

a Embraer e licença do 
Xavante

Aerospatiale França
Participação acionária na 
Helibras, transferência de 

tecnologia
Alcatel França Construção de Satélites

Bofors Suécia Armamentos Navais, 
Sistema de Defesa Aérea

Britanite Grã-Bretanha Explosivos Químicos e 
Produtos

British Aerospace Grã-Bretanha Tecnologia de mísseis

Cockerill Bélgica Licença de tecnologia de 
canhões

Collins Estados Unidos Comunicações

Contraves Suíça Sistemas de controle de 
incêndio

Cummins Estados Unidos Motores

Dassault-Breguet França Modernização de patrulhas 
navais com a Embraer

Detroit Diesel Estados Unidos Motores

Diehl Alemanha Subsidiária supria partes do 
tanque Osório

Dunlop Grã-Bretanha Subsidiária supria a 
suspensão do Osório

Dupont Estados Unidos Produtos químicos

Ericsson Suécia Sistemas de radar
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Ferrante Grã-Bretanha Eletrônica de defesa

Ferrostaahl Alemanha Programa de construção de 
submarinos

Fiat Itália Subsidiária supria partes de 
motores aeronáuticos

Ford Estados Unidos Subsidiária produzia 
caminhões militares

Garrett Estados Unidos Motores aeronáuticos

General Eletric Estados Unidos Turbinas de navios

General Motors Estados Unidos Subsidiária produzia 
motores para veículos

GIAT França Supria os canhões do 
tanque Osório

Howaldtswerke-Deutsche Werft Alemanha Programa de construção de 
submarinos

Ishikawajima Japão Proprietária de estaleiro

Marconi Grã-Bretanha Programa do tanque Osório

Marinetechnik Alemanha Consultoria do design de 
submarinos

Matra França Construção de satélites

MBB Alemanha Licença do míssil Cobra

McDonnell-Douglas Estados Unidos Aeronáutica

Mercedes-Benz Alemanha Subsidiária construía 
veículos militares

MWM Alemanha
Subsidiária construía os 

motores do tanque Osório e 
motores navais

Northrop Estados Unidos Co-produção do caça F-5 
com a Embraer

Oerlikon Suíça Tecnologia de Canhões

Oto Melara Itália Tecnologia de mísseis

Philips Holanda Eletrônica de defesa

Piper Estados Unidos Licença de produção de 
pequenos aviões

Pirelli Itália Aviônica

Plessey Grã-Bretanha Sistemas de comunicação 
de radar

Pratt & Whitney Canadá Supre turbinas para aviões 
da Embraer (Tucano)

Rediffusion Estados Unidos Tecnologia de simulador 
de vôo

Rheinmetall Alemanha Programa do tanque Osório
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Rolls Royce Grã-Bretanha Motores para o AMX

Royal British Ordnance Grã-Bretanha Programa do tanque Osório

Saab-Scania Suécia Motores de veículos 
militares

Sharp Japão Controles eletrônicos

Siemens Alemanha Tecnologia Nuclear

Sikorsky Estados Unidos
Tecnologia de materiais 

compósitos

Spar Aerospace Canadá Construção de satélites

Thomson-CSF França Eletrônica de defesa

Toyota Japão Subsidiária supria partes de 
veículos militares

Vickers Grã-Bretanha Transferência de tecnologia 
de sistema de armas

Volkswagen Alemanha Participação na Embraer

Vosper Thornycroft Grã-Bretanha Licença de tecnologia para 
construção naval

Zahnradfabrik Friedrich Alemanha
A subsidiária brasileira 

construiu a caixa de 
marchas do tanque Osório.

Extraído de CONCA (ver referência).

No setor de defesa brasileiro, as empresas controladas pelo Estado eram a

Embraer (privatizada em 1994), Imbel e o Arsenal Naval. As empresas controladas pelo 

capital privado eram a Engesa, Avibrás e Bernardini. O setor de construção naval, 

helicópteros e nuclear contavam com uma forte presença internacional (como foi 

mostrado na tabela). Essas empresas tinham uma participação vital no setor no Brasil 

por causa do papel que elas desempenhavam como fontes de tecnologia avançada. 

Através dos contratos de licenciamento e co-produção, elas capacitavam a indústria 

nacional. 

Durante os anos 1970 e 1980, a indústria brasileira mostrou um grande

desenvolvimento, levando, inclusive, o País a ser um grande exportador de material de 

defesa. Nos anos 90, a indústria brasileira entrou em declínio. As exportações 

despencaram, e o setor quase entrou em colapso total. Empresas como a Engesa faliram, 

mas outras continuaram tendo sucesso após a privatização, notadamente a Embraer. A 

discussão sobre a queda da indústria brasileira será retomada no capítulo 3 do presente 
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trabalho. Questões de ordem doméstica e internacional ajudam a esclarecer a 

problemática da indústria de defesa nacional e sua crise dos anos 1990. Atualmente, a 

indústria bélica do Brasil mostra sinais de recuperação. Como será abordado no capítulo 

3, a conversão de algumas unidades para o setor civil foi responsável por manter o 

funcionamento de algumas empresas. 

2.2 - Índia 

Após a independência da Grã-Bretanha em 1947, a Índia tem realizado um 

esforço na construção de uma indústria de defesa local que possibilite a auto-suficiência 

na produção de material bélico. Com a independência, o país priorizou o 

desenvolvimento econômico como meta. Os dados mostram que entre 1958 a 1962 a 

Índia investiu 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa (BASKARAN, 2005, 

p.212). O Primeiro Ministro indiano Jawaharlal Nehru adotou, como política externa do 

Estado, a rejeição do uso da força como meio de solução de disputas (HOYT, 2007, 

p.22). Após o fiasco da Guerra Sino-Indiana de 1962, considerada uma humilhante 

derrota para as Forças Armadas Indianas, o gasto em defesa do país dobrou (ver tabela 

abaixo). 

Tabela 5: Gastos em Defesa da Índia (anos selecionados)
Ano Gastos em Defesa 

(Em Rúpias)

Gastos em Defesa

(US$ de 1960)

Gastos em Defesa

(% do PIB)

1948 1,675 443 -

1949 1,672 443 -

1950 1,748 452 -

1951 1,833 452 -

1952 1,878 475 1,7

1953 1,926 470 1,7

1954 1,969 503 1,8

1955 1,932 524 1,7

1956 2,118 624 1,7

1957 2,665 567 2,1
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1958 2,797 621 2,0

1959 2,699 577 1,9

1960 2,774 582 1,9

1961 3,046 625 1,9

1962 4,336 862 2,6

1963 7,306 1,409 3,8

1964 8,084 1,380 3,6

1965 8,651 1,346 3,6

1966 9,027 1,304 3,4

1967 9,535 1,185 3,1

Extraído de SIPRI Yearbooks 1968-1972 apud Hoyt, 2007.

Inicialmente, os militares indianos não possuíam muita influência na política 

doméstica e internacional, pelo fato de que o Exército ser visto com um símbolo do 

poder imperial. Após 1962, os militares começaram a ter mais status e prestígio em 

virtude das guerras em que o país se envolveu, e das operações de paz que realizou. 

Desde a independência, em dez ocasiões, a Índia se envolveu em intervenções e 

conflitos internacionais, a saber: o primeiro conflito da Cachemira (1947-1948), a 

absorção de Hyderabad (1948), a conquista de Goa (1961), a Guerra do Himalaia com a 

China (1962), o incidente de Kutch (1965), a segunda guerra da Cachemira (1965), a 

secessão de Bangladesh (1971), a intervenção nas Maldivas (1988), a operação de paz 

no Sri Lanka (1987-1990) e o conflito de Kargil (1999). 

O ano de 1962 foi um marco para a questão da defesa, porque, desde então, os 

objetivos que a Índia tem perseguido na criação de uma indústria nacional são os de 

possuir uma indústria confiável, reduzir a dependência externa na importação de armas 

e reduzir o peso financeiro causado pela importação dos armamentos, através da 

produção local. A preferência pela auto-suficiência reflete uma opção das elites de 

manutenção da independência. Para esse esforço, a Índia conseguiu criar uma das 

maiores indústrias militares dos países em desenvolvimento ao longo dos 50 anos após a 

independência. Uma característica do modelo indiano foi a forte presença do Estado no 

desenvolvimento do setor – as empresas indianas são todas controladas pelo Estado. O 

modelo de desenvolvimento indiano da sua indústria militar foi semelhante ao de outros 

países emergentes – a substituição de importações. O desenvolvimento da indústria 
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militar privilegiou sistemas de armas como aeronaves que possibilitaram a expansão 

militar quantitativa e qualitativa. 

Outra preferência indiana foi o desenvolvimento da capacidade nuclear. Em 

1974, a Índia demonstrou ter capacidade nuclear, tendo aprimorado sua capacidade com 

uma nova série de testes em 1998. Durante a década de 80 e 90, o vizinho Paquistão 

também desenvolveu sua capacidade nuclear, atingindo um equilíbrio relativo com a 

Índia, já que as forças paquistanesas são menores, em termos quantitativos. Com as 

guerras, assim como a questão nuclear, a Índia passou a ter uma nova postura com 

relação à segurança, à doutrina nuclear e ao papel dos militares na política nacional de 

segurança.

As análises de Timothy Hoyt (2007), Angathevar Baskaran (2004) e de Sudha 

Maheshwari (2003) enfocam a política de defesa indiana, a estrutura organizacional da 

indústria e a percepção de segurança do país frente ao ambiente asiático. As relações 

com o vizinho Paquistão, assim como a percepção de segurança do país são enfocadas 

nas análises dos autores sobre o desenvolvimento da indústria bélica. O caso indiano de 

política de aquisição de armamentos é o de propiciar as forças armadas para que elas 

estejam qualitativamente equivalentes aos seus adversários (THOMAS apud HOYT, 

2007, p.5). Nesse estudo, o autor faz uma análise comparativa, no século XX, entre 

Israel, Iraque e Índia. No caso de Israel e Índia, os países são os mais persistentes e 

sofisticados produtores do período da Guerra Fria. Porém, os países adotaram diferentes 

modelos de desenvolvimento das indústrias, e o ambiente doméstico também é 

diferente. No caso indiano, o país é uma das maiores democracias no mundo, e o 

Parlamento possui uma política de não-alinhamento em termos de assunto de segurança. 

Esse ambiente é considerado pelo autor importante para que se possa compreender o 

tipo de regime, a burocracia e as influências domésticas na política industrial-militar. 

A revisão de bibliografia realizada por Hoyt observou que os estudos da área 

tendem a enfatizar os modelos voltados para exportação ou substituição de importações. 

Os estudos enfatizam o Brasil, China, Israel, Coreia do Sul e Singapura como 

exportadores, mas não abarcam a Índia, apesar de este país possuir vastos recursos e ter 

desenvolvido uma base científica e tecnológica. Por isso, o autor foca a variável da 

segurança, visto que os fatores econômicos não são suficientes para explicar a 

competitividade no setor de armamentos (idem, p. 18). A questão tecnológica é 



74

abordada como um produto e também em termos de assimilação, como aquisição de 

conhecimento, habilidades técnicas e infra-estrutura. 

O complexo militar-industrial indiano é constituído de 39 Ofs (Ordnance 

Factories), das quais 16 foram criadas antes da independência, 8 unidades de setor 

público de defesa (DPSU – Defense Public Sector Units) e mais de 50 laboratórios de 

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) ligados ao Defense Research and Development 

Organization (DRDO). Apesar dessa infra-estrutura, a Índia é considerada um grande 

importador de armas (NUGENT apud BASKARAN, 2004, p.212). A produção de 

material bélico na Índia está inteiramente controlada pelo governo, com a exceção de 

componentes, tecnologias de uso dual e não-letais. Atualmente, o Governo indiano está 

iniciando uma abertura para a participação estrangeira, mas as empresas continuam 

estatais. 

Os DPSUs são subordinados ao Departamento de Produção de Defesa e 

Suprimentos. A Hindustan Aeronautics Limited (HAL) foi criada em 1964, com 

escritório em Bangalore. A empresa é constituída de oito divisões distribuídas entre seis 

estados indianos, e é responsável pelo design, produção e manutenção de aeronaves, 

helicópteros, motores, aviônica, instrumentos e acessórios. A Bharat Eletronics Limited 

(BEL) é a principal empresa no ramo de eletrônicos. Fundada em 1954, tem nove 

unidades de produção situadas em Bangalore, Madras, Hyderabad, Machilipatnam, 

Pune, Taloja, Panchkula, Ghaziabad, e Kotdwara (MAHESHWARI, 2004, p.188). A 

Bharat Earth Movers Limited (BEML) é responsável pelo desenvolvimento, design e 

manutenção de caminhões, caminhões pesados e motores a diesel, entre outros, mas 

grande parte da produção da BEML é destinada ao setor de mineração. Entre os oito 

DPSUs, três são relativos ao setor naval, como a Mazagon Dock Limited (MDL), a 

Garden Reach Shipbuilders and Engenieers Limited (GRSE) e a Goa Shipyards Limited 

(GSL). A Bharat Dynamics Limited (BDL) foi fundada em 1970 e conta com unidades 

em Hyderabad e Bhanur. A empresa constrói e desenvolve mísseis e sistemas de 

mísseis. A Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) é especializada em aço (idem).

Logo após a independência, o Governo indiano fundou a Science Research and 

Development Organization, que ficou responsável por coordenar o desenvolvimento e 

pesquisas em alta-tecnologia no setor militar. Em 1952, foi criada a Defense Science 

Service (DSS), e em janeiro de 1958, a Defense Service Organization das três forças 

armadas foi fundida na DRDO. A maior expansão da DRDO ocorreu durante a 
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administração de V.S. Aruchalam, que expandiu a instituição em 33%. No ano de 1991, 

a DRDO estava constituída por 50 laboratórios, nos quais trabalhavam 5 mil cientistas e 

25 mil técnicos. A DRDO também coopera com a HAL, BEL e a BDL em P&D 

(HOYT, 2007, p.28). 

Também fazem do complexo militar-industrial indiano as Ordnance Factories

(OFs), que são voltadas quase que exclusivamente para o setor militar. Elas são 

divididas em cinco grupos: Roupas, Munições e Explosivos, Armas, Veículos e 

Veículos Blindados. No ano de 2002, o total de empregados nas OFs foi 133 mil 

funcionários, e ela exportou para 30 países no valor total das exportações de 350 

milhões de rúpias (idem) 25. 

2.2.1 – Indústria Militar Indiana: Offsets, Acordos e Desenvolvimento

Apesar da infra-estrutura indiana da produção de armas, o país carecia de uma 

política de segurança de longo prazo até 1984 (SUBRAHMANYAM apud HOYT, 

2007, p.26). Uma das críticas é que a questão da segurança na Índia é tratada em termos 

não-militares, o que reflete na dimensão da segurança nacional. Como a Índia deseja ser 

reconhecida como uma grande potência na região, o processo de desenvolvimento da 

política militar-industrial tem priorizado os símbolos de poder (como o programa 

nuclear) em relação à solidez de produtos que contribuam efetivamente para a segurança 

nacional (HOYT, 2007, p.26).

Porém, os estudos sobre a política industrial-militar indiana mostram que ela não 

é consistente ao longo do tempo e carece de planejamento de longo prazo, com um 

plano de modernizações. Os recursos a ela alocados variam de acordo com a percepção 

de ameaça, as agendas dos partidos políticos ou uma necessidade imediata (HOYT, 

2007; BASKARAN, 2004 e MAHESHWARI, 2003). Timothy Hoyt (2007) temporiza o 

cenário macro-estrutural da segurança da Índia em: 1947 a 1962; 1963 a 1974; 1974 a 

1998 e um novo período de novas ameaças e oportunidades de 1998 a 2005. Baskaran 

                                                            
25 8 milhões de dólares. Valores constantes de 2001.
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(2004) aborda as diferentes estratégias de offset26 que a Índia adotou ao longo do tempo. 

No período de 1947-1962, a Índia adquiriu armas da Grã-Bretanha e França. Como o 

país passou a privilegiar do desenvolvimento da indústria nacional, adotou a estratégia 

de importação estrangeira e assistência tecnológica. 

Entre 1960 a 1980, os acordos eram de offsets diretos, sendo a produção por 

licença a mais adotada para sistemas de armas e subsistemas; também estava incluída a 

transferência de tecnologia. Os acordos também englobavam offsets indiretos, como 

acordos comerciais sobre serviços e produtos que não eram relacionados à defesa como 

bens de consumo (HAMMOND apud BASKARAN, 2004, p.213). 

Com a União Soviética, a Índia teve uma relação especial ao longo da Guerra 

Fria. Os tipos de acordos de offset realizados pela Índia eram de três tipos: 1) produção 

por licença/assistência tecnológica; 2) comércio de troca ; e 3) crédito barato de longo 

prazo. Ainda durante a década de 60 e 80, a grande maioria dos acordos de offset

realizados pela Índia eram feitos com a União Soviética (ver tabela abaixo sobre 

importação de sistemas de armas), e apenas um pequeno número era feita com alguns 

países do bloco Ocidental. Do total dos acordos feitos pelo país, cerca de 70% eram 

realizados com a União Soviética (SINGH apud BASKARAN, 2004, p.213). Tanto o 

exército como a força aérea eram equipados com material de procedência soviética, 

apesar de algumas exceções de equipamentos britânicos e franceses. Na Marinha, 

também há transferência de tecnologia, mas em número reduzido. 

Tabela 6: Maiores importadores de sistemas de armas dos países em desenvolvimento 
de 1985-1989 (Em milhões de dólares)

País Importador 1985 1986 1987 1988 1989 1985-1989

1. Índia 1,876 3,683 4,585 3,383 3,383 17,346

2. Iraque 2,871 2,447 4,247 2,005 418 11,988

3. Arábia Saudita 1,447 2,395 1,956 1,770 1,196 8,764

4. Síria 1,690 1,508 1,169 1,172 336 5,875

5. Egito 1,282 1,665 2,347 348 152 5,794

6. Coreia do Norte 977 876 487 1,383 1,553 5,276

7. Afeganistão 82 611 687 939 2,289 4,608

8. Angola 694 975 1,135 890 24 3,718

                                                            
26 Contrapartidas ou compensações. 
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9. Líbia 969 1,359 294 65 499 3,186

10. Taiwan 664 866 640 513 263 2,946

11. Irã 710 746 685 538 261 2,940

12. Paquistão 675 616 467 467 694 2,919

13. Coreia do Sul 388 267 597 934 607 2,793

14. Israel 193 446 1,629 327 93 2,688

15. Tailândia 305 74 644 510 330 1,863

Outros 5,753 5,026 4,601 4,012 3,893 23,285

Total 20,576 23,560 26,170 19,256 16,427 105,989

SIPRI Yearbook 1990 (os valores estão em dólares constantes de 1985).

A produção por licença possui algumas fases, como a montagem do 

equipamento, a produção de partes utilizando material estrangeiro e a produção dessas 

partes utilizando materiais produzidos localmente. A Índia enfrentou sérias dificuldades 

na absorção de tecnologias, aumento do custo de produção, assim como falhas. 

Exemplo disso foi a produção local do tanque Chieftain, fabricado originalmente pela 

Vickers  e Armstrong (Grã-Bretanha), e renomeado pelos indianos de Vijayanta. Esse 

tanque demonstrou ser lento no teatro de operações da guerra contra o Paquistão em 

1965. Apenas em 1970 a produção se normalizou, e os custos caíram. 

Para que o Exército se mantivesse equipado adequadamente, a Índia adquiriu da 

União Soviética tanques T-55 e T-72 (GRAHAM apud BASKARAN, 2004, p.213). A 

Índia também fez acordos com a Grã-Bretanha para a produção da aeronave de 

transporte HS-748 e do caça leve Gnat. O HS-748 foi considerado um fracasso, 

enquanto o caça Gnat foi considerado um sucesso parcial. Com a União Soviética, foi 

feito acordo para a produção por licença do caça de combate MIG-21. O programa do 

MIG-21 teve uma série de atrasos, mas foi importante porque a HAL conseguiu 

aperfeiçoar sua capacidade de design e produção, assim como desenvolver a sua base 

técnica. O programa de licença do MIG-21 foi importante porque outros acordos foram 

firmados com a União Soviética, possibilitando à HAL outros tipos de tecnologias 

aeronáuticas através dos programas do MIG-23, MIG-27 e, posteriormente, MIG-29. 

Somente a partir de meados da década de 80 os acordos de offset começam a dar 

resultados significativos, com a Índia atingindo a auto-suficiência na produção de armas 

curtas, munição e artilharia. Ainda sob o âmbito da produção sob licença, o país 
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começou a produzir helicópteros, tanques, caças e fragatas. Apesar de todo o esforço 

realizado, o país ainda não conseguiu atingir a sua principal meta, que é a de diminuir a 

diferença tecnológica existente em relação aos países desenvolvidos, tendo que importar 

sistemas de armas inteiros (como caças de combate) de última geração de outros países 

(GOSH apud BASKARAN, 2004, p.214). 

Outra estratégia adotada pela Índia foi a de realizar acordos internacionais 

utilizando a rúpia como moeda de troca. O objetivo desse tipo de estratégia é a de 

diminuir o peso causado pelas trocas externas. Com isso, a Índia pode importar armas 

dos países (geralmente o prazo do acordo era de 10 anos, depois ampliados para 15), 

gerando créditos em rúpias, que são abatidos quando o país que fez o acordo importa 

bens da Índia. Um exemplo desse acordo foi o de 15 anos realizado com a União 

Soviética de 13 bilhões de rúpias (MEHROTRA apud BASKARAN, 2004, p.214). No 

caso dos países ocidentais, a Índia não conseguiu fechar acordos desse tipo, já que eles 

não estavam interessados em rúpias. Portanto, o método que prevaleceu entre o bloco 

ocidental foi a produção por licença. 

Da Grã-Bretanha, a Índia adquiriu o porta-aviões HMS Hermes, que fez sucesso 

no período da Guerra das Malvinas/Falklands (1982) operando aeronaves Sea Harrier. 

Após fazer consertos no porta-aviões, o custo total ficou em 120 milhões de libras. Com 

a França (na década de 1980), o acordo de offset para ajuda no desenvolvimento de 

porta-aviões local foi realizado através da compra de aeronaves Mirage 2000; a França 

também realizaria ajuda tecnológica para a produção do caça Tejas/Light Combat 

Aircraft. 

Os impactos das compensações tiveram graus diferenciados, principalmente nas 

DPSU. As transferências de tecnologias de sistemas inteiros tiveram problemas ao 

serem incorporadas, criando as competências desejadas pelos indianos. Apesar de 

recuos em algumas áreas, a produção por licença possibilitou que DPSUs como HAL, 

BEL e MDL acumulassem altos níveis de capacidade tecnológica, passando a produzir 

sistemas de armas sofisticados e navios. Por causa dessa capacidade acumulada, os 

acordos subseqüentes ajudaram a favorecer a Índia em novos acordos (ARYA apud 

BASKARAN, 2004, p.215). 

Para diversos analistas (GIDADHUBLI, SINGH, MITRA, MEHROTRA apud

BASKARAN, 2004, p.216), a relação da Índia com a União Soviética trouxe algumas 

conclusões sobre a política de offsets. Pode-se observar que houve aumento no comércio 
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e diversificação das exportações indianas; os preços pagos pelos bens foram favoráveis 

aos indianos; a capacidade de barganha da Índia aumentou e possibilitou a realização de 

acordos que favorecessem o país para obter melhores negócios, seja com países ou com 

multinacionais; os programas de desenvolvimento indianos, principalmente os de 

defesa, se beneficiaram da importação de bens de capital soviético. A crítica é a de que 

os preços pagos ficaram mais caros do que os equivalentes que estavam sendo 

oferecidos por competidores. O país também não conseguiu diminuir os gastos com a 

importação de sistemas de armas completos. Isso ocorreu porque partes dos 

componentes dos sistemas indianos são importados, o que continua a pesar seriamente 

na balança comercial. 

Durante os anos 80 e 90, a Índia alocou uma grande quantidade de recursos para 

defesa. Os gastos em defesa aumentaram significativamente por causa de três 

componentes: 1) pagamentos; 2) gastos não planejados; e 3) gastos planejados. O 

alocamento de recursos para a área de defesa atingiu o valor de 230 bilhões de rúpias no 

período de 1994 a 1995, excedendo o valor destinado aos gastos sociais e de bem-estar, 

que foram de 223 bilhões de rúpias (GOSH apud BASKARAN, 2004, p.220). 

A União Soviética mostrou ser o maior parceiro da Índia durante a Guerra Fria. 

Cerca de 70% do total das importações e dos offsets foram dos soviéticos. Outra questão 

relevante é que a produção por licença e crédito barato para a importação de armas 

retardou o gastos e avanços domésticos com relação à pesquisa e desenvolvimento. A 

diferença tecnológica em defesa da Índia em relação aos países mais avançados na área 

não deixou de existir, mas a Índia conseguiu a auto-suficiência em algumas áreas, como 

armas pequenas. 

De acordo com analistas, a parceria com os soviéticos é considerada positiva 

porque os indianos adquiriram armas e tecnologias que melhor serviam aos seus 

interesses (JACOBS apud BASKARAN, 2004, p.220). Após o colapso da União 

Soviética, a Índia encontrou algumas dificuldades nas importações de material de 

defesa. Com o fim da Guerra Fria, esperava-se que houvesse uma redução nos níveis de 

gastos indianos, o que não ocorreu. O comprometimento das autoridades com o 

desenvolvimento da infra-estrutura militar indiana, assim como a sua indústria de 

defesa, permanece vigente. O que explica essa permanência dos gastos indianos é o 

contexto de segurança regional em que o país está inserido, visto que as relações com os 

seus vizinhos, especialmente Paquistão e China, não são excelentes. A relação especial 
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que Índia tinha com União Soviética deixou de existir com a queda do muro de Berlim, 

em 1989. Com isso, a percepção de ameaça da Índia aumentou (MAHESHWARI, 2003, 

p.179). A Índia continua a almejar um maior status na ordem global, e o apoio público 

para o gasto em defesa é alto (idem). 

Oficialmente, a Índia não possui uma política de planejamento para uma 

conversão, ou seja, utilizar as capacidades da indústria de defesa para aplicações civis, 

apesar de ter realizado um esforço para a diversificação da base industrial de defesa para 

aplicações comerciais. Efetivamente, a Índia não aplicou uma política de conversão 

como outros países têm adotado. A discussão sobre a performance da indústria indiana 

tem sido debatida não apenas fora do governo, mas dentro também. As análises do 

Auditor Geral da Índia mostram que eles sofrem de capacidade ociosa e custos de 

produção muito altos (idem, p.192). Haveria redução dos custos da produção se as 

DPSU e OF iniciassem uma política de diversificação e produção de bens de uso dual, e 

se houvesse um equilíbrio razoável entre os setores civil e militar. A conversão para a 

Índia deveria levar em consideração a produção de bens civis, mantendo-se a 

capacidade de produção para o setor militar (SUBRAHMANYAM apud 

MAHESHWARI, 2003, p.192). Têm pressionado pela diversificação a baixa 

performance da indústria e o contínuo problema orçamentário, por causa das crises 

fiscais. 

Os DPSU que mostraram ser engajados na diversificação são a HAL e a BEL. 

Para a HAL, o mercado de aviação civil é uma boa opção. A estratégica de 

diversificação possui dois vetores: 1) diversificação de clientes e 2) diversificação de 

produtos. Uma das barreiras para a conversão identificada é a baixa colaboração com o 

setor privado. Como as empresas indianas operavam frequentemente com a produção 

por licença, as empresas não se envolviam em projetos de melhorias ou 

desenvolvimento. Por isso, para que a Índia alcance a produção local desejada e a 

necessidade de ainda importar uma grande quantidade de material para a produção, os 

recursos para o setor de defesa tiveram que ser grandes, diminuindo, inclusive, os gastos 

sociais e de desenvolvimento (MAHESHWARI, 2003, p.198). Alguns resultados têm 

sido positivos: por exemplo, os spin-offs27 foram gerados para o setor de software em 

Bangalore, tiveram origem nos investimentos na área aeroespacial. 

                                                            
27 Desmembramentos ou subprodutos.
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2.2.2 – Índia, Rússia e as relações com os Estados Unidos

A percepção de segurança indiana mudou em alguns períodos. Logo após a 

independência, os esforços foram voltados mais para questão da defesa do que da 

segurança. Inicialmente, a postura da política externa foi o do não-alinhamento com as 

superpotências no emergente conflito entre o “Ocidente-Oriente”. A ênfase da política 

externa indiana foi pautada por princípios morais e da Panchsheela28, e os gastos com 

defesa dificilmente atingiam 2% do PIB. A guerra Sino-Indiana de 1962 mudou esse 

panorama, já que a Índia estava mal equipada no período do conflito e sofreu uma 

grande derrota. Depois de evento, a questão da defesa foi dada como alta prioridade 

pelo governo. Diversos estudos enfocam o contexto de segurança regional (ATHWAL, 

2008; GOH et al, 2008; KHAN, 2009; MARGOLIS, 2001; SWAMI, 2006).

A Índia tem utilizado as Forças Armadas desde a independência para combater 

problemas de segurança em quatro níveis: lutas internas, conflitos regionais, intervenção 

extra-regional da China e interferência de superpotências no sistema regional (HOYT, 

2007, p.24). A segurança interna emerge devido ao caráter multi-étnico da Índia, 

gerando movimentos separatistas. Os movimentos considerados mais problemáticos são 

os concentrados na região periférica do país, como na região de Assam e os rebeldes 

Mizo e Naga. A Cachemira ainda constitui uma região instável. A região foi absorvida 

pela Índia em 1947, mas a maioria da população é muçulmana. No Punjab, região de 

maioria da população sikh, irrompeu na década de 1980 um violento movimento 

separatista destinado a constituir um país próprio para os sikh. O Paquistão foi acusado 

de ter apoiado os movimentos (idem). A Cachemira continua a representar a região mais 

volátil para um conflito Indo-Paquistanês, como demonstrado pelo conflito em Kargil 

em 1999 e pela crise de 2001-2002. 

Para os militares paquistaneses, o exército tem sido um símbolo de identidade e 

um elemento de união nacional, favorecendo que os militares se envolvam tanto na 

política doméstica quanto nos assuntos internacionais. Paquistão e Índia envolveram-se 

em três grandes guerras no período de 1947 a 1971. Os exercícios militares, utilizados 

como demonstração de força, foram realizados na Cachemira e no Punjab e quase 

degeneraram em guerra 1986-1987 e em 1990. A incursão paquistanesa na região de 

Kargil levou a uma guerra limitada em 1999. 

                                                            
28 A condução das relações externas baseada no princípio da não-interferência e do respeito mútuo.
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A política indiana para a China tem sido defensiva, tendo influenciado a decisão 

do Estado de ter desenvolvido um programa nuclear e mísseis balísticos de longo 

alcance. Para as superpotências, a Índia tem adotado uma postura diplomática, a 

exemplo do acordo firmado com a União Soviética de Paz, Amizade e Cooperação de 

1971 (ibidem). 

A invasão soviética no Afeganistão na década de 1980 também alterou o 

ambiente regional. Os Estados Unidos passaram a adotar uma política de contenção da 

União Soviética, e o Paquistão começou a receber mais armas de procedência 

estadunidense, o que foi interpretado pela Índia como uma ameaça. Devido a isso, a 

União Soviética passou a ser um aliado no fornecimento de material bélico. O Paquistão 

foi acusado de apoiar grupos terroristas (ibidem, p.25), mas, atualmente, tornou-se um 

aliado importante dos Estados Unidos por causa dos atentados terroristas de 11 de 

setembro de 2001 e a conseqüente invasão do Afeganistão. Ataques terroristas ao 

Parlamento Indiano que ocorreram em Nova Délhi geraram outra crise que quase levou 

a uma nova guerra em 2002. Devido aos ataques de 13 de dezembro de 2001, a Índia 

iniciou uma escalada militar em resposta, com o Exército e a Força Aérea preparados 

para retaliar. A crise foi parcialmente resolvida em janeiro de 2002, após concessões do 

parlamento paquistanês. 

Os ataques terroristas que ocorreram em maio de 2002 em Kaluchak e mataram 

mulheres e crianças fizeram com que a crise reemergisse. Para a resposta a esses 

ataques, a Índia mobilizou a frota Ocidental e Oriental, colocou forças militares na 

Cachemira e iniciaria uma série de ataques até meados de junho de 2002. Nova coerção 

ao Paquistão não conseguiu atingir os resultados esperados (HOYT, 2007, p. 59). 

Deve ser ressaltado que a nova doutrina militar indiana foi aprovada em 2003, e 

um comando nacional foi designado para controlar o arsenal nuclear. A estrutura 

nuclear vai sendo melhorada com o passar do tempo. A marinha está tentando melhorar

sua infra-estrutura, que, na questão nuclear, é dominada pela força aérea, por meio de 

bombardeiros e mísseis balísticos. Nos anos de 1999 e 2000, seguindo pelo ano de 

2003, a Índia iniciou um programa de modernização das suas forças armadas, mas o 

gasto em defesa ficou em 2,4% do PIB (idem).

Índia e Rússia também iniciaram um programa de cooperação militar para o 

desenvolvimento de um caça de 5º geração, mostrando que a longa relação da Índia com 

a Rússia deve permanecer ao longo do tempo. Os países também fizeram acordos para a 
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cooperação no desenvolvimento do míssil anti-navio Brahmos e na modernização da 

frota de caças MIG-21. Os indianos também adquiriam a licença da produção do caça 

Su-30MKI. 

Continuamente o arsenal nuclear vai sendo ampliado. De acordo com 

especialistas, a Índia possui uma capacidade de produção de plutônio equivalente para a 

produção de 60 bombas. Há notícias de que a Índia testaria uma bomba termonuclear e 

de nêutrons (IYENGAR apud HOYT, 2007, p.61). 

O país também tem investido no seu programa espacial. No ano de 2008, foi 

lançada uma sonda espacial não-tripulada à Lua, que conseguiu atingir a superfície 

daquele satélite com sucesso29. O país também iniciou a cooperação com Israel: o míssil 

PSLV consegue levar 1,500 kg de carga, adequado para ogivas nucleares.

Em março de 2005, a Índia recebeu a visita da secretária de Estado norte-

americana Condoleeza Rice, como parte do esforço de Washington de aprimorar as 

relações com Nova Delhi. Ressalta-se a existência de áreas de interesse geopolítico 

comum entre os EUA e Índia para cooperação militar. Entretanto, apesar de ambos os 

países terem assinado o acordo de parceria estratégica (NSSP) em 2004, persistem áreas 

de discordância, como a ausência de apoio indiano à invasão do Iraque e o fato de a 

Índia ter-se recusado a assinar o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares 

(TNP), além do desejo indiano de estabelecer ligações energéticas com o Irã. Essa nova 

fase das relações com EUA é analisada na coletânea de artigos organizada por Sumit 

Ganguly, Brian Shoup e Andrew Scobell (2006), que também conta com a participação 

de militares indianos na realização de artigos para o livro. Os EUA têm investido numa 

cooperação com a Índia porque há interesse, na política norte americana para a região, 

em fortalecer esse país. Em artigo na revista Foreign Affairs, Condoleezza Rice defende 

que os Estados Unidos, em conjunto com a Índia, podem manter o equilíbrio de poder 

na Ásia (MALIK, 2006, p. 89). Seria uma forma de conter a ascensão chinesa no 

cenário asiático. Uma mudança de postura pode ser observada entre os governos Clinton 

e Bush. Quando a Índia realizou os testes nucleares de 1998, a reação do Presidente 

Clinton foi a assinatura do Memorando Presidencial nº98-22 evocando o “Arms Exports 

Control Act”, que proíbe uma série transações comerciais e assistência. Vários acordos 

firmados terminaram sendo afetados, como a venda de artigos de defesa, serviços de 
                                                            

29 Para maiores detalhes ver: “Sonda de missão indiana toca a superfície da lua”. 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/11/081114_indialua_mp.shtml. Acesso em 10 
de maio de 2009.
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construção em defesa, licenças de exportação americanas, negação de crédito, declínio 

da assistência financeira a serviços de inteligência, oposição na concessão de crédito de 

instituições financeiras internacionais, proibição de qualquer banco dos EUA de fazer 

empréstimos e proibição de vendas de bens e de tecnologia (com exceção de comida e 

commodities). 

Na administração George W. Bush, iniciada em janeiro de 2001, as relações 

bilaterais mudaram sensivelmente. Como a China era considerada por Bush 

competidora estratégica, mais do que parceira, a estratégia passou a ser de maior 

aproximação com a Índia. Considerando o apoio indiano à guerra contra o terror, em 

virtude dos ataques de 11 de setembro, visto que os indianos lidam com o problema há 

tempo, como a questão da Cachemira, os Estados Unidos removeram todas as sanções 

que ainda restavam (MALIK, 2006, p. 89). Essa nova fase da relação indiana com os 

EUA ocorre porque os americanos têm encarado a realidade geopolítica da Ásia de nova 

forma, e porque ambos possuem interesses estratégicos na relação. 

Para a Índia, os EUA não são ainda um parceiro confiável, devido às relações 

que possuem com o Paquistão – de quem recebem apoio necessário por causa da guerra 

no Afeganistão e no combate à milícia Taliban. Porém, para a Índia, é necessário ter 

boas relações com os Estados Unidos para que metas, que precisam de assistência 

americana, sejam atingidas nas áreas política, econômica, tecnológica e de segurança, 

em um cenário global no qual a Índia ganha maior status. 

Para os Estados Unidos, a relação é importante pelo papel que os indianos 

podem desempenhar em contra-terrorismo e a estabilidade energética na região 

(MALIK, 2006, p.103). A parceria também se faz necessária porque a Índia nuclear 

pode equilibrar o poder da China, também potência nuclear na Ásia. 

Vahrun Sahni (apud MALIK, 2006) classifica os dois países como “aliados 

limitados”, mas a cooperação na área de alta tecnologia tem crescido sensivelmente, 

apesar de que, para que a cooperação dos dois países cresça, de acordo com o autor, o 

NSSP tem que avançar. O avanço nas relações tem mostrado como o aumento na 

cooperação na área de tecnologia nuclear civil e a cooperação na área de alta tecnologia, 

considerada essencial pelos indianos, constituem um termômetro para analisar a 

manutenção de boas relações com os Estados Unidos. 



85

2.3 – China

A República Popular da China iniciou o seu processo de transição para uma 

“economia socialista de mercado”, fazendo várias reformas de cunho burocrático e 

institucional. Essas reformas também atingiram a indústria de defesa da China, com o 

intuito de torná-la mais competitiva e eficiente, já que a baixa qualidade dos produtos 

oferecidos atingia níveis sofríveis, muitos sendo rejeitados pelas lideranças do Exército 

Popular de Libertação (EPL). Um exemplo da baixa qualidade do material bélico de 

origem chinesa foi demonstrado na Guerra do Golfo em 1991. Durante o conflito, o 

Iraque utilizava alguns materiais de procedência chinesa que tiveram desempenho pífio. 

A indústria de defesa chinesa é antiga. A “China Tradicional” inventou a pólvora 

e desenhou uma grande quantidade de armas, como espadas, bestas, carruagens, armas 

incendiárias, armas de fogo e foguetes. Foi com os chineses que os ocidentais 

aprenderam a fabricação da pólvora. Porém, essas tecnologias desenvolvidas pelos 

chineses não foram suficientes para fazer frente à moderna tecnologia ocidental quando 

os exércitos entraram em guerra durante a metade do século XIX. Uma das lições que a 

China aprendeu após a derrota militar é que ela deveria iniciar um programa de 

modernização da sua indústria. Algumas indústrias criadas em 1860 ainda sobreviveram 

à virada do século, como a Chongqing Chan’na, construída em 1862 para atender à

demanda de máquinas, assim como a fábrica Hubei de armas e canhões, de 1889. Esta 

última produziu para o conflito Sino-Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. 

A revolução de 1911 trouxe modificações na estrutura organizacional, ficando as 

indústrias controladas pelos senhores de guerra. Posteriormente, o Partido Comunista 

Chinês (PCC) construiu as suas próprias indústrias, principalmente em áreas remotas. O

partido passou a controlar cerca de 100 fábricas militares, 72 abandonadas e algumas 

sabotadas pelos Nacionalistas. Em alguns casos, os chineses passaram a converter essas 

indústrias para a produção de bens civis, como metalurgia, indústria de bens leves e 

máquinas mesmo antes do advento da República Popular da China (RPC), em 1949. 

Logo após a sua fundação, a República Popular da China tinha 45 fábricas de 

suprimentos, 6 de aviões, 17 de equipamentos de rádio e 8 de navios, com 100 mil 

empregados.
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Após o estabelecimento da RPC em outubro de 1949, logo em fevereiro de 1950 

os soviéticos e chineses anunciaram uma aliança. Apesar de a nova China buscar 

estabilidade, logo ela se viu envolvida em conflitos regionais e até mesmo de alcance 

global, como a Guerra da Coreia. Esses conflitos e o interesse chinês de se tornar uma 

potência levaram o governo a fazer consideráveis investimentos na indústria militar, 

tanto na sua reconstrução, quanto na expansão da infra-estrutura militar. 

Em três décadas, o desenvolvimento da indústria militar na era Mao foi 

caracterizada por controle centralizado, constante interferência burocrática, dificuldades 

econômicas, problemas no desenvolvimento de tecnologia e excessiva dependência do 

apoio da União Soviética (SHICHOR, 1998, p.138). O problema da produção militar na 

era Mao foram as freqüentes reorganizações. No começo, tanto a produção civil como a 

militar eram comandadas pelo Ministério da Indústria Pesada através de comissões 

especializadas. A partir de agosto de 1952, esse Ministério foi reformulado e foi criada a 

primeira “Indústria de Construção de Máquinas”30 (ICM), ficando esta responsável pela 

produção civil, inclusive de navios (idem). Segue, abaixo, tabela com a estrutura 

organizacional da indústria de defesa chinesa:

Tabela 7

A Estrutura Organizacional da Indústria de Defesa Chinesa

1978 1981 1982 1988 1993

Ministério da 

Indústria do 

Carvão

Ministério da 

Indústria do 

Carvão

Ministério da 

Indústria do 

Carvão

Ministério dos 

Recursos 

Energéticos

Ministério da 

Indústria do 

Carvão

Ministério da 

Energia 

Elétrica

Ministério da 

Energia 

Elétrica

Ministério da 

Energia Elétrica

Ministério da 

Energia Elétrica

1º ICM 1º ICM
Ministério da 

Energia Nuclear
China National 

Nuclear 

                                                            
30 Machine Building Industries.
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Corporation

2º ICM 2º ICM

Ministério da 

Indústria de 

Máquinas

Ministério de 

Construção de 

Máquinas e 

Eletrônicos

Ministério da 

Indústria de 

Máquinas

3º ICM 3º ICM

Ministério da 

Indústria 

Eletrônica

Ministério da 

Indústria 

Eletrônica

4º ICM 4º ICM

Ministério da 

Indústria de 

Suprimentos

Northern 

Chinese 

Industries Corp.

5º ICM 5º ICM

China State 

Shipbuilding 

Corp.

China State 

Shipbuilding 

Corp.

China State 

Shipbuilding 

Corp.

6º ICM 6º ICM
Ministério da 

Aviação
Ministério 

Aeroespacial

Aviation 

Industries of 

China

7º ICM 7º ICM  

(fusão com o 

8º ICM)

Ministério da 

Indústria 

Espacial

China 

Aerospace 

Corporation8ºICM

Adaptado de Medeiros et al (2005).

A segunda ICM foi constituída para a produção de suprimentos (tanques, 

artilharia etc.) e aviação. Tanto o 1º ICM quanto o 2º ICM foram recombinados em 

fevereiro de 1958 e separados de novo em 1960, quando o 3º ICM foi constituído para 

supervisionar os aspectos da produção militar de armas convencionais. Em outubro de 

1958, a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) começou a ser coordenada pela Comissão 

de Ciência e Tecnologia para a Defesa Nacional (Commission of Science and 

Technology for National Defence – COSTIND). No ano de 1959, a Comissão Militar 

Central vinculada ao PCC estabeleceu a comissão da indústria de defesa no comando de 

He Long, constituindo, posteriormente, o 3º ICM em janeiro de 1961. Em novembro de 
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1961 o Office of Industry of National Defence (OIND) foi criado, ainda no âmbito da 

comissão militar central para coordenar a produção militar-industrial. A indústria militar 

continuou crescendo e, em fevereiro de 1963, passou por outras mudanças. O rádio, que 

futuramente seria chamado de “eletrônicos”, foi removido do 3º IMC para o 4º IMC. Os 

suprimentos e indústria naval foram do 3º IMC para o 5º e 6º. Em novembro de 1964, o 

3º IMC foi desmembrado quando o 7º e o 8º IMC foram criados para controlar todas as 

questões relativas à indústria de mísseis. 

Com a Revolução Cultural que ocorreu em meados da década de 1960 e de 

1970, houve novas organizações nas indústrias de defesa. A estrutura permaneceu até 

sofrer novas alterações no início da década de 1980. A produção militar-industrial da 

China cresceu consideravelmente no início da década de 1950 por causa da Guerra da 

Coreia, que criou uma imediata demanda por material bélico, assim como a aliança com 

os soviéticos. No período de 1953 a 1957 havia 44 grandes projetos militares industriais 

e 51 de cunho médio. Com as dificuldades do período de 1956 e 1957, Pequim mudou 

sua postura e passou a “converter” parte das indústrias militares para produzirem bens 

civis (SHICHOR, 1998).

Quando a República Popular da China comemorava o seu 10º aniversário em 

1959, o complexo militar industrial do país já contava com 100 grandes empresas e 

cerca de 700 mil empregados. Isso ocorreu porque o apoio da União Soviética foi 

essencial nos primeiros anos da indústria de defesa chinesa, tendo possibilitado a 

construção de infra-estrutura e a preparação para a guerra (BLANKER apud INBAR, 

1998, p.140). 

O período de 1958 e 1960 foi um dos piores vividos pelo país, com a retirada da 

assistência soviética em 1960, o que agravou problemas existentes na indústria chinesa. 

As relações sino-soviéticas deterioraram-se por causa de grandes divergências de 

percepções entre China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Quando Josef Stalin faleceu em março de 1953, a URSS entrou em um período de 

“liderança coletiva”, sendo o mais proeminente líder o Nikita Khruschev, seguido de 

Malenkov no Conselho de Ministros e Lavrenti Beria no Ministério das Relações 

Exteriores. Em 1954, Khruschev visitou a China com o objetivo de aprofundar a 

cooperação bilateral. Já no fim de 1953, a China representava para os soviéticos 20% do 

comércio externo, e a URSS representava 55,6% das exportações chinesas 

(MEDVEDEV apud TSAI, 2003, p.27).
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Com o aprofundamento da cooperação militar, a China passou a ser abastecida 

com melhores armas, como caças MIG-17, MIG-19, MIG-21, bombardeiros Tu-16, IL-

28, mísseis superfície-ar AS-2 e tanques T-54, entre outros. A China também recebeu 

licença de produção de protótipos de armas soviéticas, caças, bombardeiros, mísseis 

superfície-ar, tanques (como os mencionados acima), fragatas e submarinos a diesel (ver 

tabela). Devido a esse apoio soviético, a China passou a produzir material bélico em 

todas as categorias. A cooperação militar China-URSS também abrangeu o campo da 

física nuclear. 

Tabela 8 – Sistemas de Armas adquiridas da URSS 

(identificando se houve licenciamento)

Sistema de Arma Anos Número Licença
Tu-2 Bat 

(bombardeiro)
1949 a 1950 150 Não

IL-12 (transporte) 1952 20 Não
MIG-15 Fagot 

(caça)
1950 a 1954 1,500 Não

MIG-15 UTI 
Midget (caça)

1951 a 1952 50 Não

T-34/85 (tanque) 1950 a 1954 2,500 Não
An-2 Colt (transp) 1954 a 1956 30 Sim

IL-14 Crate (transp) 1954 a 1955 40 Não
Mi-1 Hare 

(helicóptero)
1954 a 1955 40 Não

Mi-4 Hound A 
(helicópteros)

1956 a 1957 50 Sim

MIG-17F Fresco 
(caça)

1954 a 1955 300 Sim

MIG-19S Farmer 
(caça)

1958 a 1959 100 Sim

MIG-21F Fishbed 
(caça)

1961 20 Sim

Tu-16B BadgerB 
(bombardeiro)

1959 2 Sim

IL-28 Beagle 
(bombardeiro)

1954 a 1958 500 Sim

T-54 (tanque) 1956 a 1957 500 Sim
Frog-1 (SSM) 1956 a 1957 50 Sim

SA-2 Guideline 
(SAM)

1959 a 1960 48 Sim

SS-2 Sibling (SSM) 1957 a 1959 14 Sim
SS-N-2 Styx 

(ShShM)
1960 100 Sim
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Gordy (Classe de 
Destróier)

1954 a 1955 4 Não

Romeo (Classe de 
Submarino)

1960 4 Sim

Whisky (Classe de 
Submarino

1956 2 Sim

Em Bates Gill e Taeho Kim, China´s Arms Acquisitions from Abroad – SIPRI 
Reasearch Report nº11 apud TSAI, 2007.

A parceria entre os dois países começou a estremecer após o 20º Congresso do 

Partido Comunista da União Soviética, em 1956, quando Khruschev redefiniu várias 

abordagens do Partido, como o fim ao culto a Stalin e a denúncia dos seus crimes. 

Pequim passou a criticar essa nova abordagem de Moscou. Nas diretrizes do 8º 

Congresso Nacional do PCC, a China decidiu continuar com as teorias de Mao e a 

combinação do Marxismo-Leninismo com a experiência da Revolução Chinesa. A 

“coexistência pacífica” de Khruschev passou a ser postulada e a visita de Khruschev aos 

Estados Unidos em 1959 causou constrangimento aos chineses, principalmente quando 

os soviéticos se recusaram a dar apoio a Mao Tsé-Tung nas ações militares nas ilhas 

Quemoy contra as tropas do Kuomintang no estreito de Taiwan. Para Khruschev, entrar 

nesse conflito seria entrar em confronto com Estados Unidos (TSAI, 2003, p. 29). Por 

causa desse evento, a China passou a perceber a URSS como sendo um aliado não-

confiável no mundo comunista. 

Khruschev também terminou o apoio que dava ao programa nuclear chinês em 

1959. A preocupação chinesa com o fortalecimento de laços entre URSS e EUA

continuou, causando irritação às concessões feitas pelos soviéticos na Crise dos Mísseis 

de Cuba em outubro de 1962 – atitude considerada traição aos aliados da URSS. Outra 

questão foram as revoluções no “Terceiro Mundo”, a respeito das quais a China 

considerou que a URSS não estava dando o apoio necessário na Ásia, África e América 

Latina. Concomitantemente, a China apoiou com suprimentos as revoluções na Coreia

do Norte, Vietnã do Norte, Paquistão, Camboja e Laos. Também supriu com armas as 

“guerras de libertação” na Indonésia, Birmânia (atual Mianmar), Tailândia, Malásia, 

Filipinas, Argélia, República do Congo, Somália e Tanzânia (COPPER apud TSAI, 

2003, p.30). A União Soviética passou a criticar a postura chinesa afirmando que o país 

estava prejudicando a paz internacional e encorajando uma guerra nuclear da URSS 

com os EUA. Por causa dessas questões, a URSS suspendeu maiores cooperações com a 
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China. Em abril de 1960, a China publicou uma série de artigos condenando Moscou 

por renunciar as práticas leninistas e, em retaliação, a União Soviética terminou a 

cooperação militar com os chineses no mesmo ano, retirando uma grande quantidade de 

técnicos e especialistas (em torno de 1,300) em julho de 1960. 

O fim da cooperação causou grande impacto na indústria de defesa, deixando 

uma grande quantidade de projetos inacabados e cancelados. Uma das maiores 

prejudicadas foi a Força Aérea (Força Aérea do Exército Popular de Libertação -

FAEPL), por causa do cancelamento do desenvolvimento de aeronaves militares. Esse 

cancelamento da cooperação levou aos chineses a perceberem o quanto é danoso ficar 

dependente de apenas um único fornecedor de armas e tecnologias. Em 1962, a URSS 

assinou um acordo com os EUA de redução dos testes nucleares. A China criticou a 

assinatura do acordo e passou a investir grande quantidade de capital, apesar de sofrer 

com problemas econômicos, no desenvolvimento da sua capacidade nuclear. 

A explosão da bomba atômica chinesa ocorreu em outubro de 1964. Mesmo 

líderes mais moderados como Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Ye Jianying, entre outros, 

com mais voz no PCC, se comprometeram a estabilizar a produção militar. Com 

capacidade nuclear, a China alterou a balança de poder mundial, mesmo sendo os 

artefatos nucleares chineses menos potentes do que os americanos e soviéticos.

As incertezas com a União Soviética começaram a crescer consideravelmente. 

Por isso, a China começou, em 1963, a reivindicar a volta de territórios cedidos pela 

Dinastia Qing à Rússia Czarista em 1858, 1860 e 1881. Outro problema que agravou as 

relações com a Rússia (FREEDMAN apud TSAI, 2003, p.32) foi a Primavera de Praga. 

A decisão do líder soviético Brejnev de intervir na Tchecoslováquia (1968) alterou a 

percepção de segurança dos chineses com relação aos soviéticos. Para o PCC, a decisão 

de Moscou de interferir nos assuntos da Tchecoslováquia seria um claro precedente de 

que a URSS também poderia fazer o mesmo com a China. Dado esse fato, o Exército 

Popular de Libertação iniciou uma escalada militar na região de fronteira e passou a 

tentar cooperar com o Ocidente na década de 1970. Alguns eventos de confronto 

ocorreram entre o Exército Vermelho e o Exército Popular de Libertação em 1969.

O crescimento do número de divisões Soviéticas na fronteira ocorreu entre 1969 

e 1978, passando de 23 a 45, e as chinesas de 20 a 75, no mesmo período (The Military 

Balance apud TSAI, 2003). Mísseis Balísticos Intermediários também foram colocados 

na fronteira entre os dois países, tanto na China como na URSS. 
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A União Soviética tentou normalizar as relações com a China através da busca 

de entendimentos, mas eles foram rejeitados porque os chineses insistiam em resolver as 

disputas fronteiras primeiro. Devido a isso, a região de fronteira entre China e União 

Soviética tornou-se a mais militarizada do mundo, excedendo até mesmo a escalada da 

região européia entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Pacto de 

Varsóvia. Com a ascensão de Deng Xiaoping na década de 70, o pragmatismo ficou 

mais evidente do que as questões mais ideológicas. Exemplo disso ocorreu no ano de 

1972, quando o Presidente dos EUA Richard Nixon visitou a China (ainda na era Mao). 

Nessa visita, ambos procuraram normalizar as relações entre os dois países. Deng 

aprofundou o esforço de tentativa de normalização das relações. 

Nesse período, os EUA tentavam uma reaproximação tanto da União Soviética 

como da República Popular da China; a rivalidade entre um e outro favorecia aos EUA. 

A política de aproximação de Moscou começou a mudar quando os soviéticos 

perceberam que os EUA e a China passaram a privilegiar os laços entre si. O 

conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, afirmou 

que os EUA compartilhavam com a China os esforços de impedir que qualquer nação 

venha a ter uma hegemonia regional ou global (Peking Review apud TSAI, 2003). 

Outros eventos mostram que a China e a Rússia estavam em uma “Guerra Fria”, como o 

caso da invasão Vietnamita em Kampuchea em 1978, apoiada pela URSS, que tirou um 

regime pró-Pequim. Logo em seguida, a União Soviética enviou uma força militar ao 

Afeganistão para apoiar o regime pró-Moscou de Babrak Karmal. O governo chinês 

condenou a invasão do Afeganistão e estreitou laços com os EUA. Com essa invasão do 

Afeganistão, a China decidiu modernizar suas Forças Armadas, iniciou o programa das 

“Quatro Modernizações” e começou a desenvolver cooperação militar com o Ocidente, 

adquirindo equipamento militar.

As armas obtidas pela China incluíam helicópteros da França, motores de 

aviação da Grã-Bretanha, mísseis ar-ar da Itália, radares e helicópteros dos Estados 

Unidos e computadores avançados e eletrônicos do Japão (GILL e KIM apud TSAI, 

2003; SHICHOR, 1998). As relações da China com os EUA começaram a esfriar com a 

ascensão do Presidente Ronald Reagan em 1981. Reagan passou a fornecer mais ajuda 

militar a Taiwan e a estreitar os laços com este país. A decisão do governo americano de 
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vender armas para Taiwan foi objeto de condenação por parte de Pequim31. A partir 

desse momento, a China começou a observar as duas superpotências de modo mais 

igual e tentar contrabalancear o que cada um poderia oferecer. 

A ascensão de Mikhail Gorbachev como líder do PCUS, em 1985, tornou um 

ambiente internacional pacífico prioridade para a política externa soviética. Gorbachev 

tomou medidas para reduzir a presença militar na Ásia, o que favoreceu uma 

reaproximação com a China, haja vista que a percepção de segurança da China em 

relação à ameaça da URSS começava a diminuir. No ano de 1988, Gorbachev anunciou 

a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão; em 1989, anunciou que o Vietnã 

retiraria as suas tropas de Kampuchea e que diminuiria o efetivo militar na Mongólia em 

75% (Beijing Review apud TSAI, 2003). Outro importante acontecimento que 

favoreceu a reaproximação com a União Soviética foi a grande repressão do governo às 

manifestações na Praça da Paz Celestial em 1989. Os eventos daquele dia ficaram 

mundialmente conhecidos por causa do avanço, sobre populares, de tanques do Exército 

Popular de Libertação. Por considerar grave desrespeito aos Direitos Humanos, devido 

ao massacre, o governo dos Estados Unidos cancelou o Programa Peace Pearl, 

frustrando o governo chinês de modernizar as suas Forças Armadas com material bélico 

avançado dos EUA. 

A indústria de defesa passou por um novo processo de reformulação. Como 

destacado na Tabela 7, a indústria passou por uma série de modificações, entre elas a 

fusão do 7º e 8º ICM no 7º e a organização dos ICM em Ministérios. No ano de 1982, o 

governo chinês fez uma nova reformulação, combinado a Comissão de Ciência e Defesa 

Nacional do EPL, o Office of Industry of National Defence e a Comissão de Ciência e 

Tecnologia da Comissão Central Militar numa única instituição – o COSTIND. Todas 

as mudanças ocorridas, consolidadas na tabela 7, tinham o objetivo de reduzir a 

dependência que as indústrias tinham do governo, melhorar o dinamismo econômico e 

encorajar a inovação. Dessa forma, o governo chinês tinha uma política de aprimorar 

sensivelmente o desempenho das indústrias a fim de que estas, todas controladas pelo 

governo, fossem mais eficientes, lucrativas e auto-suficientes (BROMMELHORSTER 

apud MEDEIROS et al, 2005, p.17). 

                                                            
31 No ano de 1992, os EUA venderam 150 caças F-16 para Taiwan. A China, no Beijing Review, criticou 
a postura americana, que violava a “reunificação pacífica” da China (TSAI, 2003, p.52).
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Uma das questões que ajudam a compreender a dificuldade que as indústrias 

militares chinesas tiveram em desenvolver-se foi fato de que elas foram construídas à 

semelhança do modelo soviético. Mas os chineses não tinham a base científica e de 

recursos humanos igual aos seus então aliados. Outro problema é que a Revolução 

Cultural trouxe uma série de distúrbios e desorganização na formação de quadro de 

pessoal para a indústria militar. Tanto nos períodos 1958-1962 e 1966-1976, a formação 

foi interrompida diversas vezes, tendo a Revolução Cultural sido responsável pela 

destruição da carreira de muitos cientistas de ponta (ALMQUIST apud MEDEIROS et 

al, 2005). Na década de 1980, a China começou a se preocupar mais com a formação de 

recursos humanos. Os gastos militares diminuíram e foram realocados para educação, 

fazendo com que o nível educacional da população melhorasse, principalmente para o 

quadro de pessoal ligado à indústria de defesa.

Com o fim da União Soviética, a Rússia enfrentou diversos problemas para 

permanecer influente no sistema internacional. As exportações de armas caíram muito, e 

os Estados Unidos passaram a ser o principal fornecedor mundial de armas. A relação 

de segurança que os EUA têm com Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita mostra que a 

superpotência continua forte não somente com esses mercados, mas busca outros, 

embora a proeminência que tenha obtido na região Ásia-Pacífico não seja total. 

Exemplo disso é a relação bilateral da Rússia com a Índia e a China, que mostra que a 

“unipolaridade” americana possui seus limites (ANTHONY, 1998, p.19). A Rússia, 

desde 1986 a 1995, perdeu mercado sensivelmente, prejudicando a situação de crise 

vivenciada pela sua indústria no pós Guerra Fria (ver tabela 9).

De certa forma, há consenso de que os Estados Unidos são o principal 

fornecedor de armas do mundo, ao lado de um grupo de países menores que também 

abastecem o mundo com armas, como França, Alemanha, Rússia, China e Reino Unido. 

Outros países também figuram com exportadores, como República Tcheca, Holanda, 

Polônia, Eslováquia, Suécia e Suíça. Como mostrado na tabela 9, as reduções da 

participação da indústria militar russa fizeram com que o governo desse país buscasse 

novos mercados, fornecendo armas a países que não estivessem sob pressão norte-

americana.
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Tabela 9
Exportação de Principais Sistemas de Armas para o Mundo: Os números representam a 

porcentagem de participação no mercado mundial de armas

- 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

EUA 27 28 30 39 35 49 56 52 56 42

URSS/Rússia 43 40 38 39 35 18 12 15 4 17

União 

Européia
18 15 16 20 20 21 19 21 27 26

Fonte: SIPRI arms trade database in INBAR e ZILBERFARB, 1998.

É nesse contexto que a “parceria estratégica” entre a China e Rússia emergiu. 

Em 1991, o secretário geral do PCC, Jiang Zemin, visitou a Rússia; já no ano anterior 

havia anunciado a compra de 24 helicópteros Mi-17 (transporte) e mostrado interesse na 

compra de caças Sukhoi Su-27. Devido a esse novo ambiente internacional e político, 

China e Rússia voltaram a cooperar no âmbito militar. A criação da “Parceria 

Estratégica” deu-se em 1996 com a assinatura de acordos de cooperação. Para a Rússia, 

essa cooperação é de fundamental importância porque o setor de defesa poderia ajudar 

fortemente na recuperação econômica, que sofreu grande impacto com a queda do Muro 

de Berlim. 

Desde 1992, ainda durante o governo de Boris Yeltsin, a Rússia tem procurado 

melhorar sua relação com os países da região Ásia-Pacífico. De fato, a principal 

preocupação russa foi a Eurásia, a chamada região pivô conceituada por Mackinder. A 

política externa russa tem sido orientada para esse fim, como afirmado por Yevgeni 

Primakov32, quando disse que a História nunca nulifica os valores geopolíticos (TSAI, 

2003, p.54). As relações com o Pacífico nunca foram fáceis por causa do Japão, tendo 

                                                            
32 Diretor do serviço de inteligência russa em 1992.
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em mente a sua relação especial deste com os Estados Unidos, que possui bases 

militares americanas em seu território.

Para que a China conseguisse ter maior proeminência na região Ásia-Pacífico, 

seria necessário modernizar sua frota de aeronaves e da Marinha. A Força Aérea do 

Exército Popular de Libertação é composta por caças J-6, cópia do MIG-19, Chengdu J-

7, cópia do MIG-21, Shenyang J-8, que são revisões do MIG-21, bombardeiros Xian H-

6, cópia do Tupolev Tu-16 Badger (Military Balance 1992/1993 apud TSAI, 2003). 

Devido a isso, podemos afirmar que o conceito dos caças chineses ainda se encontrava 

nas décadas de 50 e 70. Modernizar a Força Aérea seria imperativo, assim como a 

Marinha, já que a China tem interesse em proteger o oceano, por causa das suas 

exportações. 

Ao perceber as necessidades chinesas, a Rússia se reaproximou da China com 

objetivo de vender armas e reforçar os laços de “amizade”. As exportações de armas 

russas se deram de forma estratégica, porque apesar da necessidade chinesa de 

modernização, a Rússia tentou salvaguardar seus interesses, como de tecnologia 

avançada, não liberando totalmente os “segredos” das armas. Exemplo disso é a 

produção chinesa do caça Sukhoi Su-27. Inicialmente, a China tinha interesse em 

adquirir o caça Su-35, muito mais avançado do que o Su-27 “versão exportação”, mas 

tal opção foi rejeitada pela Rússia. Outro exemplo de que a Rússia tem preocupações 

em não fornecer totalmente o “último modelo” para a China salta aos olhos quando 

comparadas as vendas de armas para a Índia. A Rússia concordou em vender caças 

Sukhoi Su-30 MKI, bombardeiros Tu-22, um porta-aviões e tanques T-90 (mais 

moderno do arsenal russo) para os indianos. A China fez um acordo de compra de caças 

Sukhoi Su-30 MKK que, comparativamente, são menos capazes do que a versão “MKI” 

para os chineses. A versão indiana tem melhores motores, e o radar possui maior 

alcance, conseguindo rastrear alvos a uma distância de 160 km e identificar e fazer o 

“lock-on” em seis alvos simultâneos, enquanto a versão chinesa o radar possui alcance 

de 100 km e fazer o “lock-on” em apenas dois alvos (BRAUER e DUNNE, 2004).

Outro fator que convém ressaltar foi o cuidado de Moscou no alcance das 

aeronaves. Os Su-27 operados pela China são baseados em Wuhu e Suixi; dessa forma, 

não conseguem atingir a Rússia. Essas aeronaves também foram entregues sem o 

“probe” de reabastecimento em vôo, ou seja, sem a capacidade de reabastecimento em 

vôo, tornando impossível um ataque dentro da Rússia. Porém, com o alcance dos caças, 
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e estando baseados no sul da China, isso facilita a projeção de poder chinesa ao sul. 

Fato que corrobora isso é a venda de destróiers do tipo Sovremenny e submarinos do 

tipo 877 e tipo 636 (TSAI, 2003, p.130). Isso indica também a preocupação chinesa 

com a defesa das suas exportações aos países ocidentais e do norte, assim como o 

fortalecimento do seu poder marítimo. Utilizando os caças Su-27, assim como os 

destróieres e submarinos, a China consegue aumentar o seu perímetro de segurança 

abrangendo toda sua saída para o mar. 

A China também tem-se esforçado em desenvolver a sua capacidade de mísseis 

balísticos e obter a tecnologia dos mísseis SS-24 e SS-25 da Rússia, já que esse tipo de 

míssil é tecnologicamente avançado em relação ao CSS-4 operados pelas Forças 

Armadas. Esse novo tipo de míssil, ao ser incorporado ao inventário chinês, 

possibilitaria uma grande capacidade de ataque das forças estratégicas, por causa do 

alcance do míssil - 10 mil km (GEORGE apud TSAI, 2003, p.170).

O período de 1990 a 2003 mostrou um significativo avanço da indústria militar 

chinesa, motivado por uma série de fatores, como reformulação da estrutura 

organizacional e maior gasto na compra e desenvolvimento de tecnologia. De 1990 a 

2003, a porcentagem do orçamento chinês para modernização, compra de equipamento 

passou de 16% a 34%, melhorando a capacidade das empresas em pesquisa e produção. 

O gradual desenvolvimento das indústrias de defesa ao longo de 25 anos melhorou a 

capacidade de produção das empresas, como joint-ventures com firmas estrangeiras. As 

empresas chinesas foram beneficiadas com tecnologia russa, oriundas da parceria 

estratégica, assim como know-how de Israel. Com isso, através do sistema “cópia-

produção”, as empresas melhoraram o seu desempenho e contribuíram para a melhora 

na qualidade da P&D chinesa. As reformas de 1998 e 1999 também contribuíram para o 

upgrade dado pela indústria, principalmente as reformas no sistema do governo central 

de compras e aquisições. Essas reformas também vinham das reformas maiores 

abrangendo, inclusive, a sociedade chinesa (CHIEN-MIN e DICKSON, 2001).

A estratégia de melhora das capacidades militares industriais foi baseada na 

modernização seletiva, na integração do setor civil-militar e nas compras 

governamentais de material bélico avançado do exterior. A modernização seletiva 

consistia em focar os recursos em determinadas tecnologias-chave, como a C4ISR 

(comando, controle, computadores, comunicações, inteligência, vigilância e 

reconhecimento). A integração civil-militar visava dotar a base industrial de defesa de 
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ganhos oriundos do setor civil com as joint-ventures que estavam sendo formadas e que 

contribuíam para o crescimento chinês. As compras governamentais de material bélico 

avançado visavam a dotar as Forças Armadas de meios modernos, apoiados por acordos 

de transferência de tecnologia. Exemplo disso é a aquisição dos caças Su-27 e o apoio 

de Israel no desenvolvimento do caça chinês J-10. Esforços adicionais no 

desenvolvimento de P&D vinham de rotas ilícitas, como favorecer a fuga de cérebros 

para a China e espionagem. 

As metas dessas reformas eram de introduzir quatro mecanismos: competição, 

avaliação, supervisão e incentivo a todo o sistema de defesa. Dessa forma, a liderança 

chinesa tinha como meta modificar a indústria de modo a dotar-se de empresas que 

produzam tanto para o setor militar como para o civil, mas que utilizem e fomentem a 

capacidade chinesa de ciência e tecnologia (MEDEIROS et al, 2005, p. 30-40). O 

governo chinês também procurou favorecer o desenvolvimento de parcerias da indústria 

de defesa com as universidades. O objetivo dessa parceria é expandir e tornar mais 

plural as parcerias com o treinamento de recursos humanos e aumentar o nível 

educacional para o desenvolvimento de novas tecnologias militares (idem). Esse 

exemplo pode ser visto na relação das universidades com o setor de tecnologia da 

informação. 

Na China, é interessante observar que está se criando um novo paradigma da 

indústria de defesa e do setor de tecnologia da informação. O setor aeroespacial tem 

sido beneficiado dos spin-offs e tecnologias de uso dual que foram criadas e vice-versa. 

O grande investimento que os chineses têm realizado no setor de tecnologia de 

informação ligado ao setor de defesa merece destaque e será trabalhado no capítulo a 

seguir. 
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CAPÍTULO 3

BRASIL, ÍNDIA E CHINA: ENTRE OS DESAFIOS DOMÉSTICOS E 

GEOPOLÍTICOS DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA AEROESPACIAL

Como vimos no capítulo 2, o desenvolvimento militar-industrial de Brasil, Índia 

e China possuíram vínculos industriais de defesa que objetivaram “trazer” tecnologia 

estrangeira para o país de diversas formas, como licenciamento, co-produção e 

transferência de tecnologia. A estratégia de catching-up adotada para o setor militar 

seguiu os 5 caminhos que são usualmente adotados para desenvolvimento do setor 

industrial-civil dos países em desenvolvimento. Essa forma de aquisição de tecnologia 

descrita por Kagami, Humphery, e Piore (apud ANDROUAIS, 2006, p.1530) pode ser 

aplicada para as estratégias dos três países para o desenvolvimento do setor 

aeroespacial. 

O primeiro passo é a transferência de tecnologia através de investimento direto, 

que consiste em uma companhia multinacional estabelecer uma filial no país com vistas 

a produzir um determinado bem. As indústrias locais oferecem a mão de obra dos 

trabalhadores da região, que irão aprender novos métodos produtivos, a fim de que 

possam suprir partes e componentes. As companhias multinacionais podem contribuir 

com o treinamento dos técnicos locais através do ensinamento fornecido pelos técnicos 

estrangeiros. As tecnologias da informação contribuem para esse processo e joint-

ventures empregam essa nova tecnologia, reduzindo os custos, aumentando o nível 

tecnológico e o know-how. O segundo passo é a aquisição de novas tecnologias através 

da organização dos centros de P&D locais. O terceiro é a aquisição de novas máquinas 

que possuam a tecnologia embarcada. Novas máquinas contêm tecnologias inovadoras. 

Através do mecanismo conhecido como “engenharia reversa” podem-se produzir cópias 

da tecnologia iguais às originais. O quarto passo é o esforço de catching-up dos países. 
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Os esforços domésticos podem ser divididos de duas formas: iniciativas privadas 

e apoio governamental. Com relação ao setor privado, a fabricação de novos produtos é 

resultante de fatores como controle de qualidade, design e inovação de materiais e o 

gerenciamento de know-how. Parte do capital necessário pode ser obtido através de 

investimento externo. O apoio governamental vem primariamente na forma de P&D 

para o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias através de instituições 

nacionais, com o aporte de recursos de forma direta ou subsídios. 

O quinto passo é a cooperação tecnológica através assistência oficial de 

desenvolvimento. Esse passo de transferência de tecnologia é dado por uma cooperação 

multinacional ou binacional. A assistência governamental para o desenvolvimento de 

tecnologias adquire diversas formas, como a construção de centros de treinamento, 

provendo assistência financeira e oferece serviços que lidam com tecnologia. 

Com esses passos, a transferência de tecnologia obteve alguns ganhos na 

elevação das capacidades, habilidades e conhecimentos dos países analisados para 

aplicação no setor militar. Nesse capítulo, iremos abordar os desenvolvimentos recentes 

da indústria aeroespacial de defesa de Brasil, Índia e China, assim como a necessidade 

que os países tiveram em converter seus setores e suas implicações. Por último, faremos 

as conclusões do trabalho comparando Brasil, Índia e China com base na nossa 

hipótese.

3.1- Brasil 

Como mostramos no capítulo 2, a indústria de defesa do Brasil teve um forte 

crescimento nas décadas de 70 e 80. A industrialização do setor de defesa no Brasil tem 

raízes no século XIX, ganhou um pequeno impulso com a Guerra do Paraguai e caiu 

novamente no pós-guerra; outro ciclo começa no governo Getúlio Vargas e ganha um 

novo impulso com os governos militares, que começam na década de 1960 até a década 

de 1980. Mas quais as motivações para a criação da indústria bélica brasileira, em 

especial, no setor aeroespacial? Os fatores domésticos ou geopolíticos ajudam a explicar 

esse desenvolvimento? A década de 1990 não teve o mesmo sucesso que os anos 

anteriores para o setor de defesa no Brasil. O Brasil, durante a década de 1980, chegou a 

ser o 9º maior exportador de armas para os países em desenvolvimento (ver tabela 

abaixo). Essa situação não se repetiu durante a década de 1990. O que irá salvar, em 
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parte, o setor no Brasil é um processo de conversão, ou seja, mudança de produção de 

bens militares para bens civis; o setor aeroespacial no Brasil é o maior responsável por 

essa mudança.

Tabela 10: Maiores exportadores para países em desenvolvimento de 1985-1989 
(milhões de dólares – 1985)

País Exportador 1985 1986 1987 1988 1989
1985-

1989

1. União Soviética 8,563 10,327 10,759 8,238 8,515 46,402

2. Estados Unidos 4,024 4,925 6,270 3,649 2,528 21,396

3. França 3,588 3,355 2,518 1,312 1,527 12,300

4. China 1,017 1,193 1,960 1,781 718 6,669

5. Reino Unido 903 1,020 1,530 1,165 993 5,611

6. Alemanha 

Ocidental
395 649 252 480 149 1,925

7. Itália 578 398 319 360 30 1,685

8. Holanda 38 132 263 402 572 1,407

9. Brasil 172 134 491 338 182 1,317

Fonte: SIPRI Yearbook 1990.

Para Raul de Gouvea Neto (1991), há fatores políticos e econômicos que 

levaram à industrialização do setor de defesa no Brasil. Três fatores políticos ajudam a 

explicar esse desenvolvimento. O primeiro é que o Brasil buscava ter uma maior 

independência no suprimento de armas. De 1946 a 1970, o Brasil foi grande importador 

de hardware dos Estados Unidos no setor de defesa (STEPAN, BRIGAGÃO apud

NETO, 1991). Adquirir essa independência figurava na política de desenvolvimento 

militar industrial do país. O segundo fator é que a construção de um setor de defesa 

forte iria aumentar a influência entre os países menos desenvolvidos da América Latina, 

África e Ásia e produziria benefícios políticos e econômicos. Dessa forma, o 

pensamento estratégico é que o setor de defesa no Brasil poderia suprir os interesses na 

área política internacional (BARROS, PERRY apud NETO 1991). O terceiro fator, 

ainda de acordo com Neto (1991), é de cunho doméstico: uma indústria de defesa 
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eficiente e pujante é importante atestado de que a elite militar que governou o país foi 

competente. 

Para Neto (1991), os fatores econômicos da industrialização do setor de defesa 

no Brasil foram: a substituição de importações, que ajudou a retirar alguns 

“engarrafamentos” da economia brasileira e obter maiores ganhos em termos de capital 

através da exportação; como a indústria brasileira de defesa é de alta tecnologia, ela 

necessitava de capital intensivo gerando ligações que alavancavam o desenvolvimento 

industrial como um todo e favoreceram o fortalecimento da base de mão de obra 

brasileira (DAGNINO apud GOUVEA, 1991, p. 85). Os tomadores de decisão 

brasileiros justificavam o investimento na indústria de defesa do Brasil, argumentando 

que ele teria um impacto na formação de sinergias entre o ideal de segurança nacional, 

ambições geopolíticas, crescimento econômico e inovação tecnológica (GOUVEA, 

1991). A concepção de grande potência também estava intrínseca na industrialização 

militar do Brasil (PERLO-FREEMAN, 2004). Para isso, foi realizada uma série de 

acordos de licenciamentos e co-produção para desenvolver a indústria aeroespacial 

brasileira, em particular (ver tabela) durante a década de 1970 e 1980. Esses acordos 

levaram ao desenvolvimento de produtos e capacitação para indústria nacional.

Tabela 11: Licenciamentos e Acordos de Co-Produção do Brasil
Sistema de Arma Ano País licenciante ou co-produtor

Sistema de defesa aérea 

DACTA (CINDACTA)
Década de 1970 França

Helicóptero Lama 1977 França

Helicóptero Ecureuil 1977 França

Helicóptero SA-315-b 1977 França

Helicóptero AS-350m Esquilo 1978 França

Helicóptero AS-315b Gavião 1978 França

Helicóptero AS 330-1 Puma 1980 França

Helicóptero AS-332 1984 França

Míssil Magic 2 (ar-ar) 1988 França

EMB 326 Xavante 1970 Itália

EMB MB.326K avião leve 1975 Itália

AMX caça-bombardeiro 1980 Itália em co-produção

Caça F-5 1973 Estados Unidos em co-produção
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Fonte: Vários, SIPRI Yearbook (várias edições) apud CONCA, 1997.

Na década de 1990, o Brasil viu a sua indústria de defesa quase ir ao colapso. 

Várias razões explicam o declínio da exportação de armas do Brasil. No plano 

internacional, entre elas estão: o fim da Guerra Irã-Iraque, que gerou uma menor 

demanda das armas brasileiras; o fim do mercado do Oriente Médio, pela superioridade 

tecnológica demonstrada pelos americanos na Guerra do Golfo de 1991, tornando 

menos atrativas as armas brasileiras menos sofisticadas; e o fim da Guerra Fria, com a 

queda do muro de Berlim, que gerou menor demanda por material bélico de forma 

generalizada (KAPSTEIN, 1991). 

No plano doméstico, a causa responsável pelos “dilemas de ajuste” que 

aconteciam no mercado internacional foi que a industrialização militar exige que um 

conjunto de instituições (a rede militar sócio-técnica) sejam estáveis para guiar o 

desenvolvimento do setor; com efeito, o conjunto heterogêneo de empresas e 

organizações burocrático-militares dependem dessa estabilidade. No contexto da 

redemocratização, os militares brasileiros não tiveram capacidade institucional para 

mobilizar a rede militar sócio-técnica nacional (como fizeram antes) e prover os 

recursos necessários para atender às novas exigências do mercado bélico mundial. O 

padrão industrial que o Brasil criou começou a se distanciar do que era requerido por 

um mercado internacional cada vez mais competitivo; quando se tornou necessário a 

intervenção estatal na indústria, os militares foram fracos institucionalmente para 

preencher a lacuna da falta de intervenção estatal nas indústrias (FRANKO, 1998). O 

resultado dessa combinação pode ser observado na queda das exportações, como 

mostrado no gráfico abaixo.

Evolução da exportação de material bélico do Brasil em milhões de dólares de 1990. Extraído 
de Perlo-Freeman (2002).
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A indústria bélica do Brasil mostra sinais de reaquecimento, que se devem em grande 

medida ao setor aeroespacial do País, notadamente a maior exportadora do setor, a 

Embraer. Os esforços para desenvolvimento da companhia começaram com o projeto do 

avião Bandeirante, que tinha aplicações exclusivamente militares, tendo sido 

posteriormente, vendido ao setor civil. A produção por licença do EMB-326 Xavante

(apoio e ataque ao solo) teve como condição, imposta pelo Ministério da Aeronáutica, a 

vinda de especialistas italianos ao Brasil para ajudar a definir a produção, enquanto os 

engenheiros da Embraer receberam treinamento na Itália, acelerando e ampliando o 

processo de transferência de tecnologia (CASSIOLATO apud PERLO-FREEMAN, 

2004). Cerca de 200 aeronaves foram produzidas, e duas dúzias foram exportadas. 

A década de 1970 registrou também acordos de transferência de tecnologia 

ampla com os Estados Unidos para a produção de aeronaves leves como o Piper Seneca. 

Em 1975, o Brasil adquiriu caças F-5 (49) dos Estados Unidos que incluíram no pacote 

um acordo envolvendo a Embraer na fabricação de vários componentes e da fuselagem. 

Também foi incluído no acordo o treinamento de empregados da companhia no 

treinamento e engenharia. Com o AMX, uma aeronave que foi desenvolvida para ataque 

ao solo, houve ganhos para a companhia em termos de desenvolvimento e aplicação 

para outras áreas. 

Em 1981, foi firmado um acordo de co-desenvolvimento com a Aermacchi e 

Aeritalia para a produção do caça subsônico. A participação da Embraer foi de 29,7%, 

23,8% para a Aermacchi e 46,5% da Aeritalia. Cada empresa estava envolvida no 

design do projeto, desenvolvimento, testes e montagem de seções da aeronave, que foi 

montada tanto no Brasil, como na Itália. Outras empresas brasileiras estavam envolvidas 

no projeto da aeronave para o fornecimento de subsistemas e negócios de co-produção, 

na medida em que a política oficial do governo foi apoiar fornecedores aeronáuticos da 

indústria, assim como a subcontratação e transferência de tecnologia. 

Esses acordos tiveram o efeito desejado, propiciando à Embraer aprender com a 

experiência de fornecedores globais, tornando-se conhecida no mercado mundial como 

empresa que opera equipamentos avançados e software – a rigor, não apenas para 

operar, mas para modificá-los de acordo com a sua necessidade (GOLDSTEIN, 2002; 

CASSIOLATO apud PERLO-FREEMAN, 2004). 

Outro programa foi desenvolvido: o SIVAM (Sistema de Vigilância da 

Amazônia). Orçado em 1,4 bilhão de dólares, o projeto envolveu a Raytheon dos 
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Estados Unidos, a Embraer e outras companhias brasileiras. O programa teve atrasos 

devidos a escândalos de corrupção e espionagem, entrando em operação em 2002. Em 

1997, a companhia ATECH foi criada para ficar responsável pela operação, 

manutenção, evolução tecnológica, sistema de inteligência, desenvolvimento de 

software, absorção de tecnologia e treinamento operacional de várias organizações 

governamentais. De acordo com Sam Perlo-Freeman (2004), isso é um indicativo de 

elevada transferência de tecnologia e treinamento envolvendo o SIVAM. Para o 

SIVAM, também foram desenvolvidos outros projetos como o ALX (Super Tucano), 

uma versão modernizada e aprimorada do avião de treinamento Tucano que 

recentemente conquistou várias vendas internacionais33. A Embraer também montou 

aeronaves de alerta aéreo antecipado e sensoriamento remoto para o programa e que 

atualmente equipam a FAB.

Outro caso recente de recuperação de outra companhia brasileira foi a Avibrás, 

que conseguiu um contrato de venda para a Malásia estimado em 500 milhões de 

dólares para o suprimento do sistema Astros II de lançamento múltiplo de foguetes. Os 

acordos de licenciamento e transferência de tecnologia para a Avibrás foram baixos e 

possuíram um sucesso relativo com exportações (se considerarmos uma breve 

comparação com o setor de helicópteros). A Helibrás foi criada em 1978 através de um 

acordo de joint-venture entre a Aerospatiale (Eurocopter, atualmente) da França e o 

governo de Minas Gerais. A companhia começou a montar helicópteros sob licença em 

1977. A companhia monta helicópteros civis e militares e exporta 15% da sua produção 

para a América Latina. Recentemente, os governos de Brasil e França fecharam um 

acordo para a transferência de tecnologia do helicóptero EC-725 para produção local e 

suprimento de 51 unidades para o Exército, Marinha e Força Aérea34. Para uma 

avaliação dos acordos de licenciamento e seus desdobramentos para o setor, ver tabela 

abaixo.

                                                            
33 Mostra as vendas da aeronave. “Indonésia com 8 Super Tucanos da Embraer” 
http://www.defesanet.com.br/emb1/vl_16out09.htm. Acesso em 17 de outubro de 2009.
34 “Apresentado o programa de industrialização do helicóptero EC-725”
http://www.tecnodefesa.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=96:apresentado-o-
programa-de-industrializacao-do-helicoptero-ec-725&catid=36:materias&Itemid=54 . Acesso em 15 de 
janeiro de 2010.
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Tabela 12: Principais empresas brasileiras do setor aeroespacial: Avaliação de Perlo-
Freeman (2004)

Empresa

Uso de acordos de 

licenciamento e co-

produção

Sucesso 

tecnológico
Sucesso comercial

Embraer (aviação 

de asa fixa)
Alto Alto

Diversificado. A produção 

militar sofre 

descontinuidades, mas o 

setor civil é muito forte.

Helibrás 

(Helicópteros)
Alto Baixo Razoável

Avibrás (mísseis) Baixo Alto

Teve sérios problemas 

financeiros35, diversificou 

produção e sobreviveu

Recentemente, o Brasil iniciou uma concorrência para repor os seus caças de 

combate. O programa ficou conhecido por “F-X” e, no início de 2003, foi postergado 

pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em 2008, o programa é retomado com força, 

inclusive gerando um amplo debate na sociedade. No mesmo ano, foi lançada a 

Estratégia Nacional de Defesa, que afirma que a “Independência nacional [deve ser]

alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive nos estratégicos setores 

espacial, cibernético e nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das 

tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para o desenvolvimento” (BRASIL, 

2008). Na estratégia de defesa do Brasil, a transferência de tecnologia é um item 

fundamental na concepção brasileira (idem, p. 16).

O programa F-X, que foi renomeado de F-X236, é de vital importância para uma 

nova fase da indústria aeroespacial nacional, porque através desse programa de 

aeronave com alta tecnologia pode-se levar a indústria aeroespacial nacional a um novo 

patamar tecnológico. O que se espera é que o sucesso gerado pela transferência de 

tecnologia permita que o Brasil seja autônomo na produção de aeronaves do tipo. A 

                                                            
35 A Avibrás não recebeu pagamento das vendas feitas ao Iraque após o fim da Guerra Irã-Iraque (Sistema 
Astros).
36 Na competição estão os caças F-18 Super Hornet da Boeing, SAAB Jas-39 Gripen e Dassault Rafale.
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Embraer e as empresas associadas representam um processo claro de que a estratégia de 

transferência de tecnologia foi um sucesso (PERLO-FREEMAN, 2004), possibilitando 

que o País gradualmente ascenda na escada da produção e se torne apto a participar de 

um projeto de caça avançado. As tecnologias militares e civis caminharam juntas de 

forma eficaz, tornando a companhia uma liderança mundial de jatos regionais. 

Outra iniciativa digna de nota é que o Brasil firmou com a África do Sul um 

acordo de desenvolvimento do míssil ar-ar A-Darter, que substituirá o MAA-1 Piranha. 

No caso do A-Darter, o Brasil irá para a 5º geração de mísseis de curto alcance, saindo 

da 3º geração em que se encontra com o Piranha. De acordo com a AIAB, a indústria 

aeroespacial foi responsável por exportações anuais de cerca de US$ 2,7 bilhões de 

2000 a 2003. 

As empresas que se destacam no setor militar são a Embraer – Empresa

Brasileira de Aeronáutica S/A, Helibras - Helicópteros do Brasil S/A, Aeroeletrônica -

Indústria de Componentes Aviônicos S/A, Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio 

Ltda, Avibras Indústria Aeroespacial S/A e ELEB - Embraer Liebherr Equipamentos do 

Brasil S/A (FILHO, 2007).

Por esses números, nota-se que a indústria aeroespacial do Brasil é o segmento 

mais rentável do setor de defesa nacional. Para acelerar o programa VLS, o Brasil 

iniciou acordos de cooperação com a Ucrânia em 21 de outubro de 2003 para o 

desenvolvimento da capacidade de lançamento e obras de infra-estrutura no Centro de 

Lançamento de Alcântara37. 

3.2 - Índia 

Durante os 50 anos após a independência, a Índia procurou desenvolver o seu 

setor de defesa no sentido de atingir a almejada meta de “auto-suficiência”. Essa “auto-

suficiência” seria responsável pela produção dos sistemas de combate requeridos das 

forças armadas indianas. A Índia não conseguiu atingir a sonhada “auto-suficiência” 

porque continua dependendo da importação de sistemas para compor suas armas.

A experiência da Guerra do Himalaia, quando a Índia tinha adotado princípios 

pacifistas, fez o país mudar sua política de defesa e segurança para a região. Na década 

                                                            
37 Com informações do IAE. Disponível em http://www.iae.cta.br/.
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de 1960, as indústrias militares indianas passaram a se concentrar em responder às 

possíveis ameaças de China e Paquistão. A derrota do Paquistão na Guerra de 1971 será 

uma resposta aos esforços indianos para se defenderem dos vizinhos e se estabelecerem 

como potência. 

Apesar de não conseguir a tão buscada “auto-suficiência”, a Índia conseguiu 

com relativo sucesso diminuir a dependência de fornecedores estrangeiros através do 

design local, desenvolvimento, montagem e produção de certos equipamentos. Em 

1971, mais da metade da força aérea indiana, incluindo os  helicópteros, eram montados 

ou produzidos localmente, embora alguns desses produtos fossem produzidos 

localmente (The Military Balance 1970-1971 apud Hoyt, 2007). O grosso da produção 

indiana é superior à da chinesa, ou seja, mais sofisticada, porque a Índia utilizou os 

contratos de produção por licença de forma razoável para o desenvolvimento da sua 

capacidade aeroespacial de defesa. Sobre os diversos acordos realizados pela Índia, ver 

tabela abaixo.

Tabela 13: Acordos de produção por licença, co-desenvolvimento e transferência de 
tecnologia (selecionados)

Sistema de Arma Importação Período

Acordo de Compensação –

Licença, Co-produção, 

Outros

Mirage 2000 França
Década de 

1980

40 aeronaves, Assistência 

técnica, Licença para 

fabricação de partes da 

aeronave, compra adicional 

de 10 aeronaves

Jaguar nas 

versões IS, IM e 

IB

França e Reino 

Unido

Década de 

1970 e 1980

Produção por licença; 

British Aerospace forneceu 

40 aviões

Gnat Reino Unido 1963 a 1964 Produção por Licença

Mig-21 nas 

versões FL, M e 

BIS

União Soviética
Década de 

1960 e 1970

Transferência de Tecnologia 

e Produção por licença na 

Índia

Mig-23 nas União Soviética 1980 -
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versões MF, BN 

e UM-

Mig-25 nas 

versões R & U
União Soviética 1980 10 Migs-25R e 2 Mig-25U

Mig-27 versão 

ML
União Soviética 1980 Produção por Licença

Mig-29 Fulcrum União Soviética
Década de 

1980

Parte de um gigantesco 

acordo para a compra de 

tanques, aeronaves e outras 

armas; 830 milhões foram 

revertidos em créditos do 

acordo; Produção por 

licença de partes e 

subsistemas do Mig-29

Su-30 MKI 

Flanker
Rússia 1996

Acordo de 1,8 bilhão de 

dólares para a compra inicial 

de 40 aeronaves e mais 10 

foram adicionadas; 

Produção por licença de 140 

aeronaves; Transferência 

Total de Tecnologia

Hawk 115 –

Treinador

avançado

Reino Unido 2003

66 aeronaves foram 

encomendadas ao custo de 1 

bilhão de pounds; 

Transferência de Tecnologia 

e Produção por Licença

Ilyushin-Beriev 
IL-

76MD Candid 

(transporte)

União Soviética
Década de 

1980
Suprimento de 28 aeronaves

HS 748M AVRO 

(transp)
Reino Unido 1964-1984 Acordo de montagem

Dornier Do-228– Alemanha 1983-1990 Produção por licença
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101 (transp) (Ocidental)

HAL Cheetah
(SA315B Lama) -

Helicóptero

França 1971-1985
Montagem e produção por 

licença

HAL Chetak 
(Origem-

Aloutte III) -

Helicóptero

França 1964-1990 Produção por Licença

PZL-11 Iskra Polônia

Década de 

1960 e depois 

1999

50 helicópteros ao longo da 

década de 1960 e mais 12 

em 1999

Míssil AA-12 

Atoll
União Soviética

Década de 

1960 e 1980
Produção por licença

Type 15 Delhi
Class (hybrids of

western and
Russian

technology) –

Mísseis Guiados -

Destroyers

Rússia 1997-2001

Consultoria de design e 
tecnologia turbinas 

importadas da Rússia e 
Ucrânia

Rajput (Kashin 

II)
Rússia 1980-1988

Modernização da Rússia e 

Joint-Venture para o 

desenvolvimento do míssil 

BrahMos

Talwar (Krivak 

III)
Rússia 1997-2004

Componentes indianos e 1 

bilhão de dólares do contrato 

para modificação com 

sistema de lançamento de 

mísseis

Tecnologia para 

produção de 

submarino 

nuclear

Rússia 1988-2007

Treinamento de indianos 

para operar e prover 

assistência técnica para 

desenvolvimento

SA-316 B Chetak 

(Aviação Naval)
França 1960

Aquisição de 20 

helicópteros navais e 



111

produção por licença

Dornier DO-228–

101
Alemanha

Década de 

1980
Produção por Licença

MIG-29K 

Fulcrum-D
Rússia Em curso

50 aeronaves por 30 milhões 

de dólares cada, mais 1,5 

bilhão de dólares pelo porta-

aviões Almirante Gorshkov 

(pacote de aeronaves)

Fonte: Adaptado de Maheshwari, 2004. Tradução do Autor.

A produção do caça MIG-21 começou bem antes na Índia do que na China. Os 

SU-30MKI utilizados pelos indianos são superiores aos chineses. Para o chefe do 

exército indiano38, a modernização é “[...] um termo relativo. A questão é: 

Modernização para quê? Basicamente, na Índia, nós temos que nos manter 

razoavelmente com os nossos vizinhos. Assim, se as forças dos vizinhos se 

modernizaram, então temos que continuar a nos modernizar também”. Para Hoyt 

(idem), isso explica o porquê de a Índia optar pela produção por licença. Isso demonstra 

que os indianos estão perseguindo objetivos simbólicos porque, além de responder às 

necessidades militares indianas, demonstra ao mundo as capacidades militares e 

industriais que a Índia possui. Afirmamos que esses objetivos são simbólicos porque 

apenas alguns países podem produzir caças supersônicos, como os Su-30MKI, e isso 

reflete a auto-imagem que a Índia possui como poderio crescente nas relações 

internacionais de uma grande nação. 

Como explicamos no capítulo 1 a respeito da escada da produção militar, cujos 

países vão ascendendo na medida em que investem na P&D militar, a Índia tem 

rejeitado essa construção teórica, buscando “pular” algumas etapas. Ao invés de investir 

em P&D militar, esse país procura adquirir equipamentos sem procurar desenvolvê-los 

ao longo do tempo. Apesar de ter o benefício de trazer tecnologias para o setor militar, 

essa estratégia foi danosa para a economia indiana como um todo (idem). Como o setor 

industrial-militar é separado do setor civil, as companhias que poderiam se beneficiar 

dessas tecnologias ficam fora do processo. 

                                                            
38 30 de junho de 1990, citado em ‘Outgoing Army Chief Sharma Interviewed,’ Delhi Domestic Service 
in English, in FBIS-NESA p. 59–61.
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A crítica presente também é que a Índia tentou desenvolver um setor aeronáutico 

militar sofisticado com a HAL, mas, ao mesmo tempo, não procurou desenvolver um 

setor civil forte, como fez o Brasil. No caso do setor aeroespacial, as tecnologias 

importadas foram muito custosas para o erário indiano e não tiveram o impacto 

desejado na economia local, apenas tendo benefícios para o setor de software do país. 

Exemplo disso é o LCA (Light Combat Aircraft), que a Índia vem desenvolvendo desde 

a década de 1980. Visto como um sucessor do MIG-21, a aeronave ainda não entrou em 

produção em série. A visita do Secretário de Defesa norte americano, Caspar 

Weinberger, em 1989, garantiu assistência para o desenvolvimento dos motores do 

avião, mas a Índia sofreu um embargo dos testes nucleares de 1998, e em 2008 faz uma 

nova licitação para os motores do LCA39. Os motores GTX Kevari (produzidos 

localmente para suprir o LCA) ainda não entraram em operação. 

Esses problemas ocorrem porque, de acordo com o Primeiro Ministro Vajpayee, 

a Índia precisa investir mais em pesquisa e desenvolvimento local e assegurar que 

empresas do setor privado participem do processo. O LCA está completando mais de 29 

anos do começo de seu desenvolvimento, e a produção em série ainda está longe de 

acontecer. De acordo com V. S. Arunachalam40, os grandes projetos indianos, como o 

LCA, têm estrutura de tempo irreal e baixo orçamento. Por causa do problema com 

relação à produção de material bélico local, principalmente, pela absorção de 

tecnologias, a Índia continua a depender de material bélico importado de alta tecnologia 

para sua defesa. 

                                                            
39 “India to invite bids for indigenous LCA engines” Thaindian News 
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/india-to-invite-bids-for-indigenous-lca-
engines_10056376.html. Acesso em 15 de dezembro de 2009.
40 Antigo diretor do DRDO.
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Gráfico 2 - 10 maiores importadores de armas: Período de 2004 a 2008

Fonte: Gerado automaticamente do SIPRI Arms Trade Database 2004-2008.

O gráfico acima mostra que a Índia ainda continua sendo hoje um grande 

importador de armas, somente atrás da China. A recente concorrência do novo caça de 

combate da Índia intitulada “MMRCA” busca suprir as necessidades da Índia, sendo 18 

aeronaves adquiridas e outras 108 construídas no país com acordo de transferência de 

tecnologia41. 

A Índia pode se beneficiar de ligações com o setor civil, absorvendo a expertise 

e a transferência de tecnologia, e abrindo o setor para novas idéias. A Índia possui

cientistas considerados talentosos, técnicos, engenheiros e programadores de 

computador que podem contribuir para o setor. Um exemplo disso é o setor 

aeroespacial, que está cada vez mais dependente de softwares para adicionar melhorias. 

A Índia possui uma indústria de software vibrante, que contrasta com a baixa 

performance do software utilizado pelo sistema de alerta aéreo antecipado (AWACS). 

Como o software não era adequado para o sistema, ele não pode ser usado com eficácia, 

o que demonstra que há uma baixa integração com o setor do país (HOYT, 2007, p.65). 

                                                            
41 Defense Industry Daily “India´s MMRCA Competition” em 
http://www.defenseindustrydaily.com/mirage-2000s-withdrawn-as-indias-mrca-fighter-competition-
changes-01989/ Acesso em 12 de novembro de 2009.
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Modificações na estrutura de P&D da Índia são percebidas no desenvolvimento 

do míssil IGMDP (Indigenous Guided Missile Development Program), que possui 

normas, gestão eficiente de recursos e prazos de desenvolvimento e financiamento

rigorosos. Esse é o primeiro programa indiano que incorpora tecnologias do setor de 

defesa privado, passando a balizar outros programas indianos. 

O país busca trilhar outros caminhos para acesso a tecnologia de ponta através 

da cooperação com outros países. Como vimos no capítulo 2, a maioria dos acordos 

realizados na história do desenvolvimento militar-industrial indiano foram celebrados 

com a União Soviética e, no pós-Guerra Fria, com a Rússia. Atualmente, a cooperação 

com os Estados Unidos tem melhorado; no caso do caça do MMRCA, se um parceiro 

americano for escolhido, serão reforçados os novos laços com os EUA. 

A Índia está também buscando cooperação com Israel, o que está rendendo 

frutos, o que mostra que a globalização militar entre países de 2º Tier está crescendo. 

Porém, a cooperação com a Rússia no desenvolvimento do míssil BraHmos42 deu um 

novo patamar na indústria indiana, assim como o sistema de navegação por satélite 

Glonass.

Os militares indianos começaram a implantar novos planos para a guerra 

moderna e estão determinados a elevar o nível de sofisticação das Forças Armadas 

Indianas. A participação da indústria aeroespacial indiana é fundamental nesse processo 

em que as capacidades militares estão sendo planejadas para o nível regional e global43. 

3.3 - China

A República Popular da China vem ao longo dos anos tentando construir uma 

indústria de defesa doméstica forte. Para Ding (2009), três eventos ajudam a 

compreender por que a China tem investido tanto na construção de uma indústria de 

defesa autárquica. O primeiro deles ocorreu na década de 1960, com a retirada dos 

técnicos soviéticos, deteriorando as relações sino-russas. O segundo ocorreu em 1989 

quando, logo após a China estabelecer relações com os Estados Unidos, com a 

                                                            
42 BraHmos Aerospace “A joint-venture of DRDO and NPOM” http://www.brahmos.com/home.php. 
Acesso em 15 de dezembro de 2009.
43 The Hindu. “Army drafts new war doctrine” 
http://www.hinduonnet.com/2004/03/05/stories/2004030504641200.htm Acesso em 15 de dezembro de 
2009.
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transferência de tecnologias de armas e o apoio que seria dado no desenvolvimento do 

caça J-8 através do Programa Pearl Peace, o processo foi cancelado pelos EUA em 

resposta ao “Massacre da Praça da Paz Celestial” – episódio denominado pelos 

chineses, eufemisticamente, de “Eventos da Praça de Tiananmen”. O terceiro ocorreu 

em 2003-2004, quando Pequim pediu à União Europeia para retirar a proibição de 

transferência de armas para a China por causa dos eventos de 1989, tendo a UE 

sinalizado com a retirada da proibição. Sistemas de uso dual já haviam sido exportados 

para a China antes mesmo do levantamento das proibições, mas, por pressão norte-

americana, a União Europeia adiou a decisão do término total das proibições. 

A China acredita que é impossível os Estados Unidos proverem o país com 

tecnologia avançada. Os acordos realizados pela Rússia na transferência de tecnologia 

de sistemas têm sido limitados, porque as armas exportadas para a Índia são mais 

sofisticadas (idem) que as da China. 

Essas questões terminam reforçando a idéia chinesa de que investir na sua 

indústria de defesa é uma alta prioridade. No 11º planejamento quinquenal (2006-2010), 

o governo chinês apontou que o país tem que se esforçar na melhora da qualidade da 

inovação e construir um sistema inovador de defesa para a ciência, tecnologia e 

indústria (CHINA, 2006). São esses fatores que fazem com que a China invista pesado 

no desenvolvimento de uma capacidade autônoma, principalmente para o seu setor 

aeroespacial. 

A China possui uma visão positiva e negativa da globalização. A positiva é que 

ela trouxe investimento de capital para o país e beneficiou seu desenvolvimento 

econômico. A negativa divide-se em duas partes. A primeira se refere à dependência: os 

analistas chineses afirmam que nações “tecnologicamente fracas” vão ficar cada vez 

mais dependentes das tecnologias avançadas providas pelos países desenvolvidos, que 

irão impor barreiras à transferência de tecnologia (DING, 2009, p.153). A segunda é 

relativa ao problema do brain drain para os países desenvolvidos, que buscam atrair 

pessoas talentosas dos países em desenvolvimento e mantê-las, ao mesmo tempo em 

que buscam bloquear o avanço tecnológico desses países (idem). Isso se aplica ao setor 

de defesa do país. A China busca desenvolver sua indústria de defesa, levando em 

consideração os efeitos negativos que falamos acima, sem a participação de países 

ocidentais (notadamente EUA e UE). A busca de colaboração com outros países tem 
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sido constante – como a cooperação com o Brasil no programa CBERS44 (Satélite Sino 

Brasileiro de Recursos Terrestres) – no setor civil, transferindo-a para o setor militar. 

Por outro lado, a globalização fez com que o fluxo de tecnologia de uso duplo 

fluísse internacionalmente. A China vê como uma oportunidade a transferência e a 

transformação dessa tecnologia para fins militares (DING, 2009, p.154).

A concepção chinesa de criar uma base sólida de pesquisa e desenvolvimento foi 

aprofundada através dos Programas Nacionais de Defesa. A China possui vários, como 

o National Defense 973 – Space Research, Military Model Project (Junshi Xinghao 

Xinagmu) e o National Defense Science and Technology Advance Research Plan 

Projects (Guofang Keji Yuxian Yanjiu Jishua Xiangmu). 

Destacamos o “Programa 863”, visto que ele possui as diretrizes para o esforço 

crítico de desenvolvimento do setor aeroespacial nacional de defesa. Esse programa é 

originado de uma carta que quatro grandes cientistas chineses enviaram aos líderes do 

país para que houvesse um compromisso com o apoio à pesquisa e desenvolvimento 

nacional. A carta contém quatro pontos: 1) a tecnologia é a chave para o rápido 

crescimento econômico; 2) a busca dos chineses por ser uma potência mundial requer 

que o país construa sua própria base de alta tecnologia; 3) a natureza essencial da 

tecnologia mudou durante os anos 1970, e a China perdeu essa mudança; 4) a China 

deve rapidamente ajustar sua base tecnológica para se conformar a essas mudanças, ou 

então correr o risco de se tornar permanentemente um país de segunda ordem, atrás do 

Japão e do Ocidente (FEIGENBAUM apud MEDEIROS, 2005, p.231-232). A solução 

apresentada pelos cientistas foi que o Estado (PCC) deveria trabalhar em parceria com 

os cientistas e engenheiros mais renomados do país, concentrando as políticas e os 

fundos para áreas críticas de P&D que tivessem valor estratégico para o 

desenvolvimento econômico e segurança nacional da China. Com base nisso, quatro 

princípios de operacionalização foram construídos: 1) apenas a base científica e 

tecnológica orientada para o setor militar não é capaz de sustentar o esforço chinês para 

o século XXI; 2) a distinção entre tecnologias puramente militares e civis é artificial e 

irrelevante; 3) os setores orientados para produtos, como os de mísseis, não podem 

progredir se não tiverem uma modernização dos processos; 4) o programa da China de 

armas estratégicas (nucleares) é um modelo para o a P&D estatal. 
                                                            

44 O Programa CBERS nasceu de uma parceria inédita entre Brasil e China no setor técnico-científico 
espacial. Para maiores detalhes, ver: http://www.cbers.inpe.br/?content=introducao Acesso em 5 de 
janeiro de 2010.
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Mas quais as implicações desejadas por meio dessas mudanças internas? Para 

Feigenbaum (apud MEDEIROS, 2005), são duas, as metas: reduzir a distância 

tecnológica com o Ocidente e perseguir estratégias tecnológicas que possibilitem 

competitividade industrial e poder nacional. 

Através do Programa 863, o governo chinês passou a cooperar com as 

universidades, assim como focar em aplicações comerciais para as tecnologias que 

antigamente tinham aplicação puramente no setor militar.

Como abordamos no capítulo 1, há três fluxos de transferência de tecnologia: A, 

B e C. O fluxo de tecnologia C é o mais importante, porque possibilita a construção 

independente de sistemas militares. Porém, o Fluxo C é difícil para a China conseguir 

em acordos de transferência de tecnologia, principalmente com a Rússia. A licença de 

aeronaves como o SU-27 não incluem o Fluxo C. Após 1989 e o bloqueio de 

transferência de tecnologia para a China pelos Estados Unidos, a China começou a 

introduzir tecnologia russa nos projetos de caças como o FC-1, J-8IIM e o F-10. O 

apoio da Rússia no desenvolvimento dessas aeronaves foi fundamental para o avanço 

nas áreas em que a China possuía dificuldades. 

Tabela 14: Assistência técnica da Rússia para os projetos de caças da China

Projeto Corporação Apoio Técnico
Licença de 

Produção

Caça FC-1

Chengdu Aircraft 

Industry 

Corporation 

(CAIC)

Bloco central, 

Radar, Motor 

Klimov RD-33 

turbofan

RD-33 Turbofan e 

radar

Caça J-8IIM
Shenyang Aircraft 

(SAC)

Processo, 

Excitador, Turbina 

e Radar

Zhuk-8II radar

Caça J-10 CAIC

Dois terços do 

trabalho técnico e 

concepção, 

incluindo aviônica, 

radar, e a turbina 

Lyulka AL-31

-
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Como foi assinalado anteriormente, os Fluxos de tecnologia A e B podem 

contribuir com o desenvolvimento da capacidade do recipiente para conhecimento e 

know-how, e os projetos de produção do SU-27 e montagem do motor RD-33 para o 

caça FC-1, assim como o radar Zhuk-8 II para o caça J-8IIM, podem ser situados nessas 

categorias. O que é interessante é que a Rússia, apesar de necessitar de fundos, recusa a 

transferir tecnologias do tipo C para a China (os fluxos que predominam são A e B). 

Apenas através das tecnologias de uso dual é que a China consegue fazer a aquisição de 

tecnologias do Fluxo C. Esse fluxo tem sido presente principalmente no campo da 

engenharia nuclear e de ciências espaciais que possuem aplicações para o setor militar 

(BAARK apud TSAI, 2003). 

Como dito no capítulo 2, a maioria das aeronaves chinesas continua baseada nas 

concepções soviéticas de 1950. O programa J-10 (Jian 10) começou no ano de 1988 e 

iniciou o seu vôo como protótipo em 1996. Já no ano de 2004, cerca de uma dúzia foi 

entregue à Força Aérea do Exército Popular de Libertação. O J-10 é considerado o 

primeiro avião de caça de quarta geração utilizado pela China, sendo a performance do 

avião sendo comparável à de aeronaves como o F-16 americano e outros em utilização 

no mundo. A entrada em serviço desse caça é importante porque, além de atender a uma 

demanda da Força Aérea, vai reduzir a distância tecnológica com os congêneres de 

outras forças aéreas; dessa forma, a China fica atrás em geração de caças apenas dos 

Estados Unidos, que já estão na 5º geração de aeronaves com o uso do F-22 Raptor.

Os chineses estão direcionando sua produção militar para o setor civil. Entre os 

anos de 1986 a 1994, a China produziu 35 aeronaves MD-82/83 para a McDonnell 

Douglas dos EUA, enquanto 5 aeronaves foram para os Estados Unidos e 30 foram 

adquiridas por companhias de aviação local. Posteriormente, tanto a China como a 

McDonnell Douglas passaram a cooperar na fabricação do MD-90, em que 70% do 

avião seria produzido na própria China e mais três sub-sistemas seriam montados 

localmente (XIAOQIANG apud DING, 2009). 

Há um acordo em curso que envolveria a China, Cingapura e a União Europeia, 

mais especificamente a companhia Airbus. O acordo seria para a montagem de 1,000 

aviões do tipo AE-100 para a aviação regional. A primeira aeronave terminada na China 

foi entregue em 2009 em uma parceria com a Airbus para a fabricação do A320 

(AIRBUS, 2009). 
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A tecnologia de uso dual de países membros da União Europeia é bem mais 

acessível do que a dos Estados Unidos. A tendência de um mundo multipolar faz com 

que a UE tente desenvolver as suas próprias capacidades de toda a linha de produção. O 

projeto da União Europeia é de desenvolver sistemas “ITAR-free”45 para que os países 

membros do bloco possam se aproximar da China de forma independente, 

proporcionando para os chineses as tecnologias de uso dual que eles necessitam e 

acesso a tecnologias mais sofisticadas. 

Isso fica mais claro quando no plano dos acordos de tecnologia espacial que a 

RPC vem celebrando. Como abordamos anteriormente, a China possui colaboração com 

o Brasil no programa CBERS, mas desde os anos 1990 o país possui acordos de 

cooperação com a Grã-Bretanha, através da Surrey University e da Universidade 

Tsinghua na China, no campo de micro-satélites. Esses acordos envolvem a fabricação 

de satélites avançados para navegação, pesquisa, fiscalização e comunicações, cujas 

funções também têm aplicabilidade para o setor de defesa e servem como multiplicador 

de operações. 

Outro acordo foi firmado com a União Europeia no que concerne ao sistema 

europeu chamado Galileo. O Galileo é um sistema de navegação semelhante ao GPS 

norte-americano só que mais preciso. O acordo foi firmado em 2003, e a China vai 

entrar com uma participação no programa de 200 milhões de euros. Para isso, o país 

criou a China Galileo Navigation Satellite Company Limited, que possui quatro 

acionistas de empresas de defesa: China Aerospace Science and Industry Corporation; 

China Electronics Technology Group Corporation; China Satellite Communications 

Corporation; e China Academy of Space Electronics Technology, sob a supervisão da 

China Aerospace Science and Technology Corporation. A China de fato vai se 

beneficiar do projeto Galileo, pois se estima que até 2025 o programa deve ter vendas 

de 205 bilhões de euros através da venda de receptores do sinal e revendas de 168 

bilhões de euros por oportunidades de valor-adicionado (HUANRAN apud DING, 

2009). 

No contexto da Ásia-Pacífico, isso tem gerado preocupações nos países da 

região, especialmente Taiwan, pelas implicações militares que o sistema tem. O sistema 

oferece uma margem de erro menor de 1 m; com essa navegação precisa, a China pode 
                                                            

45 Terminologia usada pela literatura para designar os produtos que não possuem restrição de venda 
imposta pelos Estados Unidos. ITAR significa International Traffic in Arms Regulations. A instituição é 
ligada ao departamento de Estado dos EUA e impõe limitações à venda e transferência de tecnologia.
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lançar ataques de precisão com suas munições, assim como ter posicionamento e 

controle do sistema de batalha. 

Ao mesmo tempo em que um acordo de segurança regional poderia reduzir 

alguns pontos de atrito da China com seus vizinhos, ele parece improvável no curto-

médio prazo. Por isso, a China continua se preparando, militarmente, para um pior 

cenário. O país compreende que não pode confiar em países estrangeiros para apoiar a 

seu programa de modernização militar no logo prazo. A busca pela auto-suficiência 

permanece como a única solução viável para o Partido Comunista Chinês. Os Estados 

Unidos não vão transferir tecnologia de ponta para a China, da mesma forma que 

limitam a transferência de tecnologia de ponta de outros países como Israel. Algumas 

sanções à venda de equipamentos militares da UE continuam por causa do massacre da 

Paz Celestial (DING, 2009). Obviamente, a permanência desse tipo de regime de 

excluir da China o acesso a novas tecnologias não possui relação com os eventos de 

Tiananmen em si, mas sim com a necessidade americana de manutenção da sua 

liderança tecnológica como país de Primeiro Tier, já que o comportamento de limitar a 

outros Estados a aquisição de tecnologias avançadas é comum entre as superpotências 

ao longo da História (KRAUSE, 1995). Por essas razões, a RPC continua investindo 

alto nos seus gastos militares (ver tabela). 

Tabela 15: Gastos militares totais mundiais em 2008 - SIPRI

Ranking
Gastos em 

bilhões

Participação 

Mundial (%)

Gastos Per 

Capita
% do PIB

Mudança 

(%) 

1998-

2008

1. Estados Unidos 607 41,5 1,967 4,0 66,5

2. China 84,9 5,8 63 2,0 194

3. França 65,7 4,5 1,061 2,3 3,5

4. Reino Unido 65,3 4,5 1,070 2,4 20,7

5. Rússia 58,6 4,0 413 3,5 173

6. Alemanha 46,8 3,2 568 1,3 -11,0

7. Japão 46,3 3,2 361 0,9 -1,7

8. Itália 40,6 2,8 689 1,8 0,4

9. Arábia Saudita 38,2 2,6 1,511 9,3 81,5
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10. Índia 30,0 2,1 25 2,5 44,1

11. Coreia do Sul 24,2 1,7 501 2,7 51,5

12. Brasil 23,3 1,6 120 1,5 29,9

13. Canadá 19,3 1,3 581 1,2 37,4

14. Espanha 19,2 1,3 430 1,2 37,7

15. Austrália 18,4 1,3 871 1,9 38,6

Total 1,188 81 -
2,4 

(mundo)

44,7 

(mundo)

Fonte: SIPRI Yearbook 2009.

Pela primeira vez, a China aparece em 2º lugar em termos de gastos militares. O 

país foi o que mais cresceu em termos de gastos em dez anos: 194% de aumento. O 

SIPRI (2009) estima que os gastos com defesa da China totalizaram 590 bilhões de 

yuans, ou seja, 84,9 bilhões de dólares, sendo uma alta de 10% comparada com o ano 

anterior. Com o crescimento econômico chinês, que fica em média de 8,0-9,0% ao ano, 

o incremento nos recursos possibilita esse aumento dos gastos em defesa. De acordo 

com o Livro Branco da China, o país continua a adquirir armas nacionais e estrangeiras 

para equipar as suas forças com vistas a tornar-se mais capaz para uma guerra 

“informatizada” (idem). O SIPRI ainda mostra que o principal investimento da RPC tem 

sido no desenvolvimento de caças de combate e sistemas de defesa aérea, incluindo 

mísseis de médio e curto alcance, que são apontados para Taiwan, e tecnologias de 

submarinos, espaço e satélites (2009, p.196). 

Outro setor em que a China está buscando desenvolver sua capacidade é o da 

Tecnologia de Informação. Militarmente, as tecnologias de informação e comunicação 

trazem benefícios para a melhoria de produtos militares. Em 1988, o General Ren 

Zhengfei fundou a Huawei Shenzhen Technology Company, que tinha como 

responsabilidade a P&D de telecomunicações para o setor militar. O governo e os 

militares trabalharam para fazer da Huawei uma campeã nacional, ligada também ao 

setor civil, aumentando suas vendas de 350 milhões de dólares em 1996 para 3 bilhões 

de dólares em 2002. Além do setor militar, a Huawei tentou penetrar o mercado civil 

que as companhias ocidentais não tinham interesse e conseguiu se estabelecer em países 

como a Rússia, Índia, África, entre outras nações46, ajudando a empresa a entrar em 45 

                                                            
46 No Brasil, a Huawei é conhecida por fornecer as operadoras de celular os modems que conectam o 
sinal 3G para internet. 



122

países. A estratégia usada pela companhia foi a mesma do Japão e da Coreia nas 

décadas de 60 e 70, obtendo tecnologia primeiro, e depois investindo pesado em P&D 

local para se manter na competição por mercados. Estratégia semelhante foi usada pela 

Zhongxing Telecom (ZTE), que se originou da China Aerospace Industry Corporation e 

se converteu ao mercado civil (MEDEIROS ET al, 2005, 218-220) como estratégia de 

sobrevivência, mas tinha como prioridade inicial a P&D militar e estava envolvida na 

produção de mísseis. 

Essas companhias, entre outras, tinham como objetivo atribuído pelo governo 

modernizar o Exército Popular de Libertação (EPL) e a Força Aérea do Exército 

Popular de Libertação (FAEPL). Como as Tecnologias da Informação da China eram 

ultrapassadas, o que se refletiu nas perdas do EPL na invasão do Vietnã em 1979 e, 

posteriormente, na completa destruição do sistema sino-soviético construído para o 

Iraque na Guerra do Golfo de 1991. Desde então, a China busca fortalecer as suas TI 

levando em consideração a questão da segurança (idem, p.248) e o mercado civil como 

fonte de financiamento, o que reflete as conclusões do SIPRI de que a RPC busca estar 

pronta para uma guerra “informatizada”. 

A modernização da Força Aérea da República Popular da China e sua indústria 

aeroespacial de defesa não ficam restritas ao campo estratégico militar. A indústria de 

aeroespacial de defesa da China reflete as políticas governamentais de continuamente 

prover os militares chineses com equipamentos e armas altamente capazes para deixar a 

FAEPL em paridade com suas congêneres. O fortalecimento da indústria militar é um 

indicador da direção que os chineses estão dando para as suas indústrias no momento 

em que a China emerge como um ator central na região da Ásia-Pacífico no século XXI 

(MEDEIROS et al, 2005).

3.4 - Brasil, Índia e China: Segurança, Desenvolvimento e Conversão nas Indústrias 

Aeroespaciais de Defesa

Quando abordamos o renascimento da competição F-X do Brasil e a forma como 

o País vê a concorrência, através da ótica da Estratégia Nacional de Defesa, a 

transferência de tecnologia é de importância central para trazer a indústria aeroespacial 
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brasileira para um novo patamar tecnológico. Um grande debate ocorre sobre a escolha 

da aeronave a ser utilizada. 

É importante notar que esse mesmo debate tomou palco na Índia durante a 

década 1960 e 1970 para a escolha do caça para Força Aérea Indiana. A cúpula da Força 

Aérea Indiana foi favorável à importação do caça americano F-104 Starfighter para 

equipar o ramo aéreo das Forças Armadas. A liderança do Ministério da Defesa da Índia 

recusou a indicação dos caças americanos e impôs aos militares a opção do governo 

pelo caça soviético Mig-21. Por quê? O governo percebeu que a produção por licença 

na Índia e a transferência de tecnologia (GUPTA apud GRAHAM, 1997, p.111) oriunda 

do acordo seria benéfica para o país para o fortalecimento da sua capacidade industrial. 

O fator transferência de tecnologia foi essencial para a opção pelo MIG-21. 

Esse mesmo debate ocorre sobre a escolha do F-X para o Brasil. As iniciativas 

estratégicas de Brasil e Índia que tiveram no início da década de 1970, tanto no setor 

nuclear quanto no aeroespacial, como tendência a combinação de lógicas baseadas na 

segurança e desenvolvimento (THOMAS apud CONCA, 1997). Essa lógica também 

pode ser estendida para a China no início dos anos 1950, mas convém ressaltar que a 

China não possuía muitas opções além da União Soviética. Tanto Brasil como Índia 

exploraram o ambiente internacional favorável para o desenvolvimento das indústrias 

aeroespaciais nas décadas de 1970 e 1980. As aquisições de material bélico saíram da 

mera compra para a ênfase na produção por licença, absorção de tecnologia e 

modernização do parque industrial militar.  A China, durante o período da Guerra Fria, 

barganhou junto à União Soviética o licenciamento de material para emprego militar. 

Uma diferença fundamental entre Brasil, Índia e China é o ambiente de 

segurança regional. A última guerra travada pelo Brasil foi com o Paraguai em 1870, ao 

passo que Índia e China sofreram tensões ao longo do século XX (como foi descrito no 

capítulo 2); ademais, ainda hoje, persistem tensões que podem gerar conflitos na região, 

mais notadamente a Cachemira para a Índia, e Taiwan, para a China. 

O Brasil representa 48% dos gastos militares na América do Sul (SIPRI, 2009). 

As causas do rearmamento brasileiro, após uma década (1990) de estagnação dos gastos 

em defesa, têm algumas implicações. O incremento nos gastos em defesa do Brasil 

atende a quatro grandes fatores: 1) durante os anos de 2006 e 2007, irrompeu uma crise 

no setor de tráfego aéreo do país, quando 400 pessoas faleceram devido a problemas 

com o controle de tráfego aéreo brasileiro (caso do GOL 1907 e TAM 3054), o que fez 
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com que os militares aumentassem o efeito de descontentamento com o cancelamento 

de programas de modernizações; 2) o descobrimento grandes quantidades de petróleo na 

região do Pré-Sal (Mar Territorial) e a necessidade de defender as recém-descobertas 

reservas; 3) a percepção que a região amazônica estaria sob ameaça devido a possíveis 

transbordamentos do conflito da Colômbia com as FARC e o aumento de efetivo de 

bases colombianas por militares norte-americanos; 4) parte de um plano para trazer 

maior status ao Brasil, no qual o País busca maior autonomia na política de defesa 

dando maior apoio à sua indústria de defesa, combinada com a aquisição de armas 

avançadas. Todos os acordos brasileiros vão depender da transferência de tecnologia 

para serem fechados (idem), como o caso da industrialização do helicóptero EC-725 

fechada com a França. 

Levando em consideração Brasil, Índia e China, apenas o último é membro do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Para o SIPRI (ibidem) os gastos 

em defesa de vários países, incluindo esses três, possui uma relação com uma maior 

busca por poder regional ou global.  

A busca pela “auto-suficiência” era, e continua sendo, um desejo indiano. O 

Brasil, diferentemente da Índia, optou por uma industrialização militar atrelada a uma 

integração com a economia global de armas, gerando uma dependência do setor externo. 

Já os indianos deram grande ênfase na auto-suficiência tecnológica e no 

desenvolvimento autônomo. A estratégia indiana foi a de utilizar as transferências de 

tecnologias e produção por licença para desenvolver sua indústria aeroespacial. Há 

evidência de que essa produção por licença e crédito barato e de longo prazo retardou a 

P&D local, mas de modo geral ajudou a Índia a desenvolver uma capacidade industrial 

significativa e a melhorar sua capacidade de negociação com fornecedores estrangeiros 

(BASKARAN, 2004). 

Contudo, a Índia não conseguiu se equiparar com o Ocidente em termos 

tecnológicos. Nesse caso, a Índia não consegue desenvolver sistemas avançados como 

os ocidentais, e o fosso tecnológico ainda não foi fechado. O comércio compensatório 

da Índia com os países aos quais ela negociou, especificamente a União Soviética e 

alguns países europeus, reduziu o peso nas contas externas no curto prazo, mas no longo 

prazo houve um acréscimo no que foi pago devido à dívida que foi deixada (idem). A 

relação com os soviéticos é considerada positiva, na medida em que, apesar do peso 

desigual dos países, a Índia adquiriu armas que melhor serviam aos seus interesses 
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(JACOB apud BASKARAN, 2004), como o caso do MiG-21 citado acima. Após o 

colapso da União Soviética, o país pagou caro por seu material de defesa, até mesmo a 

despeito de necessidades civis, mas devido a esse processo o país iniciou uma busca por 

uma política industrial mais integrada, diversificando a base industrial de defesa, e 

fortalecendo a P&D interna, no sentido de reduzir o débito com a importação de 

materiais. 

Assim como para o Brasil e a China, a experiência indiana mostrou que há uma 

grande complexidade para um país em desenvolvimento conseguir a “auto-suficiência” 

em produção de bens de alta tecnologia como o setor aeroespacial. Tanto é difícil para a 

Índia, como para outros países como China e Brasil. O maior problema do governo 

indiano é estimular uma atividade empresarial em torno do talento e das tecnologias que 

emergem das indústrias de defesa. Um setor que se beneficiou do desenvolvimento do 

setor aeroespacial foi o setor de software em Bangalore (MAHESHWARI, 2003), 

através da Bharat Eletronics Limited cujo estímulo gerou a criação de novas empresas e 

indústrias na região. 

Para Keling, Shuib e Ajis (2009, p.29) a presença da Índia como nova potência 

no cenário geopolítico internacional tem criado, indiretamente, um cenário de dissuasão 

no sudeste asiático, para equilibrar com a China e evitar ameaças de segurança. Porém, 

a experiência indiana no investimento da sua indústria aeroespacial sugere que quando 

há um ambiente de segurança favorável, ela tenta responder a fatores de não-segurança 

– preocupações econômicas, interesses políticos e burocráticos e exercício de 

manifestação simbólica de grande potência (HOYT, 2007). O modelo da “escada da 

produção militar” para a Índia funciona em algumas questões relativas a defesa, mas 

não para o setor civil, porque eles são muito separados. 

O que essas questões sugerem? O setor aeroespacial reflete a seguinte política 

indiana: quando há ameaças, ela é focada em termos de segurança; quando o ambiente é 

de relativa segurança, ela persegue projetos que dão status, como o lançamento de uma 

sonda para a Lua. 

No caso do Brasil, a política para o setor aeroespacial que envolvia a produção 

por licença, co-produção e transferência de tecnologia foi exercida não apenas para 

trazer benefício econômico direto, mas para desenvolver sua indústria aeroespacial a 

fim de “cumprir a visão de seu lugar no mundo” (PERLO-FREEMAN, 2004, p.197). A 

indústria de material bélico também foi usada de forma indireta para a criação de uma 
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infra-estrutura para a indústria civil através de uma forte pesquisa e desenvolvimento 

logo após o período pós-Segunda Guerra Mundial e ganhando um novo impulso na 

década de 1970, fortemente apoiado pelo Estado. A transferência de tecnologia teve um 

papel fundamental através dos contratos, especialmente no setor aeroespacial. Vários 

tipos de colaboração com empresas estrangeiras ajudaram a indústria a desenvolver 

meios tecnológicos mais avançados. Os aviões produzidos por licença e mísseis tiveram 

desempenho espetacular na década de 1980, mas sofreram colapso financeiro logo após 

o final da Guerra Irã-Iraque. 

Cinco questões podem ser extraídas do período em que a ditadura militar apoiou 

a industrialização do setor: 1) crescimento liderado pelo Estado - o governo utilizou 

contratos governamentais, apoio financeiro, e transferência de tecnologia da P&D 

militar para amparar empreendimentos industriais nos quais o setor de defesa tinha 

propensão ao crescimento apoiado pelo Estado, e penetrou nos mercados internacionais 

com armas de média tecnologia; 2) as ligações com o setor civil eram limitadas, visto 

que as indústrias civis tinham envolvimento mínimo no campo da ciência, tecnologia e 

da indústria como um todo; 3) a fronteira entre o domínio público e o privado era 

obscura, ou seja, o setor envolvia uma mistura de empresas públicas, privadas, institutos 

de P&D militares, com órgãos públicos demonstrando caráter empreendedor e empresas 

privadas com ligações fortes com militares através de dependência financeira; 4) lógica 

de comercialização – as escolhas de quais produtos deveriam ser desenvolvidos 

correspondia a uma visão estratégica para possibilitar a venda dos produtos; 5) escolhas 

tecnológicas altamente pragmáticas – a autonomia tecnológica foi perseguida de forma 

agressiva e consistente, levando em consideração o que o mercado ditava e as limitações 

estruturais. 

Dessa forma, o desenvolvimento industrial brasileiro no período pós-1964 estava 

dependente de controle institucional, enquanto a estrutura produtiva refletia as 

configurações de desenvolvimento tecnológico, financiamento e demanda. O Brasil 

também decidiu subir na escada da sofisticação tecnológica, como nota Brauer (1998).

Questões relativas à conversão emergiram já em 1988, quando o então 

presidente do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos afirmou que “nós 

demandamos diversificação como uma questão primária a crise social que a crise da 

indústria de armamentos gerou” (GAZETA MERCANTIL, 1989, p.4). O presidente do 

sindicato também era favorável a um “amplo debate” sobre a indústria armamentista 
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brasileira. Após ser eleito presidente, Luís Inácio Lula da Silva, em 2007, incentivou um 

maior gasto em defesa do Brasil, fechando grandes contratos para a produção do 

submarino nuclear e considerou que a indústria armamentista brasileira tem um 

importante papel no plano de defesa para permitir ao Brasil “acreditar que pode se 

tornar uma potência mundial no século XXI”47 (REUTERS, 2007). 

Com relação à questão da conversão, apenas a Embraer e a Avibrás se 

mantiveram ativas, por terem conseguido sucesso no setor civil. As duas empresas 

buscaram também voltar a serem ativas no setor militar, em uma tentativa de 

renascimento do setor de defesa brasileiro. O uso estratégico de licença e transferência 

de tecnologia trouxe benefícios para o setor civil e militar, mais especificamente o setor 

aeroespacial, com a Embraer. 

O Brasil não se envolve numa guerra desde 1870 na sua região, e seus gastos 

militares se situam em torno de 1,5% do PIB (SIPRI, 2009). O que explicaria o recente 

desenvolvimento do setor aeroespacial de defesa é um desejo, ainda antigo, da 

independência no suprimento de armas, assim como o poder militar é parte de uma 

ambição de longo prazo para se tornar potência regional e global – e não de uma 

imediata ameaça às suas fronteiras (PERLO-FREEMAN, 2004).

Durante os 30 anos após a Revolução Comunista, a China viveu um período 

conflituoso nas suas fronteiras. Nos anos 1960, o país acompanhou a tensão entre as 

superpotências (Estados Unidos e União Soviética), preocupando-se com o perigo 

iminente de outra guerra, inclusive nuclear (CHEN, 2003). Desde o início dos anos 

1980, a relação da China com seus vizinhos melhorou ao longo do tempo, na medida em 

que o país buscou reduzir as tensões nas suas fronteiras criando mecanismos de 

construção de confiança entre a Rússia, Índia e Vietnã (FRANKENSTEIN, GILL apud

CHEN, 2003), mas as tensões ainda permanecem. A fonte de tensão se deve ao 

comprometimento de Taiwan com a independência, o que gera ainda constrangimentos 

entre a República Popular da China e Taiwan. A situação de segurança na Ásia Oriental 

tende a uma détente entre os países desde os anos 1990 (idem, 2004); nesse contexto, a 

interdependência econômica também tem fortalecido uma confiança mútua.

Para Yitzhak Shichor (1998), desde os anos 1990 os militares chineses têm-se 

comprometido em transformar a China em uma grande potência, tanto economicamente 

                                                            
47 “Lula pede parque industrial militar como estratégia de defesa” Disponível em 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/brasil/2007/09/06/ult1928u4841.jhtm. Acesso em 6 de setembro de 2007.
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como militarmente. Shichor (idem, p.161) afirma que o poder, para a China, não apenas 

é necessário para proteger o seu processo de rápida modernização e deter possíveis 

adversários hostis, mas também é um símbolo de grandiosidade. 

Arthur Waldron (2008), assinala que a modernização militar chinesa pegou o 

mundo de surpresa. O autor prossegue na argumentação que esse fato não é devido ao 

sucesso chinês na dissimulação e engano48, mas é do resultado da falta de vontade dos 

estrangeiros (os não-chineses) de reconhecer a inteligência e a capacidade do governo 

de Pequim, assim como a relutância em aceitar que a China não está a procura de status 

regional ou local, mas de status (YONG, 2008) de uma grande potência global. Um 

exemplo que o autor cita é que as tecnologias de uso dual não estão sendo adquiridas de 

forma impulsiva ou assistemática; elas estão obedecendo a um plano dos militares 

chineses de uma consistente modernização, para tornar-se auto-suficiente quando 

possível, baseado nas compras de uso dual quando viáveis (ou disponíveis) e outras 

através das compras militares da Europa, Israel, Rússia e de outros países (idem). Com a 

utilização dessas formas de aquisição de tecnologia, a China conseguiu “saltar” décadas 

de pesquisas internas e desenvolvimento custoso, movendo-se rapidamente em direção 

ao estado-da-arte da tecnologia militar. Waldron afirma que, hoje, a China possui caças 

(o J-10) de ponta de lança em números substanciais, assim como capacidade de mísseis 

balísticos e nucleares com tecnologia de múltipla entrada (MIRV - Multiple 

Independently Targeted Re-entry Vehicle) e capacidades anti-satélite. 

Para Fisher (2008), o processo de modernização chinesa ocorre em dois 

períodos. O primeiro vai do período de Deng Xiaoping até 2010, que deve ser visto, de 

acordo com o autor, como um período de catch-up e de preparação para grandes 

contingências militares regionais e/ou locais. Entre essas contingências estariam Taiwan 

e a consolidação do controle sobre o mar sul da China. O segundo período baseia-se nas 

realizações do primeiro período, mas é adaptada às necessidades de exercício de 

influência militar global. Entretanto, o autor reconhece que o Exército Popular de 

Libertação (que formula as estratégias chinesas), não está pronto suficientemente para 

combater e vencer uma guerra com Taiwan (idem).

Fisher (ibidem, 170) afirma que a China está desenvolvendo ou construindo sua 

capacidade de “projetar poder”. Com isso, os chineses mostram novas intenções e 
                                                            

48 Dissimulação e engano são conceitos de Sun Tzu que remetem ao adversário não saber exatamente o 
que você está fazendo. Para Sun Tzu toda guerra é dissimulação. Para maiores detalhes ver: TZU, Sun 
(2008) A arte da guerra. Eko.
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capacidades em face das avaliações “convencionais” que são realizadas sobre o país. 

Para o autor, é comum no meio acadêmico ver as avaliações da modernização militar 

chinesa como apenas uma questão para a solução do conflito com Taiwan, ou que ela 

fica de forma limitada ou meramente defensiva. Porém, outros analistas levam em 

consideração que a China apresentou em 2006 capacidades robustas de projetar poder, 

em termos doutrinários, forças do exército e força aérea. 

Em 2005, o General Liu Yazhou, comandante da Força Aérea do Exército 

Popular de Libertação, afirmou que 

When a nation grows strong enough, it practices hegemony. The sole purpose of 
power is to pursue even greater power. . . The frontiers of our national interests 
are expanding. Our military strategy should embody characteristics of the 
time”49. 

Declaração semelhante foi dada pelo Almirante Yang Yi, diretor do Institute for 

Strategic Studies da National Defense University do EPL:

What is particularly noteworthy is that compared with the political, 
diplomatic, and cultural means of safeguarding China’s interests, China’s 
military force lags far behind. As a responsible big power, China needs to 
build a military force worthy of its international status. . . This makes it 
necessary to combine “soft force” and “hard force”. (SHELAN apud 
FISHER, 2008).

A China também estaria buscando projetar poder através de vendas de armas 

avançadas. Ao vender armas com alta tecnologia militar, o país busca defender uma 

parcela do mercado de defesa e construir relacionamentos estratégico-militares 

(FISHER, 2008, p. 210). De acordo com o SIPRI (2009), os maiores exportadores de 

armas podem ser mostrados no gráfico abaixo (através do banco de dados do SIPRI):

                                                            
49 Eurasian Review of Geopolitics “Interview with Lt. General Liu Yazhou of the Air Force of the
People’s Liberation Army”. O texto está em inglês. Janeiro de 2005, in Fisher (2008).
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Gráfico 3 – 10 maiores exportadores de armas: Período de 2004 a 2008

Fonte: Gerado automaticamente do SIPRI Arms Trade Database 2004-2008

No período que compreende os anos de 2004 a 2008, os maiores exportadores 

ainda são os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Itália, 

Espanha, Ucrânia e Suécia. Convém ressaltar que os clientes da China são limitados. O 

Paquistão é o maior cliente, e tem recebido apoio técnico no desenvolvimento de armas 

nucleares, mísseis, caças de combate e pequenos SAMs (Surface Air Missiles – Mísseis 

Ar-Superfície). Um exemplo é o programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

caças Chengdu FC-1/JF-17, que está alçando a industria aeroespacial do Paquistão a um 

novo patamar. O governo chinês vem tentando expandir suas vendas através da 

transferência de tecnologia de pequenos mísseis balísticos para Turquia, Indonésia e 

Tailândia. Outros vinte países da África e Ásia demonstraram interesse em adquirir o 

caça FC-1 (GRAVAT, 2008). 

A modernização das forças chinesas tem gerado controvérsias sobre a sua 

possível utilização. Para John Mearsheimer (2005), a China está buscando a hegemonia 

na Ásia, o que estaria de acordo ou com o pensamento do General Liu Yazhou que 

expusemos acima, ou seja, tornar-se imbatível militarmente na região da Ásia-Pacífico. 

Como uma profecia, essa modernização militar tenderia a gerar, necessariamente, uma 

guerra com os países da região ou os Estados Unidos. Acreditamos que chegar a essa 

conclusão, nesse momento, pode ser algo temerário porque Michael Wallace (apud
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DOUGHERTY, PFALTZGRAFF, 2003, p.378) concluiu que a aquisição de material 

bélico não é um fator determinante para potencializar as hostilidades, assim como Paul 

Diehl, que chegou a mesma conclusão (ibidem), os autores afirmam que apenas a 

competição armamentista não leva à guerra. Portanto, é necessário que haja outros 

fatores suficientemente graves para conduzir as nações a uma confrontação. No caso de 

China e Estados Unidos, não parece razoável para os chineses entrarem em 

confrontação com o seu principal mercado, para o qual seus produtos são exportados.

3.5 – Considerações Finais

Brasil, Índia e China, ao longo do período da Guerra Fria, procuraram 

desenvolver suas indústrias militares dando grande ênfase ao setor. O Brasil chegou a 

ser o sétimo maior exportador de armas para o mundo em desenvolvimento, com uma 

lógica comercial forte no desenvolvimento do setor. Tanto a Índia como a China 

possuíam e ainda têm o desejo de adquirir auto-suficiência. 

O que caracterizou a produção dos países analisados é que eles continuam a ser 

dependentes de componentes estrangeiros para sua produção de alta tecnologia, em 

particular, o setor aeroespacial. 

No caso brasileiro, o maior sucesso foi a Embraer, remanescente da 

industrialização militar da década de 1960 e 1970. O setor aeroespacial brasileiro 

conseguiu sobreviver à queda das vendas e ao abandono do setor na década de 1990 

graças à conversão do setor para o mercado civil. A Embraer mostrou renascimento 

quando conseguiu vender, no ano de 1994, 200 aeronaves regionais ERJ-145 para o 

setor civil. O mercado aeroespacial externo é o responsável pela continuidade de vendas 

do setor no Brasil. 

Na Índia, o processo de conversão para o setor civil foi pequeno, mas 

considerável, notando que o setor de software no país, em Bangalore, foi beneficiado 

com os investimentos no setor aeroespacial. Na China, o setor de tecnologia da 

informação teve impulso dado pelo setor aeroespacial, notadamente companhias como a 

Huawei e a ZTE, que passaram por reformas e entraram em uma lógica comercial forte. 
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Passar por um período de conversão foi uma necessidade dos países tiveram na 

virada da década de 1990, por causa da capacidade ociosa das suas indústrias. Também 

foi uma questão de sobrevivência das indústrias locais, especialmente para o Brasil. 

Para os militares chineses, o processo de conversão foi importante para manter 

os empregos do setor de defesa e criar um mercado lucrativo para que recursos 

continuassem fluindo para as pesquisas militares. Na Índia, apesar de o setor de 

software ter-se beneficiado de tecnologias de uso dual e spin-offs oriundos do ramo 

aeroespacial, não houve políticas claras de desenvolvimento de produtos destinados ao 

setor civil, como aconteceu com o Brasil e a Embraer. 

As políticas de transferências de tecnologias e produção por licença foram as 

predominantes entre os países analisados. Através desses acordos, Brasil, Índia e China 

objetivaram dar “saltos” na escada da produção militar na tentativa de atingir a 

completa e independente P&D militar. Porém, esse ainda é um caminho longo a ser 

percorrido pelos países que não atingiram a tão almejada auto-suficiência na produção 

da área. Nesse caso, cabe destacar as políticas chinesas de fortalecimento da sua rede 

militar sócio-técnica através de reorganizações e mudanças que visavam a dar melhorias 

ao setor. Aos poucos, a China persegue a produção total de bens militares internamente, 

como caças. Devido aos condicionantes estruturais, como os vetos internacionais à 

venda de material bélico para o país, a elite do PCC acredita que essa forma – a 

produção doméstica de material bélico – é a única viável, ao longo prazo, para manter 

uma independência na aquisição de material bélico avançado. 

Quais são as considerações em relação à nossa hipótese de que a estratégia de 

catching-up do desenvolvimento militar-industrial, especialmente o setor aeroespacial, 

dos países analisados possui fatores de cunho doméstico e geopolítico, tendo o segundo 

maior peso? Precisamos fazer algumas considerações para explicar esses fatores.

1) Para Brasil, Índia e China, as políticas de desenvolvimento das indústrias 

aeroespaciais de defesa tinham finalidades tanto domésticas quando 

geopolíticas. Podemos afirmar que ocorre um misto de ambos os fatores. Apesar 

de estarem em regiões diferentes e ambientes de segurança diferentes, todos os 

países investiram na expansão da sua base industrial-militar aeroespacial com 

uma lógica de segurança e desenvolvimento.

2) Com relação ao Brasil, a ambição do País no período das décadas de 1970 e 

1980 era formar sinergias entre o ideal de segurança nacional, ambições 
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geopolíticas, crescimento econômico e inovação tecnológica. O status de grande 

potência também faz parte do interesse em desenvolver o setor aeroespacial. 

Apesar do abandono que o setor de defesa sofreu ao longo da década de 1990, 

ele mostra hoje sinais de reaquecimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

afirmou que o investimento no setor faz parte de uma política que almeja alçar o 

Brasil à condição de potência. Esse interesse esbarra na condição de que o país 

não possui a completa independência no setor de P&D. A produção brasileira é 

caracterizada como dependente, e apenas alguns setores atingiram certa 

independência, mas não o setor aeroespacial. A Embraer é dependente da 

produção de componentes importados porque a fabricação interna é custosa para 

a estratégia de preço das suas aeronaves. Tanto as aeronaves do setor civil como 

do setor militar, como, por exemplo, o Super Tucano, possui peças (o motor, 

p.ex.) que são de fabricação estrangeira. Essa “busca pelo poder” esbarra em 

constrangimentos externos e internos para que efetivamente se concretize. Nos 

constrangimentos externos, porque a tendência é que os países avançados como 

os Estados Unidos limitem o acesso à tecnologia, como no caso do programa 

CBERS que o Brasil tem com a China. Constrangimentos internos, porque o 

país não possui uma base capaz de torná-lo independente da produção de 

material bélico. Seria correto afirmar, com Sam Perlo-Freeman, que no Brasil a 

indústria aeroespacial brasileira “busca o seu lugar no mundo”, ou seja, busca 

pela riqueza com lucros advindos das vendas, como nas de aviões civis e 

militares, como o Super Tucano. O programa F-X2 também pode ser um 

importante instrumento para alçar a indústria militar brasileira a um novo 

patamar tecnológico.

3) A Índia fez um esforço de desenvolver a sua indústria ao longo de 50 anos após 

sua independência. Como foi assinalado anteriormente, a presença da Índia 

como nova potência no cenário geopolítico internacional tem criado, 

indiretamente, um cenário de dissuasão no sudeste asiático para equilibrar com a 

China e evitar ameaças de segurança. Porém, a experiência indiana no 

investimento da sua indústria aeroespacial sugere que quando há um ambiente 

de segurança favorável, ela tenta responder a fatores de não-segurança –

preocupações econômicas, interesses políticos e burocráticos, e de exercício de 

manifestação simbólica de grande potência. Concordamos com Timothy Hoyt 
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quando afirma que há manifestações simbólicas de potência, com relação à 

Índia, porque o país não conseguiu auto-suficiência ao longo desses anos. 

Apenas alguns países podem produzir caças supersônicos, como os Su-30MKI, e 

isso reflete a auto-imagem que a Índia possui como poderio crescente nas 

relações internacionais e de uma grande nação. O setor nuclear do país também é 

um exemplo disso, apesar de que a China também possuiu armas nucleares. O 

Brasil rejeitou o uso nuclear para fins militares. Para o contexto indiano, a 

“Busca pela Vitória na Guerra” é algo mais palpável do que a busca pelo poder. 

O país ainda busca conter o Paquistão e, em menor medida, a China. Isso fica 

patente quando temos em mente a declaração do General Sharma, que afirma 

que “na Índia, nós temos que nos manter razoavelmente com os nossos vizinhos. 

Assim, se as forças dos vizinhos se modernizaram, então temos que continuar a 

nos modernizar também”.

4) Como dito anteriormente, Yitzhak Shichor afirma que desde os anos 1990 os 

militares chineses têm-se comprometido em transformar a China em uma grande 

potência, tanto economicamente, como militarmente. Shichor afirma que poder, 

para a China, é necessário não apenas para proteger o seu processo de rápida 

modernização e deter possíveis adversários hostis, mas também é um símbolo de 

grandiosidade. O desenvolvimento da indústria aeroespacial chinesa leva em 

consideração que apenas a base científica e tecnológica orientada para o setor 

militar não é capaz de sustentar o esforço chinês para o século XXI. A distinção 

entre tecnologias puramente militares e civis é artificial e irrelevante, devendo o 

estado investir em tecnologias de uso dual e favorecer a criação de spin-offs 

como no setor de Tecnologia da Informação. Os militares chineses inovaram ao 

conceber um sistema de “triângulo” que abarca a infra-estrutura de P&D do 

Estado e a TI comercial. A China tem investido na construção de medidas de 

confiança para reduzir um potencial conflito na região. A afirmação que a 

modernização do setor militar do país vai levar necessariamente a uma 

confrontação é relativamente perigosa. A “busca pelo poder” dos chineses 

estaria relacionada com a criação ou a manutenção de uma balança regional de 

poder na região. Isso fica mais claro com a preocupação da política externa 

chinesa em manter aliados como o Paquistão na venda de caças FC-1 e a 

subseqüente transferência de tecnologia. 
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É comum aos três países a busca pelo status nas relações internacionais. Esses 

três Estados vêem suas indústrias aeroespaciais de defesa como parte integrante desse 

processo. Há um consenso na literatura de que os acordos de transferência de tecnologia 

de Brasil, Índia e China trouxeram alguns benefícios para o setor industrial nacional 

como um todo. Mas seria interessante indagar quem ganha exatamente o quê com esse 

processo. Entretanto, essa questão ainda é objeto de novas pesquisas pelo seu grau de 

complexidade. Países que investem em defesa como Brasil, Índia e China e diferenças 

substanciais no investimento vão continuar existindo. De outro lado, haverá países 

como a Costa Rica, que fez uma opção pelo reduzido custo em defesa, e a Suíça, que 

não entra em guerra há mais de 400 anos, embora possua um sistema de defesa 

invejável para os países avançados. Essas questões demonstram que o sistema 

internacional continua heterogêneo, e sua natureza é multidimensional. 
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