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RESUMO 

O presente trabalho teve por escopo analisar a gestão integrada de Stakeholders 
civis-militares com o Exército Brasileiro e a Base Industrial de Defesa. O estudo foi 
necessário devido às oportunidades de melhoria e maiores possibilidades 
desenvolvimentistas que o país pode aproveitar pela interação civil-militar, bem 
como aplicar a vivência deste pesquisador, aliada aos conhecimentos adquiridos na 
MBA FGV. Para tanto, estudou o panorama estrutural brasileiro e suas indústrias de 
defesa, com as projeções evolutivas de antecedentes históricos, concluindo sobre as 
oportunidades de melhoria e benefícios que todos Stakeholders pode ter dentro das 
mudanças decorrentes do momento político e econômico mundial. Da mesma forma, 
verificou as particularidades dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro, com 
suas nuances e perspectivas, possibilidades e dificuldades, oferecendo parcerias e 
soluções com as empresas civis. Investigou as peculiaridades e possibilidades das 
modernas relações interativas entre Forças Armadas e a área civil, com proveito e 
ganho dual em processos, materiais e tecnologias. Foram algumas conclusões do 
presente caso: possibilidade de salto evolutivo do gerenciamento logístico e Supply 
Chain em prol da Força Terrestre, Base Industrial de Defesa e da Defesa do Estado 
Brasileiro; ganhos significativos estruturais e de procedimento operativo, tanto para 
civis, como para militares; possibilidade real de ganho de escala fabril, com melhor 
aproveitamento de recursos orçamentários e privados; alto desenvolvimento 
tecnológico conjunto de forma integrada, sustentável e de plataforma nacional; 
difusão de serviços, materiais e estruturas duais, ampliando a capacidade de 
desenvolvimento da Nação. Maior interação civil-militar do Exército Brasileiro com a 
sociedade empresarial de forma simbiótica e não apenas participativa, gerando 
maior inserção de militares em áreas sensíveis e de interesse do País; geração de 
lucro empresarial, mola mestra para alavancar, de forma dual, as necessidades 
protetivas estratégicas do Brasil; por fim, alta capacitação de militares e civis 
nacionais em prol do desenvolvimento do Estado Brasileiro.  
 
Palavras-chave: Stakeholders, gestão integrada, civis-militares, emprego dual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O pensamento geopolítico estratégico nos dias atuais é pressuposto 

significativo para que uma nação desenvolva-se de forma vigorosa e com 

sustentabilidade. Devido à globalização acelerada, ao rápido e contínuo 

desenvolvimento tecnológico e aos desafios impostos pelas novas políticas globais 

da sociedade moderna, a segurança de uma nação exige constante necessidade de 

renovação e aprimoramento de suas estruturas internas vigentes. “Dentro de dez 

anos estaremos usando 50% de bens e serviços que, hoje, ainda não foram 

inventados.” (DE BROCHARD, 1991) 

A política de segurança de uma sociedade é fim teleológico1 de todo e qualquer 

governo. A salvaguarda nacional é a missão fundamental dos militares. Contudo, 

diante das novas ameaças assimétricas do mundo contemporâneo, o conceito de 

segurança nacional estipula uma nova visão da política de defesa nacional. Nesta, 

começa a ocorrer uma maior inserção do gerenciamento integrado entre civis e 

militares na formulação das políticas de defesa. 

A capacidade dos países participarem ou acompanharem a dinâmica atual 
da evolução tecnológica lastreada em conhecimentos científicos, é o fator 
determinante do cenário estratégico. (LONGO, 2003) 
 

De igual importância para o tema pesquisado é a realidade atual da sinergia 

provocada pelas correlações civis-militares nas áreas da Defesa, pesquisa científica, 

tecnológica, industrial, acadêmica e até cibernética. Uma ação integrada indica uma 

maior participação na formulação de uma melhor estrutura de defesa, com aspectos 

positivos para a Política de Defesa Nacional (PDN), tornando-se forte componente 

da política interna do País e da Estratégia Nacional de Defesa (END). 

O relacionamento sinérgico entre os componentes civil e militar é bem vindo, 

dentro dos macros sistemas “Nação Brasileira” e “Defesa”. Um sistema de Defesa 

integrado civil-militar desenvolve-se a partir de um complexo conjunto de relações 

entre o governo, de orçamentos públicos, de parcerias públicas e privadas. 

Historicamente, a lógica operativa do militar profissional perante o Estado foi 

traçada primeiramente por Karl Von Clausewitz, em sua obra “Da Guerra”, publicada 

em 1831. Nela, a competência, a responsabilidade e o espírito “cooperativo” do 

militar foram pontos importantes da obra.  

                                                 
1
 Teleológico - adjetivo que em filosofia, refere-se a argumento, conhecimento ou explicação que 

relaciona um fato a sua causa final. 
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A guerra em que uma nação se envolve é definida por Clausewitz (1984), como 

a “continuação da política por outros meios”, validando, assim, a ação cooperativa 

civil-militar, contribuindo para a preservação da segurança nacional. 

Após Clausewitz (1984), outros teóricos abarcaram o tema das relações 

integradas entre civis-militares sendo que Alfred Noorgard, Alexander Wendt, Barry 

Buzan e Ole Waever destacaram-se na linha construtivista da Ciência Política. 

No mundo contemporâneo pós 2ª Guerra Mundial (2ª GM), Samuel P. 

Huntington, em seu livro “O Soldado e o Estado”, publicado em 1957, foi o primeiro a 

tecer relações inovadoras entre a integração civil-militar.  

 
Um dos fatos mais básicos e óbvios do nosso tempo é que as mudanças na 
tecnologia e na política internacional se combinaram para tornar a 
segurança a meta final da política em vez de seu pressuposto. 
(HUNTINGTON, 1957) 
 

       Após isso, o teórico social Morris Janowitz sistematizou as considerações de 

Huntington, em sua obra “O Soldado Profissional”, publicada em 1960, surgindo 

novo marco teórico das novas relações civis-militares, pela “teoria da convergência.” 

 
O soldado tornou-se mais técnico e eficiente em seus meios funcionais, 
diminuindo a distância entre as esferas civil e militar, exigindo a participação 
civil especializada nas capacidades mais técnicas do militar. (JANOWITZ, 
1960) 
 

Atualmente, as operações militares, bem como as novas dinâmicas e demandas 

da sociedade se tornaram ainda mais complexas, existindo novos desafios para a 

implementação de uma gestão integrada de Stakeholders civis-militares. Esses 

desafios provêm de duas áreas: um desafio epistemológico2 quando da introdução, 

em sistemas hierarquizados, de novas formas de explicar e compreender e tema em 

tela. O desafio ontológico3 de mudança de foco de uma abordagem centrada no 

Estado, para uma que é muito mais abrangente, abarcando o capital intelectual, 

empresarial e até as Relações Internacionais. Por fim, tem-se o atual mundo de 

acelerada transformação.  

No Brasil, a idéia de gestão integrada de Stakeholders civis-militares está 

presente na atual Política Nacional de Defesa (PND), tornando-se forte componente 

da política interna do País e da Estratégia Nacional de Defesa (END).  

                                                 
2
 Epistemológico - significa ciência, conhecimento. É o estudo científico que trata dos problemas 

relacionados com a crença e o conhecimento, sua natureza e limitações. 
3
 Ontológico - relativo à ontologia – ciência do ser em geral, que considera o ser em si mesmo, 

independentemente do modo pelo qual se manifesta. 
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O Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN) dispõe que: “Em conformidade com 

as diretrizes legais, as Forças Armadas brasileiras se estruturam em torno de 

capacidades e não em função de inimigos.” (LBDN, 2012, grifo nosso) 

Nesse tocante, a nação brasileira adentra o novo milênio como promissora 

potência emergente, destacando-se como respeitável player global.  

Para tanto, a obtenção e retenção dos elementos humanos e materiais, voltados 

à Defesa e ao desenvolvimento nacional, são premissas constantes da inovação 

tecnológica proporcionada pelos avanços nos ramos da informática, cibernética, 

satélites e comunicações, blindagem, bio e nanotecnologia, mecatrônica, dentre 

outros, sendo estes pontos de convergência críticos. Assim sendo, a busca destes 

elementos pelos militares, no seio civil, garante a evolução sistêmica da Força 

Terrestre e o apropriado incremento da “estatura político-estratégica” 4 do Brasil. 

As relações entre civis e militares abrangem não apenas a relação entre os 

militares e o Estado, mas também a sua relação com a sociedade política e civil. Isto 

é de vital importância quanto à persecução dos objetivos dos Projetos de Força5 do 

Exército Brasileiro (EB), em muito condicionados às interações destes elementos. 

Atender as demandas fortalece o Estado, preparando-o para os cenários 
externo e doméstico. Correlacionar de forma equilibrada segurança 
internacional e pública, o interesse e a soberania nacional, são tarefas que 
demandam uma ação decisiva e um compromisso democrático de todos os 
setores, estatal e social. (PECEQUILO, 2007, grifo nosso) 
 

A existência de um País moderno, capaz de projetar poder e realizar uma rápida 

transição da situação de paz para a de guerra determinará a vitória ou a derrota. 

(BRASIL, 2003)  

É certo que existem desafios para a inovação conjuntural de uma nova política 

de gestão integrada de Stakeholders civis-militares. Essas mudanças requeridas são 

relevantes para o tema abordado e priorizam um maior rigor teórico, uma 

necessidade de complementar as relações civil-militares já existentes no Brasil e a 

                                                 
4
 Estatura político-estratégica compreende o conjunto de atributos que são percebidos e 

reconhecidos por outras nações e que definem relações e participações dentro do contexto 
internacional. Define, também, os procedimentos destinados a dotar a nação de um poderio bélico 
adequado a sua condição geopolítica global. 
5
 As novas capacidades a serem adquiridas e as estratégias a serem adotadas proporcionarão o 

salto estratégico necessário e serão consolidadas em um Projeto de Força que contenha 
(capacidades) e arranjos de Força (estrutura organizacional, articulação, equipamento, logística e 
preparo civil-militar). Capacidade é o termo técnico utilizado na Política de Defesa, tendo como 
exemplo de capacidade naval: porta-aviões, submarino nuclear. Aéreo: Caça Gripen, Avião carga 
Embraer KC-390. Espacial: primeiro satélite brasileiro de comunicações civis-militares. Terrestre: 
radar brasileiro SABER de vigilância das fronteiras contra drogas e tráfico de armas. 
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aceitação de um novo desenho e abordagem interdisciplinar em disciplinas 

correlatas e no mundo empresarial. Some-se a isso a constante e rápida evolução 

dos meios de combate que impactam de maneira negativa nos Produtos de Defesa 

(PRODE), tornando-os obsoletos e de difícil manutenção e reparação.  

         Como início de uma boa governança gerencial de forma integrada entre civis e 

militares, pode-se citar no estudo o Projeto Brasileiro de Vigilância das Fronteiras, 

chamado pelo Ministério da Defesa de SISFRON. Este grandioso projeto prevê forte 

gestão integrada civil-militar, com intensa participação da Base Industrial de Defesa 

(BID). Há interesse de que as Instituições Nacionais detenham o domínio 

tecnológico do sistema e sejam capazes de desenvolvê-lo com a participação de 

profissionais civis e militares.  

A defesa nacional é um problema de todos os brasileiros. Se o País 
envolver-se em guerra todos os brasileiros sofrerão as conseqüências. 
Trata-se da defesa do patrimônio, da família, das riquezas do povo, 
consequentemente, da soberania do Brasil. (BARBOSA, 2007) 
 

Nesse sentido, pode-se citar, como exemplo, nos EUA e Europa, onde se 

verificam: gestões integrativas civis-militares pelo processo de Spin-off (derivagem) 

de tecnologias de uso dual civil-militar, a formação conjunta de corpo de cientistas e 

pesquisadores no ramo de Defesa, a normatização jurídica clara e compensatória 

em prol da indústria de Defesa e a interação tecnológica com empresas de Defesa. 

Todos estes vetores são inovações e possibilidades reais de utilização pelo 

empresariado brasileiro.  

Diante do quadro apresentado, este estudo tem por escopo analisar soluções 

inovadoras, práticas e objetivas para a melhor eficiência da gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares no Brasil, o que, por si só, justifica a importância da 

pesquisa. 

Ainda neste diapasão, foram utilizados dados e referências com base na 

vivência profissional do pesquisador quando da realização do Curso Avançado de 

Logística na Universidade de Logística do Exército dos Estados Unidos da América 

(EUA); como oficial de logística (G4) e Team Site Commander quando observador 

militar na Missão das Nações Unidas para o Referendum no Saara Ocidental; como 

bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), como chefe do 

International Tecnhical Support Division para cooperação civil-militar BAE Systems e 

EB no projeto Viatura Blindada M113BR e, por fim, aluno da Fundação Getúlio 

Vargas em Master Business Administration em Gestão Estratégica de Empresas. 
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  O trabalho inicia-se com a formulação do problema, seus objetivos, questões 

de estudo, continuando com a delimitação e relevância do estudo, ao passo que 

definiu seus termos. Em seguida, aborda o referencial teórico, a partir da revisão da 

literatura existente sobre o tema e que serve de embasamento para a investigação, 

além de realizar o levantamento da metodologia da pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo realizadas, as quais possibilitaram solucionar o objetivo 

geral proposto: Analisar como a gestão integrada de Stakeholders civis-

militares pode gerar “benefícios” e “sinergias” entre o Exército Brasileiro e a 

Base Industrial de Defesa em prol do Brasil? 

O solução do problema acima será atingido, tendo como norteador os objetivos 

específicos essenciais para a realização da pesquisa listados abaixo: 

 Analisar as modernas relações de Stakeholders civis-militares, com enfoque 

na gestão integrada, alinhada ao pensamento geopolítico de desenvolvimento do 

Estado brasileiro, com a participação do Exército Brasileiro e da Base Industrial de 

Defesa;  

 Analisar as condicionantes estruturais e tecnológicas presentes nacional e 

internacionalmente, visando o processo simbiótico de modernização  e 

Transformação do Exército Brasileiro;        

 Analisar o atual cenário de oportunidades para o Exército Brasileiro e a Base 

Industrial de Defesa, tendo por escopo a visão estratégica do EB e da BID em fazer 

uso do Spin-Off, das oportunidades envolvidas com a simbiose entre civis e 

militares, da interação do EB e da BID em proveito do Sistema de Vigilância das 

Fronteiras – SISFRON e do Marketing e Benchmarking civil-militar na Política de 

Defesa Nacional. 

 O trabalho foi planejado e estruturado desde o inicio do curso da MBA – 

ISAE/FGV deste pesquisador em agosto de 2012 até agosto de 2015, envolvendo 

competências e conhecimentos adquiridos em 23 anos de serviço as Forças 

Armadas, relacionados ao tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para Covarrubias (2007), as Forças Armadas de diversos países sul-

americanos, seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América (EUA), iniciaram 

modificações estruturais, buscando se transformar e se aproximar do ramo civil. 

Com efeito, a gestão integrativa civil-militar é tema focal para que tais mudanças 

produzam os melhores efeitos desejados pelas políticas de Defesa e na integração 

dos diversos segmentos da sociedade de tais países.  

 No tocante ao estudo das primeiras relações civis-militares, o teórico da guerra 

Clausewitz (1831), abria caminho para os ensaios de tratativas entre civis e 

militares. O ideário do militar como sendo muito mais que um guerreiro e possuidor 

de outras capacidades, além da de fazer a guerra, permitiu a teorização da interação 

entre o ramo civil e militar e suas interveniências em constante mutação atual. 

Para Forster (2009), diretor de pesquisa do Departamento de Estudos de 

Defesa Real do Exército Inglês, o desafio epistemológico das velhas e novas 

relações civis-militares foi construida em três vertentes e têm estado presente desde 

a fase primordial dos embates modernos.  

A primeira, seguindo o que leciona Noorgaard (1994), houve uma forte 

tendência, em grande parte da literatura das relações civil-militares, em se evitar ou 

fazer explícitos pressupostos teóricos sobre o tema. Preferiu-se uma abordagem 

empírica e isenta de teorias que muitas vezes apenas descreviam eventos e 

processos. Buscou-se a praxis e a vivência cotidiana para explicar fatos e relações 

entre civis e militares. De modo diverso, Pye (1969), argumenta que isso era de 

certa forma menos evidente, concentrando seus estudos em seu próprio trabalho 

dentro de um conjunto de questões teóricas sobre o papel do militar em sociedades 

em desenvolvimento. 

As razões atuais de predominância da pesquisa de Noorgaard para a gestão 

integrada civil-militar têm complexa abordagem. A maioria destas utiliza inferência 

descritiva, oferecendo estudos empíricos e descrições com generalizações com 

base nas observações e vivências aprendidas. Isto ficou caracterizado nos estudos 

cooperativos entre civis e militares realizados pelos pensaores Janowitz e Finer. 

(BLONDELL, 1999)  

A segunda vertente teórica, no campo da cooperação civil-militar, é que muitos 

aspectos das Relações Internacionais e Ciência Política afetas ao tema têm 
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abordagem baseada no realismo analítico. Nesta abordagem, o Estado é 

conceituado como ator unitário, que monopoliza as relações com o mundo exterior e 

define o interesse nacional. (CARR, 1991; MORGENTHAU, 1967) 

Para tanto, Huntington (1957), reporta a necessidade de preservação da 

centralidade dos Estados em relações internacionais. A noção de soberania é um 

elemento chave do conceito realista e neo-realista, sendo algo indivisível e 

defendido energicamente pelos Estados. O domínio do realismo analítico atraiu 

teóricos para um foco na soberania, poder e as motivações de maximização do 

poder. O realismo analítico dominou a análise acadêmica do campo das relações 

civil-militares, ficando patente nas obras de Samuel Huntington, “O Soldado e o 

Estado” (1957), “Ordem Política e as Sociedades Changing” (1968) e Samuel Finer, 

“O Homem a Cavalo: O Papel dos Militares na Política” (1962).  

A proeminência destas abordagens é interessante tendo em vista as chamadas 

razões sistêmicas. Desde 1989, com o fim da Guerra Fria e colapso 

da União Soviética, em 1991, houve importantes desenvolvimentos teóricos 

que o campo das antigas relações civis-militares não pode mais ignorar. Vale citar o 

pós-positivismo e o construtivismo normativo nas Relações Internacionais, 

evidenciado nos estudos de Alexander Wendt, Buzan Barry e Ole Waever, que 

oferecem novas contribuições para o campo cooperativo civil-militar. (WENDT, 1992, 

p. 392; BUZAN, 1991; WAEVER, 1996)  

A partir de uma perspectiva epistemológica, estas abordagens vislumbram 

novos entendimentos para o tema em estudo, argumentando que a realidade é 

socialmente construída. Para eles, "nenhuma categoria de conhecimento é estável o 

suficiente para produzir conhecimento". (WOODS 1996, p. 25) 

Ao aplicar o pressuposto de que as normas e os valores são socialmente 

construídos através da atividade intersubjetiva, a abordagem construtivista chama a 

atenção para a necessidade de uma reflexão mais crítica sobre quais interesses são 

requeridos em determinadas construções e determinação de conceitos vigentes e de 

convencional conhecimento das relações civis-militares. (WENDT, 1992) 

Mais recentemente, estas epistemologias construtivistas sustentam muitas das 

abordagens teóricas dominantes. Para Zalewski (1994), este desenvolve o 

argumento de que não é suficiente apenas o exame de uma teoria sobre a evidência 

observável de modo isolado. É a teoria que decide o que podemos observar, 

chegando até mesmo a sugerir algo. Para ele, é mais interessante e esclarecedor 
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perguntar de que forma as teorias dominantes criam ou constroem o reino empírico. 

(ZALEWSKI, 1994, p. 235)  

Assim, o método de abordagem construtivista pode oferecer ótimas 

ferramentas analíticas para a compreensão das interações de gestão entre civis-

militares dentro da Base Industrial de Defesa.  

Uma nova tendência de estudos sobre a temática apresentada é a aplicação da 

escolha racional cooperativa civil-militar. Esta tem atraído a utilização da teoria dos 

jogos para examinar as questões dentro do campo civil-militar. O surgimento de 

vertentes racionais nos elementos cooperativos entre civis militares adicionou uma 

nova dimensão para o campo, tentando explicar as novas relações civis-militares.    

Para Feaver (2005), por quaisquer que sejam as limitações do alcance 

empírico, há que se pelo menos tentar especificar os fundamentos e premissas 

sobre as quais a abordagem é baseada. Assim, o método terá agregado 

peso ao crescente interesse em "explicar" questões dentro das cooperações civis-

militares.  

Estudiosos como Smith e Hollis oferecem explicações teóricas sobre a 

cooperação civil-militar, indo além da questão semântica, estabelecendo diferenças 

conceituais sobre os ideários de previsão, relevância política e complexidade versus 

simplicidade, procurando entender eventos únicos ao invés de generalizar sobre 

classes de eventos. (WAEVER, 1996) 

Finalmente, a terceira vertente teórica epistemológica trata da maior demanda 

de multidisciplinaridade nas cooperações civis-militares. Nesse sentido, as antigas 

relações civis-militares têm certa dificuldade de se enquadrarem na nova 

estruturação apresentada, sendo a investigação multidisciplinar, característica 

ausente de muitos estudos de cooperação civil-militar. Em parte, isso ocorreu pelo 

monopólio sociológico dos militares, no decorrer temporal, dos estudos envolvendo 

áreas bélicas, notadamente sobre a relação entre as forças armadas e a sociedade. 

Nesse tocante, cabe destacar que os teóricos europeus se distanciaram dos 

pensadores americanos em termos do foco de interesse. Como observa Douglas 

Bland, muitos estudiosos norte-americanos têm uma abordagem legalista da 

cooperação civil-militar. Já para os europeus, ocorre uma linha de pensamento em 

termos de governança. (BLAND, 2001) 

Para um entendimento evolutivo do aprimoramento da antiga e a nova 

cooperação civil-militar, estas podem ser resumidas em três proposições: a primeira 
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é que as abordagens antigas de primeira geração, com a separação estanque das 

atividades entre civis e militares está sendo seriamente questionada por um maior 

rigor teórico das Relações Internacionais e da Ciência Política. Em segundo, o 

domínio do realismo analítico está sendo contestado por inovações de conhecimento 

em um mundo acelerado em constante mutação, especialmente a partir do 

construtivismo e novas abordagens teóricas das relações de poder e Relações 

Internacionais. Por fim, em terceiro lugar, a cooperação civil-militar vive hoje o 

desafio de permear toda a estruturura de esforço de guerra, chegando aos mais 

altos níveis políticos da nação e até da comunidade internacional. Esta orbita fora do 

campo do tido como tradicional, abrindo novos ramos de investigação. Acaba por 

envolver, também, a cooperação interagências e multidiciplinaridade de diversas 

áreas, tanto do saber, como tecnológicas. Evidencia-se, assim, a participação 

conjunta de militares e civis com a preocupação teórica e prática do entendimento 

da Guerra e da Paz, proporcionando uma moderna visão holística das questões 

centrais inerentes a cooperação civil-militar. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Marconi e Lakatos (2000, p. 44) afirmam que “não há ciência sem o emprego 

de métodos científicos”. 

 Este estudo seguiu o método de abordagem dedutivo de Marconi e Lakatos 

(2000), pois “partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência 

dos fenômenos particulares (conexão descentralizada)”. No caso em questão, tendo 

por base as teorias e regras que regem a gestão de Stakeholders. 

O primeiro capítulo apresenta a proposta do trabalho a ser desenvolvido, 

relatando a contextualização do tema, o motivo da escolha do assunto, bem como 

de sua importäncia, os objetivos esperados, tanto o geral como dos específicos, o 

escopo e demais estruturações do trabalho.  

Já o segundo capítulo aborda o estado da arte sobre o tema, apresentado o 

referencial teórico estudado para o sucesso no desenvolvimento do trabalho. Aborda 

o conceito de gestão integrada de Stakeholders civis-militares, evidenciando os 

pensadores e suas lições sobre o tema em tela, bem como sua evolução, etapas e 

processos, descrevendo as principais peculiaridades das relações civis-militares que 

foram estudadas em seus tipos e processos de integração sinérgica.  

Posterior à explanação do referencial teórico, o terceiro capítulo apresenta a 

metodologia utilizada. Nesta fase houve a subdivisão para melhor entendimento dos 

aspectos referente à como se processou a coleta de dados e, após, do tratamento 

dado a esses dados, para que resultassem em conhecimento passível de ser 

utilizado na pesquisa.  

O quarto capítulo, por sua vez, apresenta as principais relações modernas que 

acontecem no mundo contemporäneo entre os Stakeholders civis-militares, 

mostrando conceitos inovadores e novas relações dinâmicas entre diversos setores 

envolvidos.  

O quinto capítulo, relata as condicionantes nacionais e internacionais que 

impactam diretamente e indiretamente sobre os objetivos do trabalho e permitem o 

melhor desenrolar das ações desenvolvimentistas no ramo da Defesa e do 

desenvolvimento nacional. 

O sexto capítulo, de maior envergadura, descreve o cenário de oportunidades 

que a gestão integrada de Stakeholders civis-militares pode trazer ao Exército 

Brasileiro e a Base Industrial de Defesa. Este capítulo se subdividiu em outros 



11 

 

subitens versando sobre a visão estratégica do EB e da BID pelo uso do Spin-Off, do 

uso da simbiose civil-militar para alavancar o projeto de transformação do EB, das 

interações civis-militares em proveito do Projeto de Vigiläncia das Fronteiras – 

SISFRON e, por fim, do Marketing e do Benchmarking de Stakeholders envolvidos 

na Política de Defesa Nacional. 

Por fim, o sétimo capítulo tratou da conclusão. Neste, o tema foi retomado 

tratando-se de como se processou o problema pesquisado, sendo realizado um 

resumo de como se chegou à solução final da pesquisa. 

 Quanto ao método de procedimento, o estudo seguiu os métodos comparativo, 

monográfico e estatístico. (MARCONI e LAKATOS, 2000) 

O método comparativo porque realizou a comparação entre as existências, 

divergências e semelhanças entre os conceitos inovadores e interações da gestão 

integrada entre civis e militares utilizados por outros países, Organismos 

Internacionais e até do empresariado nacional. O método utilizado foi o monográfico 

porque a aplicação de uma gestão integrativa civil-militar, sendo esta estudada em 

profundidade, pode se tornar estudo representativo de todos os casos semelhantes. 

O método apresentou dados estatísticos, em tabulação rasa, em determinadas 

partes da pesquisa, onde foi necessário demonstrar números, valores e 

porcentagens, a termos quantificativos e qualitativos, para comprovação da relação 

destes entre si. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

Vergara (2003) afirma que a forma como os dados são obtidos deve ser 

exposta para quem lê o projeto de pesquisa.  

Assim, este estudo iniciou a coleta de dados inicialmente por meio das 

pesquisas bibliográfica e documental em livros, revistas, teses e dissertações 

referentes ao tema pesquisado, artigos científicos, documentos, manuais e relatórios 

do Exército Brasileiro e instituições estrangeiras congêneres. Estas pesquisas foram 

conduzidas nas bibliotecas das escolas militares e civis localizadas no município do 

Rio de Janeiro-RJ, Curitiba-PR e da Universidade de Logística do Exército dos EUA, 

na Virgina, VA. Complementarmente, foram adquiridos livros no comércio, além da 

consulta na rede mundial de computadores. 
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3.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Este estudo tratou os dados coletados de forma qualitativa, conforme Vergara 

(2003). 

Para a realização do tratamento dos dados utilizou-se o programa Microsoft 

Excel e para registros o programa World 2010. Estes programas permitiram a coleta 

dos dados da pesquisa gerando textos e tabelas. A utilização de marcadores e filtros 

dos programas possibilitou um tratamento mais afinado, permitindo a criação de 

modelos de análise, facilitando a comparação, seleção e descrição de processos 

envolvendo a gestão integrada de Stakeholders civis-militares pelo EB e BID. 

Para Gil (2010) uma vez coletados os dados estes devem ser analisados, a fim 

de dar sustentação para as respostas ao problema proposto para a investigação, 

além disso, o autor descreve que estes dados precisam ter uma interpretação mais 

ampla, que por sua vez, irá depender dos conhecimentos adquiridos anteriormente 

pelo pesquisador. 

 Os textos e demais dados bibliográficos obtidos sofreram tratamento qualitativo 

a fim de estruturar os dados que permitiram a análise da cooperação estratégica 

civil-militar dinamizada por uma gestão integrada de Stakeholders, conforme 

prescreve Vergara (2003). 

As técnicas de Estatística Não Paramétrica são, particularmente, adaptáveis 
aos dados das ciências do comportamento. [...] Os testes não paramétricos 
são extremamente interessantes para análise de dados qualitativos. 
(FONSECA e MARTINS, 1996, p. 225) 
As estatísticas não-paramétricas são versáteis porque podem lidar com 
escores ordenados e categorias. Isso pode ser uma vantagem definitiva 
quando o investigador está lidando com variáveis que não se prestam a 
dados precisos com intervalos regulares (que, mais provavelmente, estão 
de acordo com suposições paramétricas), tais como questionários e vários 
instrumentos de classificação do comportamento afetivo. [...] Algumas vezes 
os únicos escores disponíveis são freqüências de ocorrências (que em geral 
não são normalmente distribuídas) ou ordenações, e o pesquisador deve 
utilizar testes não-paramétricos. (NELSON, 2002, p. 180) 

 

No estudo em questão, foi possível precisar quais os componentes estruturais 

que definem o nível atual de gestão de Stakeholders civis-militares em relação a 

ampla gama dos setores da sociedade brasileira, bem como das empresas 

envolvidas com produtos de defesa e pesquisadores. Em suma, foi possível afirmar 

se o atual nível de gestão integrada civil-militar no Brasil se adequa e pode sofrer 

evoluções e melhorias. 
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Os resultados obtidos servem de base para análise dos outros dados 

qualitativos, principalmente os provenientes da rede mundial de computadores e 

aqueles oriundos de pesquisa bibliográfica e documental. 

A pesquisa abordou quatro diferentes métodos de pesquisa para o tratamento 

de dados qualitativos. 

Inicialmente foi utilizado o método de análise do conteúdo, em que os textos da 

bibliografia e documentação estudada serão profundamente analisados, buscando o 

significado das ideias oriundas da leitura a respeito da gestão integrada de 

Stakeholders. 

O método de análise de discurso buscou, por meio de discussões com 

Stakeholders civis-militares em contato com esse pesquisador, explorar o sentido 

das percepções e ideias dos empresários da BID e militares do EB, a fim de jogar 

luz sobre as possibilidades e necessidades cooperativas civis-militares. 

A técnica comparativa buscou captar as peculiaridades, diferenças e 

semelhanças entre a gestão integrada de Stakeholders e as necessidades para a 

execução do Projeto SISFRON e desenvolvimento da BID. 

Finalmente, foi realizada uma triangulação entre todos os dados coletados, 

com o intuito de se atingir o objetivo de confirmar dados sobre a gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares pelo EB e a BID. 
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4 RELAÇÕES MODERNAS ENTRE STAKEHOLDERS CIVIS-MILITARES 

 

Segundo Frederik Rosén (2009), em seu artigo elaborado para o Dinish 

Institute for International Studies (DIIS), DIIS Working Paper, sobre as relações 

modernas entre Stakeholders civis-militares, retrata a nova dimensão global de 

parceria e interação entre os segmentos considerados em tela. 

A gestão integrada entre civis e militares identifica um novo patamar em 

desenvolvimento em relações, sendo esta o produto de organizações militares que 

embarcam em papéis de governança civil e na criação de parcerias profundas 

interagências militares e civis.  

O desenvolvimento das relações integradoras modernas foi importante para o 

envolvimento militar dos EUA no Afeganistão e Iraque, bem como no reacerto do 

papel dos militares na segurança global e em sua política de Defesa, acrescentando 

assim uma nova complexidade para a cooperação internacional de segurança. 

As efetivas relações civis-militares que são totalmente consistentes com a 
nossa Constituição e o papel poderoso que os Estados Unidos vai continuar 
a desempenhar na arena internacional são essenciais para a segurança 
futura e bem-estar de todos os americanos. (MCCAFFREY, 2009) 
 

O conceito trata da complexidade das relações cooperativas e das multiplas 

tarefas que militares e civis estão envolvidos direta e indiretamente. Trata, ainda, de 

normas, princípios e de tarefas das quais a maioria das organizações militares são 

inadequadas, quer seja porque não têm os conhecimentos necessários ou até 

mesmo pela falta de “capacidades” e limitação institucional e de conhecimento. 

A gestão integrada de Stakeholders civis-militares trata de questões 

cooperativas pouco conhecidas pelos militares e empresas brasileiras, tais como o 

treino de policiais civis e da guarda nacional em áreas de pacificação pós-guerra, da 

contratação empresarial e da agregação de empreiteiras para reconstrução de 

setores destruidos pela guerra, de atividades cooperativas de segurança civil de 

pontos sensíveis e da construção de linhas de energia e de telefonia em áreas 

destruídas ou inseguras. 

Os programas de alinhamento cooperativo civil-militar ajudam no 

desenvolvimento e na participação direta na formação da governança política, 

propiciando forte interação sistêmcia que terá grande sustentabilidade no futuro, 

tanto para os militares, quanto para as empresas participantes. A gestão integrada 
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de Stakeholders civis-militares considera que todos podem ser fornecedores de 

poder bélico. 

 

Figura 1 – Mapa de relações civis-militares no mundo 

 

Fonte: Ministério da Defesa - Livro Branco de Defesa Nacional (2010) 

 

A nova dinâmica modernizadora das relações civis-militares tem impacto direto 

nas políticas governamentais de diversos países, afetando seus planos estratégicos 

de Defesa e influenciando diversos setores da sociedade na criação de um alto nível 

de parcerias entre militares e as agências civis.  

Com base nesses aspectos, o U.S. Army desenvolveu conceitos inovadores 

em termos cooperativos entre civis e militares com os chamados Contract Policy 

(Política de Contrato), International Contracting (Contratante Internacional) e o 

Contracting Representative Officer (Oficial Representante de Contratos). 

 Esses elementos estão consolidados na política de Defesa americana, tendo 

importante papel nos processos aquisitivos de inovação, serviços, meios e 

tecnologias para o Department Of Defense (DOD) dos EUA.  

Até o fim da Guerra Fria, a primeira e segunda geração de relações civis-

militares, tinham o debate do assunto focado na temática sobre a relação militar e do 

soldado para o Estado. Esta discussão originalmente surgiu a partir do paradoxo do 

Estado e a criação de uma organização com a capacidade para assumir o próprio 

Estado. O tema ainda se aprofundou em áreas do orçamento militar, tecnologia, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvCv76ppscCFciEkAodDXsF2A&url=https%3A%2F%2Fwww.targetmap.com%2Fviewer.aspx%3FreportId%3D37942&ei=ALHMVavCBsiJwgSN9pXADQ&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNEqAL-T0JcqoU98zhPC2tQtx2BrTw&ust=1439564345319291
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvCv76ppscCFciEkAodDXsF2A&url=https%3A%2F%2Fwww.targetmap.com%2Fviewer.aspx%3FreportId%3D37942&ei=ALHMVavCBsiJwgSN9pXADQ&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNEqAL-T0JcqoU98zhPC2tQtx2BrTw&ust=1439564345319291
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cultura, ciências militares, complexos industriais militares, recrutamento, dentre 

outros. Nos anos 1990, uma nova temática sobre as relações civis-militares foi 

exposta quando do aumento significativo das operações internacionais de 

manutenção da paz. No contexto das "complexas emergências humanitárias", foram 

atribuídas as forças armadas a missão de trabalhar com os civis. Assim, a linha 

entre o soldado e o civil tornou-se o cerne do debate. 

Atualmente, as relações civis-militares entraram em uma nova fase, com 

presença no ambiente de guerra no Iraque e no Afeganistão. Surgem, assim, 

alianças estratégicas e políticas entre as capacidades militares e civis para as 

diversas ações que se fazem necessárias enquanto na situação de crise, bem como 

na reconstrução de áreas destruidas pelas Equipes de Reconstrução Provincial. 

Frederik Rosén (2009) sugere que as tropas de paz da ONU e a Equipe de 

Reconstrução Provincial devam ser classificadas, respectivamente, como primeira e 

segunda geração de relações civis-militares. Essas relações pertencem ao domínio 

internacional e podem ser divididas em relações visíveis e não visíveis. Visíveis são 

as relações civis-militares tangíveis na forma física e observáveis na interface entre 

militares e civis, incluindo as comunidades locais, as Organizações Não 

Governamentais (ONG) nacionais e internacionais. Não visíveis são as relações 

civis-militares que incluem o intercâmbio de informações sobre a segurança e as 

intenções de ação estratégica, bem como o diálogo político sobre projetos e 

questões de financiamento orçamentário e contratos administrativos. 

  Segundo Frederik Rosén (2009), a razão inovadora da gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares é que esta enfatiza a intensa cooperaçao civil-militar em 

vez da separação funcional de tarefas dentre os elementos em tela. 

  Este novo olhar cooperativo gera novas capacidades de competência 

profissional dentro do nível estratégico das forças armadas e influi na política de 

Defesa e nas estruturas geopolíticas das modernas nações. Permite o aceite de 

inovações nas relações civis-militares que podem influenciar o desenvolvimento e 

uso de tecnologias e serviços que nunca foram utilizados por todos.  

A diferenciação principal da terceira geração cooperativa civil-militar é que esta 

desaparece com a percepção de um confronto entre "militares" e "não-militares".  

A ação militar é um método utilizado para atingir um objetivo político. 
Enquanto os assuntos militares e as questões políticas não forem idênticas, 
é impossível isolar um do outro. (MAO TSE TUNG, 1937) 
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Com a gestão integrada de Stakeholders civis-militares, o segmento militar 

passou a interagir e evidenciar quatro grandes responsabilidades perante a 

sociedade: 

a. a de ser o signatário e representante do Estado quanto as modernas 

necessidades de segurança e Defesa militar da nação e de seus interesses 

geopolíticos estratégicos; 

b. a de ser o administrador e executor das decisões governamentais quanto as 

ações militares que visem a contigência de situações de anormalidade e de crise; 

c. a de ser o fiel cumpridor das decisões políticas do Estado que requeiram o 

emprego dos meios e recursos militares, dentro e fora do país. 

d. a de ser o promotor da inclusão e integração social, criando o 

entrelaçamento de conhecimentos, tecnologias, sistemas e estruturas, visando a 

segurança e o desenvolvimento nacional conjunto. 

  Em verdade, estas responsabilidades são indistintas do país, ou do sistema 

político onde o ramo militar está inserido, uma vez que os valores de progresso e de 

competência profissional são universais e isto fundamenta o espírito cooperativo 

civil-militar, o que é muito apreciado no mundo moderno. 

  Nesse diapasão, a ética militar desempenha um papel reforçador nas relações 

civis-militares. A grande responsabilidade dos militares quanto à segurança e a 

defesa do Estado colocam o segmento militar como protetor da nação e o torna 

referencial político fundamental para muitos grupos desenvolvimentistas da 

sociedade. Para tanto, a de se ter uma percepção cooperativa extensível e 

compreensível ao restante de toda a sociedade. A defesa de valores como a 

unidade, a tradição, o espírito de corpo, a comunidade, e a disciplina social fazem 

ressaltar as relações de gestão integrativa entre civis e militares. Sua preocupação 

com a preservação de fatores como a segurança, ordem, hierarquia e segurança 

pública, tornam evidente que a interação civi-militar é quesito permanente na 

obtenção do desenvolvimento da nação. (FREDERIK ROSÉN, 2009) 
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5 CONDICIONANTES ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICAS 

 

Segundo Amarante (2003, p. 14), ao contrário dos combates do passado, 

quando as batalhas diminuiam de ritmo pelo simples anoitecer, a guerra moderna 

implicará em ações ininterruptas, diuturnamente, sem pausas para descanso. O lado 

positivo é que ela será de menor duração. Em consequência, os meios materiais e 

humanos deverão estar disponíveis com uma rapidez nunca antes vista. 

Em outra vertente, Rodrigues (2004, p. 96) afirma que “o problema investigado 

deve ser uma questão a ser respondida através de uma pesquisa científica”. Para 

Gil (2002, p.27), “um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de 

maneira clara e precisa”. 

Atualmente, a Estratégia Nacional de Defesa (END) prevê que haja intensa 

cooperação civil-militar, sustentada por um adequado sistema logístico de 

aquisições, buscando ao máximo a integração e aproveitamento de todos os 

elementos e estruturas disponíveis, quer sejam de ordem militar ou civil. A adequada 

simbiose destes vetores diversos em busca da sustentabilidade do combate gera 

uma das capacidades mais eficientes e desejadas para as Forças Armadas. 

O Processo de Transformação do Exército (Brasil, 2010) visa a preparar a 

Força Terrestre para o futuro, tendo como prazo norteador o ano de 2030. Assim, as 

atividades cooperativas civis-militares devem ser estabelecidas de modo a satisfazer 

as exigências dessa mudança. O ideário de melhoria contínua, com padronização de 

elementos chaves que tem grande aplicação no meio militar, são, em termos gerais, 

ações e procedimentos que facilitam as operações militares, tais como, aplicação de 

intermodalidade, interoperabilidade, conectividade conjunta e a gestão participativa e 

integrada dos meios civis.  

Dentre estes, destaca-se o Exército Norte-Americano como elemento ímpar de 

estudo sobre o tema proposto, sendo, na atualidade, a maior máquina de guerra do 

mundo contemporâneo, que desenvolve diversas atividades contratuais com o ramo 

civil americano e até internacional. Este se utiliza do ACC (U.S. Army Contracting 

Command) – Comando Contratante do Exército dos EUA como vetor de força para a 

consecução de seus objetivos como Força Terrestre.  

Esta simples decisão doutrinária interativa amplia o poder de projeção de força 

dos EUA e mais que centuplica diversas vezes a sustentação de suas tropas pelo 
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mundo, tudo de forma ordenada e com economia de meios, aproveitando-se dos 

modernos preceitos da cooperação entre civis e militares expostos nesta pesquisa. 

No que se refere ao Exército Brasileiro, as políticas estratégicas aquisitivas e 

formativas em recursos humanos, retenção de talentos, meios e materiais atrelados 

à cooperação civil-militar são, ainda, pouco expressivas. Isto criou um gap 

significativo de “como” as atividades civis e militares estão estruturadas no EB, o que 

necessita ser reduzido.   

Até os dias atuais, o pensamento da Força Terrestre se concentra na 

“organização dos apoios ao combate condicionado aos meios existentes”, porém, 

normatiza e estuda quase que totalmente os “meios existentes militares”, pouco 

tratando dos “meios civis”, nem tão pouco de sua simbiose de utilização conjunta.   

A moderna política estratégica de Defesa envolve mais que somente o uso de 

militares e seus meios. Nela se insere o conceito de “estatura político-estratégica” da 

nação, como o conjunto de atributos percebidos e reconhecidos por outras nações e 

políticas governamentais para adequar a estrutura de gerra do país, fazendo-a 

condizente ao Status Quo do mesmo. Para tanto, o Sistema Defesa Nacional, 

necessita em demasia de elementos contraentes6 e da participação integrada do 

braço civil. O ramo civil é ponto chave para a evolução sistêmica do Exército 

Brasileiro e da mantença de um sistema institucional mais amplo, com participação 

maciça da sociedade brasileira, sem o qual, não terá condições de atender novos 

desafios e a elevação constante de demanda reprimida de segurança das fronteiras 

– SISFRON, dos PRODE e dos PED. 

Se quisermos obter resultados diferentes no Exército Brasileiro, teremos 
que romper com o passado e adquirir mentalidade, habilidades e 
capacidades novas para desenvolver soluções sinérgicas. As “novas 
missões”, como qualquer empreendimento humano, exigem ajustes na 
estrutura e na filosofia de emprego das Forças Armadas. O conflito do futuro 
terá como aspectos prioritários: o controle de massas; a luta contra o crime 
organizado; o combate ao terrorismo internacional; as ações sobre a 
informação; a cooperação com órgãos nacionais e de outros países; e a 
integração de todos os meios a serem empregados [grifo nosso]. (SILVA, 
2008). 

                                                 
6
 Contraentes – relativo aos operadores jurídicos, às normas, leis, procedimentos e regras de 

conduta, objetivando a realização de contratos, acertos, aceites, parcerias e outras formas de 
concordância mútua ampla ou restrita, no caso, entre civis e militares. É tido na forma legal como 
instrumento escrito ou verbal por intermédio do qual as partes convencionam prazo, preço, condições 
e obrigações mútuas para a consecução de determinado fim lícito. Enseja, ainda, compra-e-venda, 
locação, permuta, agência, distribuição, fiança, compromisso, empréstimo (mútuo e comodato), 
arrendamento mercantil (leasing), depósito, empreitada, seguro, corretagem, transporte, comissão, 
mandato e prestação de serviços. 
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A definição do que representa a expressão “estatura político-estratégica 
do Brasil” é muito importante, pois deve orientar o planejamento destinado a 
dotar o País do poderio bélico que lhe seja compatível e capaz de assegurar 
a manutenção dos Objetivos Nacionais Permanentes [grifo nosso]. (SILVA, 
2008). 

 

Diante do quadro exposto, infere-se que a estatura político-estratégica do Brasil 

necessita da gestão integrada de Stakeholders civis-militares para gerar 

“capacidades” sustentáveis à Força Terrestre e a BID.  

  O Exército Brasileiro, após reformulações advindas da 2ª GM, foi exemplo a 

ser seguido por vários segmentos da sociedade do País. Entretanto, no decorrer dos 

anos, a carência de recursos financeiros provocou significativo hiato tecnológico 

entre os civis e militares (BRASIL, 2010). Segundo Silva (2011), a insuficiência de 

recursos materiais para as Forças Armadas tem sido uma constante no Brasil. 

Coronado (2011) afirma que a estabilidade da economia brasileira, a partir dos 

anos 1990, provocou a otimização dos processos e tecnologias no meio empresarial, 

implicando em maior variedade de produtos e serviços e minimização dos 

desperdícios.  

O incremento constante de meios e serviços civis que utilizam moderna 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), cibernética, nanotecnologia, 

serviços satelitais, componentes intermodais, de Defesa e segurança, dentre outros, 

têm formalizado novos rumos para a sociedade. Para Bertaglia (2009), em um 

passado recente, as necessidades eram supridas apenas pela obtenção, 

movimentação e distribuição “física” dos produtos. Nesse pensamento, cada parte 

atuava de modo isolado, não sendo necessário uma integração física ou sistêmica.  

Esta vertente foi válida tanto para civis quanto para militares, o que explica a 

segmentação e distanciamento cooperativo ainda presente nas diversas atividades 

do EB. Atualmente, a moderna interação, intercomunicabilidade, simplificação de 

meios e redução de gastos se tornou a tônica dos negócios no meio civil. Assim, a 

ideia também se torna interessante para os Projetos de Força (PROFORÇA) do EB, 

que não podem se distanciar, nem tão pouco ser contrária às atividades amplamente 

levadas a efeito pelo empresariado brasileiro. Esta faz amplo uso da infraestrutura 

do País e sua dinâmica está colimada aos modernos preceitos de eficiência e 

economia.  

Desse modo, seria interessante e significativo que o EB pudesse fazer uso das 

modernas inovações existentes na sociedade brasileira e na comunidade 
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internacional sem necessariamente ter de desenvolver cada “capacidade” de forma 

própria, isolada e com alto custo. Poder-se-ia tornar realidade quando se pensa na 

simbiose de atividades de gerenciamento integrado entre civis e militares. Assim, o 

conceito inovador permitiria usufruir de variada gama de possibilidades, com a 

praticidade e economia da concorrência, preços de mercado, fusão de interesses e 

de dados, agregação de valor, retenção e capacitação de talentos para o setor de 

Defesa nacional.  

Ainda propalando esses casos, a viabilidade desta feita só se torna efetiva e 

não dispendiosa quando executada por meio de contraentes. Estes definem as 

necessidades e criam capacidades de forma conjunta desde o início dos 

procedimentos, não ficando isolados, cada qual em seu seio, como feito atualmente 

pela Política de Defesa Nacional. Esse sinergismo de cooperação conjunta, agrega 

maior valor de prestação de serviços sem grandes encargos trabalhistas, 

previdenciários e financeiros. De forma contrária, se tudo fosse executado somente 

por militares, isto aumentaria significativamente a necessidade em pessoal, material 

e recursos financeiros da Força Terrestre. 

Atualmente, alguns sistemas, ramos e setores existentes no EB, tais como, 

logística, operacional, avaliação, ensino, Defesa, inteligência, aquisições 

centralizadas, desenvolvimento C&T e P&D, hotelaria (hotéis de trânsito), Próprio 

Nacionais Residenciais (PNR), saúde, dentre outros, não tem conseguido suprir a 

demanda reprimida, nem atender satisfatoriamente as necessidades do público 

interno, posto que ainda são muito estanques e pouco diversificados, não possuindo 

interação significativa com estruturas civis congêneres que possam reverter o 

quadro presente. Entretanto, fazendo uso do artifício contratual e de terceirizações, 

como amplamente utilizado pelo U.S. Army, o EB pode alavancar sua dinâmica de 

atuação, modernizar-se a relativo baixo custo e garantir sua projeção e respeito da 

sociedade.  

 Cabe ressaltar que a realidade dos conflitos modernos, cujas ameaças 

apresentam-se difusas, fluidas e imprevisíveis, exige o emprego das Forças 

Armadas interligadas e conectadas com toda a sociedade. (BRASIL, 2011) 

Para tanto, o descritor “INTEGRADO” pode ser traduzido como o ato ou efeito 

de cooperar, forma de ajudar as pessoas a atingir um objetivo, onde duas ou mais 

pessoas, grupos, instituições e até governos trabalham em função de um bem, 

objetivo ou necessidade. Dessa forma se utilizam técnicas racionais e variados 
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procedimentos interativos para administrar e ter o controle das ações que atenderão 

de forma positiva ao bom andamento de todo o sistema, organização ou instituição.    

Dentro desse contexto, surge a gestão integrada de Stakeholders civis-militares 

como elemento que organiza os contributos que as diversas áreas, setores, divisões 

e seções têm a desenvolver de forma conjunta dentro de um sistema organizativo, 

servindo como linha orientadora à integração dos esforços realizados pelos vários 

especialistas, dispersos pela instituição, no caso, o EB e a BID. 

No caso em estudo, este tipo de “integração” permite desbloquear o 

isolacionismo administrativo, desassociando técnicas e procedimentos 

ultrapassados dos objetivos globais das instituições. Esta visão sistêmica de 

integração de setores pode beneficiar diretamente os interesses do universo dos 

grupos de interessados (militares, civis, clientes, fornecedores, sociedade, países, 

etc.). Contudo, a permeabilidade dessas interações só torna-se possível e factível 

quando lastrada e coordenada pelo tecido contratual administrativo. Isto permite 

uma visão temporal mais favorável à sobrevivência das organizações e instituições, 

pensando-se constantemente a curto e longo prazo. 

Já o compromisso cooperativo civil-militar, tendo em vista a política de Defesa 

do País, dentro dos modernos conceitos atuais propostos, pode ser resumido na 

diferença entre "fazer bem as coisas" (Eficiência) e "fazer as coisas certas" 

(Eficácia).  

 

         A participação empresarial e militar, por meio contratual, dentro da Força 

Terrestre, é realidade que torna a nação que a utiliza mais forte, sustentável e 

desenvolvida, melhor projetando-se perante aos Estados que dela se abstem. (ACC, 

2009) 

Para a política estratégica de Defesa adequada, moderna e contratual, a 
cooperação civil-militar deve ser tratada como um sistema de longo prazo, 
sendo ainda um conjunto de componentes interligados, segmentados em 
diversos ramos, trabalhando de forma coordenada, buscando atingir um 
objetivo comum. Um movimento em qualquer dos componentes do sistema 
tem, em princípio, efeito sobre outros componentes do mesmo sistema. 
(ACC, 2009) 

 

Uma condicionante temporal importante para o estudo está balizada no ano de 

1991, época da eclosão da chamada Guerra do Golfo, conflito militar iniciado na 

região do Golfo Pérsico, com a invasão do Kuwait por tropas do Iraque. Esta guerra 

envolveu uma coalização de forças de países ocidentais liderados pelos Estados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
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Unidos da América e Grã-Bretanha e países do Oriente Médio. Neste embate bélico, 

o mundo pode vislumbrar o emprego estratégico do setor civil, com ênfase no 

emprego maciço da ramificação civil nas operações de apoio, bem como na 

obtenção de tecnologias e serviços, disponibilização de materiais e infraestrutura 

civil, direcionadas, via contratos, para o esforço de guerra.    

A partir deste evento, toda a visão de se fazer a guerra moderna necessitou de 

nova configuração e aceitação de paradigmas inovadores. O alto custo das 

operações bélicas operou transformações evolutivas de sustentabilidade que são 

muito desejáveis em serem compreendidas e empregadas pelo Exército Brasileiro. 

Desse modo, a cooperação civil-militar implementada a partir do conflito do Golfo 

Pérsico serviu como ponta de lança para flexibilizar conceitos de disponibilização de 

meios no combate, bem como suporte à vida do combatente, dentre outros 

elementos.  

 Tofler (1995, p.72) afirma que as revisões doutrinárias que demoravam 

décadas para ser revisadas, atualmente necessitam de modificações em um período 

de tempo bastante reduzido. As práticas e processos cooperativos civis-militares 

levados a efeito pelo EB têm ainda grande alicerce de conhecimentos consolidados 

na 2ª GM. Necessitam, pois, de aprimoramento e atualizações oportunas. A 

moderna gestão integrada civil-militar, segue ordenamento que lhe é peculiar, ditado 

por manuais e ideologias adquiridos em grande parte na última década, onde os 

conflitos do golfo Pérsico, Iraque e Afeganistão fomentaram a idealização de novos 

conceitos cooperativos entre o ramo civil e o militar.  

  

Dois grandes conflitos armados são marcos referencias para as atividades 
logísticas, nesse período: a II GM e Guerra do Golfo. O primeiro, pela sua 
globalidade, projetou o apoio logístico no quadro internacional. O segundo, 
por sua localização e pelas características especiais do ambiente 
operacional, exigiu da logística um complexo planejamento e uma execução 
eficaz, com a utilização das mais avançadas técnicas de administração 
contemporânea. (C100-10, 2003, pág. 1-2, grifo nosso)  
 

  Cabe salientar que, em 1999, houve a criação do Ministério da Defesa (MD), 

ampliando o desejo doutrinário de união de atividades, procedimentos e sistemas 

entre as três Forças Armadas, tornando lógica e coerente a também proveitosa 

interação com o ramo civil da sociedade.  

Ao mesmo tempo em que foi possível obter um panorama geral das atividades 

dos Projetos de Força do EB, em especial o SISFRON, a pesquisa se aprofundou no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dio_Oriente
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estudo da moderna gestão integrada civil-militar, com implementação de meios e 

processos advindos do seio civil da sociedade, buscando possibilidades interativas 

que alavanquem o poder de combate, gerem benefícios, melhorias, vantagens e 

satisfação aos stakeholders.  

Portanto, acredita-se que o estudo agregou considerável valor às ciências 

militares, dando elasticidade ao conhecimento sobre o assunto em questão e 

aproximando o saber e o fazer do Exército Brasileiro ao que se tem de mais atual, 

dinâmico, e eficaz no mundo contemporâneo civil.  

 Em consonância com os aspectos assimétricos dos conflitos modernos que, 

por serem incertos, difusos e muitas vezes dispersos em um ou vários ambientes 

operacionais, acabam por aumentar a demanda de meios logísticos em vários 

locais. Também geram desgaste das tropas envolvidas que lutam em um ambiente 

onde muitas vezes o oponente não é bem definido ou difícil de ser encontrado e 

combatido. Assim, o presente trabalho visa a possibilitar ao Exército Brasileiro 

avaliar a atual eficiência e real prestação de serviços realizados na atualidade e 

poder traçar um paralelo do que se necessita para melhorar a obtenção das 

necessidades do PROFORÇA e da segurança fronteiriça do País pelo SISFRON.  

O foco central da pesquisa foi a intenção e proposição sugestiva de uma 

mudança de visão dos aspectos políticos estratégicos de Defesa de como é feita a 

gestão entre civis e militares no EB e na BID: da forma atual: executada de forma 

segmentada e estanque, quase que isolada e fechada em si, sem utilização 

significativa dos proveitosos meios da sociedade, para uma gestão integrada civil-

militar moderna: com alto grau de interação e sinergia, com aproveitamento de 

meios, processos, tecnologias e sistemas de viés civil e dual. Pode-se caracterizar a 

primeira vertente pelos altos níveis de insatisfação do público interno e outros 

stakeholders, pela alta demanda reprimida, pelo uso de tecnologias e meios 

defasados, pela falta de parcerias estratégicas e de concessões ao meio civil. Já a 

segunda vertente tem suas atividades executadas de forma interconectada com o 

mundo empresarial, interligada aos modernos meios da sociedade, acompanhando 

em tempo real a evolução de meios e processos físicos e virtuais, tornando o apoio 

ao combate e a sustentabilidade da instituição perante os campos do poder, 

previsível e confiável.  
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Somente com a aplicação dos elementos em tela poder-se-á tornar verossímil o 

que preconizam os manuais doutrinários sobre o tema, com efetiva aproximação das 

estruturas de paz e guerra. 

A capacidade logística atual deve ser a necessária e suficiente para apoiar 
o pronto emprego de tropas para enfrentar uma situação emergencial. Será, 
necessariamente, complementada por mobilização para o apoio de 
operações de maior duração e/ou envergadura. (C100-10, 2003, pag. 1-1, 
grifo nosso)  
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6 CENÁRIO DE OPORTUNIDADES PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO E A BASE 

INDUSTRIAL DE DEFESA 

  

 No decorrer dos anos vindouros, é válido evidenciar que o governo federal 

almeja uma projeção na casa dos 60 bilhões7 de reais em investimentos em Defesa, 

com base no PAC-Defesa, o que se traduz em excelente oportunidade de aquisição 

dos PRODE, PED, meios, serviços e tecnologias de forma interativa e com viés civil. 

 Além disso, a antiga Medida Provisória 544, atual lei nº 12.598, de 22 de março 

de 2012, estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o 

desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, dispondo, também, sobre 

regras de incentivo à área estratégica de defesa. 

         Desse modo, a citada sinergia civil e militar será capaz de forjar uma Força 

Terrestre capaz de atuar a qualquer tempo, independentemente do cenário de paz, 

crise ou guerra. Isto capacitará o EB e a BID para melhor prover e prever os meios 

materiais, pessoais, científicos & tecnológicos. 

 Cabe ressaltar que a política estratégica do EB, dentro do Processo de 

Transformação do Exército, é permitir que a estrutura de paz possa rapidamente 

passar para a de guerra (BRASIL, 2010). 

 

 

6.1 VISÃO ESTRATÉGICA DAS INDÚSTRIAS DE DEFESA E EXÉRCITO 

BRASILEIRO PELO USO DO SPIN-OFF 

 

 O EB, como instituição pública nacional e permanente, é instrumento 

fundamental para assegurar a segurança e a defesa do Estado. O reconhecimento 

interno e externo da capacidade dissuasória do Exército como vetor da expressão 

militar do poder nacional, mostra a relevância da instituição para a sociedade à qual 

serve. A Força Terrestre deve estar atenta às necessidades do povo, às demandas 

do Estado e às assimetrias contemporâneas.  

Para atender às demandas estratégicas, constatou-se a necessidade de que o 

EB não pode apenas se adaptar, mas deve adotar o conceito de “transformação”. 

Transformação significa desenvolver capacidades diferenciadas para cumprir novas 

                                                 
7
 Valor estimado de acordo com o site http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/6002/ALei12598. 

Acesso em 23/07/2015. 

http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/6002/ALei12598
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funções, sejam elas decorrentes da conjuntura atual, ou funções ainda não 

identificadas. O Processo de Transformação do EB será contínuo e orientado por um 

Projeto de Força (PROFORÇA).  

A partir da Estratégia Nacional de Defesa (END), o Estado-Maior do Exército 

realizou um diagnóstico da Força Terrestre e propôs ações de adequação às novas 

demandas do Estado e da sociedade brasileira, que resultaram na Estratégia Braço 

Forte (EBF). Assim, este pesquisador colima o trabalho de pesquisa ao plano 

estratégico do EB, estando inserido no segmento “atividade fim”, sendo que o viés 

da gestão integrada de Stakeholders civis-militares se dará pela sinergia das 

estruturas, meios industriais e pessoal, nas variadas atividades e objetivos 

almejados pela Força Terrestre e BID. 

Na elaboração da EBF, foram consideradas as seguintes premissas que 

podem ter ampla utilização dual, tanto pelos militares, como pelo público civil: 

a. organização sob a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e 

presença; 

b. possuidor de grande mobilidade estratégica; 

c. presença maciça de unidades nas regiões fronteiriça; 

d. foco de Defesa na região amazônica, com elevada prioridade para a 

articulação e equipagem das tropas; 

e. desenvolvimento do conceito de flexibilidade em combate; e 

f. desenvolvimento imperativo da elasticidade, que é a capacidade de aumentar 

rapidamente o dimensionamento de suas tropas. 

Verifica-se que as premissas estratégicas deverão possuir forte lastro na 

utilização de recursos civis, com ampla participação do empresariado brasileiro, para 

que o êxito possa ser alcançado.  

O Programa Amazônia Protegida idealiza projetos voltados para o 

fortalecimento da presença militar terrestre na Amazônia e ajuda aos povos que 

vivem na região. Prevê a implantação progressiva de novos pelotões especiais de 

fronteira e reestruturação dos existentes. Após, planeja o fortalecimento da estrutura 

operacional e logística do Comando Militar da Amazônia, com ampla difusão de 

indústrias e serviços civis. 

Ato contínuo, a EBF prevê a implantação do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), por intermédio da utilização de meios 

eletrônicos e radares, como o SABER M60 e outros muros virtuais a serem 
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desenvolvidos, interligando sistemas militares e civis, com finalidade cooperativa, 

interativa e integrativa, melhorando a capacidade de monitoramento de 

aproximadamente 16 mil km de fronteiras das regiões Amazônica, Centro-Oeste e 

Sul do Brasil. 

Com isto, permite-se estabelecer critérios claros e precisos, por meio de 

objetivos estratégicos agrupados em perspectivas utilizadas no meio civil, quer 

sejam de ordem financeira, mercadológica, industrial, inovação, C&T e P&D, sendo 

todos eles vinculados entre si por meio de relações de causa e efeito.  

“Muitos líderes possuem visões pessoais que nunca chegam a ser 
traduzidas em visões capazes de mobilizar a organização. O que falta é 
uma disciplina que transforme a visão individual em visão compartilhada”. 
(PETER SENGE, 1998)  

 

Ainda segundo Senge, as declarações de missão da visão estratégica devem 

ser inspiradoras e elucidativas. Devem fornecer energia e motivação à organização. 

Mas declarações de missão e slogans inspiradores não são, por si só, suficientes. 

De acordo com Ostroff (2000), a estrutura funcional compreende grande 

autoridade com múltiplos níveis de informação e subordinação, com um aparato de 

tomada de decisão concentrado próximo ao topo. Apresenta algumas variantes, 

como modelos divisionais e matriciais, unidades estratégicas de negócios, etc., mas 

a sua essência é a mesma. A rigidez desse tipo de estrutura pode tornar lento o 

processo de decisão organizacional, e, ao mesmo tempo, dificultar o entendimento 

global do trabalho.  

Segundo Drucker (1998), o preço da estabilidade é a dificuldade que 

experimentam todos os membros da organização, inclusive os mais elevados, em 

compreender a tarefa do conjunto e relacioná-la com seu próprio trabalho. 

Cria-se, então, a necessidade de uma visão estratégica baseada em uma 

estrutura que forneça uma linha de discussão simples e aberta, voltada para 

comunicar a missão e a estratégia. Nesse interim, a gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares pode encurtar caminhos e melhor se amoldar a EBF. 

Tratando agora do descritor Spin-off ou derivagem, este é um termo originado 

do inglês para descrever uma nova estrutura, instituição ou empresa que tenha 

nascido a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro 

de pesquisa público/privado e até militar. Esta segmentação tem por objetivo o 

estudo e desenvolvimento para exploração e uso de um novo produto ou serviço de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
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alta tecnologia. É comum que o Spin-off tenha seu berço de vida iniciado em 

incubadoras de empresas ou áreas de concentração de empresas de alta 

tecnologia. Nesse tocante, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

(CESAR), que será abordado em pormenores em outra parte da pesquisa, terá 

papel fundamental na agregação de valor e desenvolvimento intelectual e científico, 

a partir do conceito de gestão integrada de Stakeholders civis-militares. 

Ainda nesta vertente, falando de transferência de tecnologia e formação de 

empresas de alta tecnologia, observa-se o exemplo dado pelo Commercial 

Technology Program(CTP) da NASA, que facilitou a transferência de diversas 

tecnologias da NASA para o setor privado. Este programa cooperativo de 

transferência tecnológica aeroespacial, com grande lastro militar, para a sociedade 

civil ocorreu inicialmente em 1976. Atualmente é responsável por pelo menos 

cinquenta inovações anuais perante a sociedade americana e a comunidade 

internacional. 

Realmente é fácil notar certas inovações, outrora segredo de Estado, que 

agora são tidas como rotineiras nas vidas das pessoas. O politetrafluoretileno, 

conhecido como teflon, marca registrada da empresa DuPont, bem como a fibra 

sintética de aramida de mesma marca conhecida como kevlar. Ainda, os polímeros 

de densidade variada (espuma inteligente), presentes em travesseiros e colchões do 

mundo todo. 

A importância do conceito de Spin-Off para a pesquisa em tela está inserida no 

conceito “cooperativo civil-militar” empregado e nas parcerias desenvolvidas com 

várias equipes de pesquisas industriais, acadêmicas, instituições e órgãos afins.  

Vale salientar que o Spin-Off pode atuar nas duas vias. No caso da NASA, a 

tecnologia militar aeroespacial foi conduzida para o meio civil. No caso do EB, 

grande parte do conhecimento tecnológico civil pode fluir para o meio militar, se 

constituindo em ponto estratégico de alto valor a ser considerado. 

 Como exemplo, produtos desenvolvidos pela NASA, a partir do Spin-Off, que 

podem ser utilizados pelo Exército Brasileiro em seus projetos de força, tais como: 

a. Lentes resistentes a arranhões para optrônicos.  

b. Telecomunicação de longa distância.  

c. Aparelhos ortodônticos invisíveis.  

d. Ranhuras de segurança e muros virtuais.  

  e. Encriptografia cibernética. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alta_tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incubadora
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Commercial_Technology_Program&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Commercial_Technology_Program&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/NASA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://ciencia.hsw.uol.com.br/10-tecnologias-nasa2.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/10-tecnologias-nasa6.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/10-tecnologias-nasa1.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/10-tecnologias-nasa8.htm
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f.  Monitoramento aéreo fronteiriço não tripulado. 

  g. Redes satelitais de segurança virtual. 

  h. Aerofotogametria digital. 

Existe uma infinidade de possibilidades, passando por áreas de vigilância, 

segurança, Defesa, dentre muitas outras. Até a vertente cultural e as relações 

políticas e humanas de diversos países são afetas por essas inovações. Assim 

sendo, verifica-se que a NASA registrou nada menos que cerca de 6.300 patentes 

com o governo americano. (NASA SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION, 

2010) 

É valido observar que, desde 1976, a NASA publica uma lista de toda 

tecnologia e produto ligado à sua pesquisa. A agência americana criou o periódico 

"Spinoff", destacando tais produtos e avanços científicos. Dentre estes, estão 

incluídos, próteses humanas simbióticas, chips cibernéticos, ramificações nervosas 

eletrônicas, redes neurais para computador, tecnologia laser de ponta, além de  

instrumentação cirúrgica e de rádio satélite. A totalidade destes meios e serviços só 

se tornaram possíveis graças às ideias e à inovação advinda da gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares da NASA com a sociedade na qual estava inserida. 

Desse modo, seria significativo que o EB e a BID seguisse o mesmo caminho, 

inicialmente de maneira inversa, ou seja, colhendo ensinamentos do mundo civil e 

realizando associações cooperativas que alavanquem suas necessidades de 

modernização.  

Uma organização eficaz passa a ser aquela que atenda às expectativas dos 

múltiplos participantes interessados ou, dentro da atualidade, Stakeholders.  

Acredita-se, pois, que a modernização do Exército Brasileiro e da Base 

Industrial de Defesa será mais frutífera, pelo proveito do Spin-off, se também houver 

preocupação em nível estratégico de que as inovações advindas da P&D produzam 

sua parcela de satisfação ao cliente na ponta da linha. 

Em uma visão estratégica mais interativa e cooperativa, os “clientes” militares e 

civis não devem ser vistos somente como cumpridores de missões e tarefas e sim 

como membros de uma comunidade, com valores, objetivos e rituais em comum, 

convergindo em benefícios para “ambos os lados”. 

Empresas, organismos e instituições seguidoras desse modelo normalmente 

detêm maiores vantagens competitivas pela agregação de um valor superior, com 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/10-tecnologias-nasa4.htm
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maior flexibilidade organizacional e comprometimento voltado a missão que ela 

acredita.  

A boa governaça é feita de forma ativa e orientada pela busca intencional 
de resultado superior. Corresponde a uma nova postura dos 
administradores, que vai muito além do funcionamento da empresa, 
refletindo uma preocupação com o desempenho da organização. É possível 
perceber que o novo modelo se volta para questões mais básicas e 
essenciais e para o atendimento do cliente”. GONÇALVES (2002)  
 

Assim, a o processo de “derivagem” pode tanto propiciar desenvolvimento 

tecnológico à Força Terrestre e a BID, como propiciar conforto e bem estar à família 

militar e civil, sendo, então, fator importante a considerar quanto a validade de sua 

implantação.  

Além disso, cabe salientar que o Spin-off também possui seu efeito cooperativo 

intrínseco devida a interfuncionalidade e a orientação para os clientes que possui. A 

primeira ultrapassa as fronteiras das áreas funcionais, hierárquicas e até da própria 

instituição, como no conglomerado formado pelos parques tecnológicos e nos 

chamados condomínios Industriais. A segunda, presente tanto no público civil 

quanto militar, traduz-se pelas “tecnologias duais” e demais meios e serviços 

utilizados por toda a sociedade brasileira.  

Leciona Gonçalves (2002) afirma que “a visão moderna é caracterizada pela 

adoção de processos que são desenvolvidos e implementados com os olhos nas 

expectativas e prioridades dos clientes.  

Nesse sentido, atualmente, o parque industrial brasileiro conta com boas 

possibilidades cooperativas civis-militares para facilitar a transferência de tecnologia, 

destacando-se as Incubadoras de Empresas instaladas em universidades e o 

recente esforço de formação de Parques Tecnológicos, a exemplo do Parque 

Tecnológico do Fundão, na forma de fundações ou institutos ligados às 

universidades, bem como o Pró-Defesa8. 

Outro fator positivo para o desenvolvimento tecnológico integrado e cooperativo 

entre empresas e o mundo acadêmico foi à edição da Lei de Inovação Tecnológica, 

de 2004, onde regulamenta e incentiva a formação de empresas spin-off por 

membros de grupos de pesquisa de instituições públicas. 

                                                 
8
 Pró-Defesa - Programa de apoio ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica em defesa nacional 

(Pró-Defesa). Visa implantar redes de cooperação acadêmica no país na área de Defesa Nacional, 
possibilitando a produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de recursos humanos 
pós-graduados no tema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Incubadoras_de_Empresas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parques_Tecnol%C3%B3gicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_%28institui%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Inova%C3%A7%C3%A3o_Tecnol%C3%B3gica
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Segundo Luciano Maia Lemos, mestre em política científica e tecnológica da 

Universidade de Campinas (UNICAMP), o processo de desenvolvimento de Spin-

offs acadêmicos reforça o papel que as universidades desempenham em seu 

fomento e criação. O pesquisador Luciano Maia observou que as Spin-offs da 

Unicamp estiveram presentes em nove setores de intensa utilização de 

conhecimentos e tecnologias. Descobriu que 85% das atividades e processos 

contribuem para a P&D e geraram 3.265 empregos diretos e faturamento entre R$ 

471 milhões e R$ 837 milhões, em 2007, sendo que o faturamento conjunto é 

crescente. 

Também foi evidenciada a necessidade em se possuir massa crítica de 

qualidade superior, sendo que a maior parte dos colaboradores da Unicamp, bem 

como da NASA, têm elevado nível de formação acadêmica. A formação profissional 

é uma das principais colaborações que a Unicamp oferece quando da utilização do 

conceito do Spin-off. O pesquisador, em seu estudo, também mostrou que o 

relacionamento da Unicamp com suas Spin-offs não possuia políticas definidas e 

práticas, o que de certo modo, se assemelha a Força Terrestre e sua visão 

estratégica ainda muito embasada em teorias. Entretanto, tal problema já começa a 

ser resolvido e as teorias, aos poucos, têm sido estimuladas para sair do papel. 

Exemplos interessantes de cooperação estabelecida pela Unicamp na área de 

Spin-off, com relação ao fomento à cultura empreendedora e desenvolvimento 

tecnológico foi a interação capacitativa junto à empresas juniores e da promoção de 

eventos como estimuladores do empreendedorismo. Esta ideia cooperativa diminuiu 

significativamente a carência de recursos para P&D e C&T, aumentou a oferta de 

cursos nos temas desejados pela universidade, propiciou a sinergia entre as 

diferentes ações cooperativas e alavancou programa de incubação empresarial, com 

aumento do número de empresas parceiras. 

Em se tratando esta pesquisa da gestão integrada de Stakeholders civis-

militares, pela aplicabilidade cooperativa para a dinamização dos projetos de 

desenvolvimento do País e segurança das fronteiras, faz-se importante tecer 

pequeno comentário sobre o Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta dentro da 

visão estratégica do EB. O BSC, valioso instrumento de origem civil, é uma 

metodologia importante para os militares, visto que integra as medidas derivadas da 

estratégia. Assim, incorpora informações e dados de desempenho passado, ao 

mesmo tempo que trata dos vetores do desempenho futuro. Esses elementos são 
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vitais nos termos contratuais modernos, fornecendo também uma melhor apreciação 

das perspectivas dos stakeholders, das políticas internas e do aprendizado e 

crescimento da instituição e sua interação cooperativa com a sociedade. O BSC 

propõe um esforço consciente e rigoroso de tradução da estratégia organizacional 

em objetivos e medidas “tangíveis”. Aliado aos contraentes cooperativos civis-

militares, essa ferramenta pode fornecer subsídios e linhas de ação para 

fechamento de acordos cooperativos civil-militares, execução de protocolos de 

interesse e de intenção, com informações coerentes e realistas para execução dos 

objetivos da EBF. 

Atualmente, o “valor intelectual” superou o “valor patrimonial” e a retenção de 

talentos em recurso humanos é algo que gera alto valor agregado, tanto para civis 

como para militares. A visão estratégica do Exército Brasileiro pode, com o viés 

cooperativo civil-militar, obter melhor massa de recursos humanos capazes e, assim, 

dinamizar suas ações modernizadoras. (ASSESSORIA ESPECIAL DO Gab Cmt Ex, 

2008) 

 

 

6.2 OPORTUNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO DO EB PELA SIMBIOSE CIVIL E 

MILITAR 

 

Segundo o Portal da Transformação do Exército Brasileiro, o processo de 

Transformação da Força Terrestre teve seu início no diagnóstico de que a estrutura, 

sistemas e aspectos doutrinários atuais do EB não dispõem de capacidades 

compatíveis com a rápida evolução da estatura político estratégica do Brasil. Esta 

almeja ocupar a condição de potência mundial e necessita que seus campos do 

poder também sejam compatíveis com esta premissa.  

Assim, foi buscada a condução e prospecção de um novo vetor de 

transformação para que o Exército Brasileiro pudesse chegar ao patamar de força 

armada de uma nação desenvolvida. O Brasil deseja ser respeitado como grande 

player global, capaz de se autodeterminar e fazer valer suas decisões no cenário 

internacional, sempre com a eficiência e prontidão, em qualquer ponto de seu 

entorno estratégico, onde sua projeção de poder se fizer necessária.  

Outra percepção advinda do Portal da Transformação do Exército foi a 

necessidade de se mudar ideias antigas, fomentada pelos antigos conceitos, da Era 



34 

 

Industrial, para os da Era do Conhecimento. Desse modo, foram colimados esforços 

para um planejamento que determinasse uma variedade de ações estratégicas que 

tornariam factíveis a segura execução desta Transformação com base no chamado 

Projeto de Força (PROFORÇA). Este projeto intenta alinhavar o que existe de mais 

moderno em termos de gestão e uso de tecnologias e meios, estabelecendo as 

bases para a Transformação do Exército Brasileiro, tornando-se o eixo motriz e vetor 

integrador das premissas aqui pesquisadas na área cooperativa civil-militar.  

Sendo o PROFORÇA uma conquista extremamente recente para os avanços e 

aperfeiçoamentos requeridos para o EB, torna-se claro que os esforços e pesquisas 

doutinárias que supram tais necessidades devam ser amplamente tratadas no meio 

acadêmico civil e militar, sem o qual, não se formará uma base sólida de dados, nem 

tão pouco conhecimento adquirido que possa ser efetivamente utilizado. 

 A concepção deste projeto de grande envergadura sistêmica está baseada em 

capacidades, tendo sido definidos marcos temporais de avanço em 2015, 2022 e 

2031, orientando todo o PROFORÇA. Nesse interim, serão conduzidos estudos para 

melhoramento da eficiência dos chamados Vetores de Transformação: Ciência & 

Tecnologia, Doutrina, Educação&Cultura, Engenharia, Gestão, Logística, Orçamento 

& Finanças, Preparo & Emprego e Recursos Humanos. Disponível em: 

http://www.exercito.gov.br/web/proforca/apresentacao. Acesso em 12/07/2015. 

Entretanto, para o perfeito desenrolar da execução dos objetivos propostos 

pela Força, há que se haver o entrelaçamento e simbiose das atividades militares e 

civis onde esta será peça chave para tornar válidas as ideias lançadas, propiciando 

e agregando valor cognitivo, inserindo inovações e tornando eficaz e sustentável as 

projeções de melhoria contínua para os vetores propalados.  

A modernização dos meios militares e de toda a estrutura bélica da Força 

Terrestre é objetivo que interessa a toda a sociedade brasileira, sendo também bem 

vinda para o mercado da indústria de defesa nacional e internacional. Atualmente, 

está ocorrendo verdadeira reformatação estrutural das indústrias e segmentos de 

serviços no Brasil em virtude da recente publicação da Lei nº 12.598, de 22 de 

março de 2012. A partir deste novo marco normativo, as licitações e contratações 

de PRODE e serviços estratégicos de defesa passam a poder pertencer a um seleto 

grupo de empresas credenciadas com a designação de Empresa Estratégica de 

Defesa (EED).  
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A nova lei é, portanto, marco divisório de inovação e mostra claramente a 

necessidade simbiótica dos ramos civil e militar para que o engrandecimento da 

Força Terrestre possa se tornar efetivo. Isto requer altos estudos jurídicos 

administrativos para formalizar e normatizar as contratações futuras, sendo 

imperioso que a Força Terrestre esteja atenta aos novos requisitos que chegam a 

tona.  

Alguns requisitos da Lei nº 12.598 irão impactar diretamente nas atividades 

cooperativas civis-militares e merecem atenção sob a ótica contratual administrativa. 

É o caso do requisito de restrição ao exercício do direito de voto em assembleias de 

sócios ou acionistas. Do credenciamento, perante o Ministério de Defesa, para se 

tornar uma EED, devendo a empresa possuir em seu objeto social atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, processos produtivos de industrialização, manutenção 

e venda de produtos estratégicos de defesa no Brasil. Outro requisito é o de ter sede 

brasileira, com estabelecimento fabril e administrativo. Deve dispor de comprovado 

conhecimento científico ou tecnológico. A pessoa jurídica das EED deverá ter 

controle exercido por pessoas naturais brasileiras, natas ou naturalizadas, não se 

admitindo sócio controlador estrangeiro.  

Fica evidente que em quase todos os requisitos elencados, em especial no 

desenvolvimento de C&T, a proposição de entrelaçamento de atividades entre civis 

e militares pode gerar benefícios a todos, sendo prestimosa para alavancar a 

indústria nacional de defesa e prover meios para o Exército Brasileiro.  

Outro fato pertinente da Lei nº 12.598 é que o poder público poderá realizar 

licitações e contratações destinadas às EED para o fornecimento de produtos 

estratégicos de defesa (PED). Nesta vertente estarão abarcados meios, bens, 

serviços, obras ou informações, armamentos, munições, transporte, comunicação, 

fardamentos e materiais utilizados nas diversas atividades bélicas e de defesa. 

Serão considerados de interesse estratégico para a defesa nacional, seja pelo  

conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, tais 

como: recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais, serviços técnicos 

especializados na área de projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e 

tecnológico de equipamentos e serviços técnicos especializados para as áreas de 

informação e de inteligência. Assim, o meio contratual será o norteador simbiótico 

entre militares e civis que permitirá a reestruturação da Força Terrestre pela 

utilização do viés civil. 
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Diante destas perspectivas positivas de modernização que batem a porta da 

Força Terrestre, é necessário que exista um estudo aprofundado para regulamentar 

„‟o jogo de interesses‟‟ entre as partes civis e militares, objetivando a melhoria 

estrutural e sistêmica do Exército Brasileiro. A vantagem competitiva para com as 

EED e a Força Terrestre só será efetivada caso haja sapiência e cooperação 

conjunta entre civis e miliares, condizente às decisões tomadas pelo escalão 

superior, em especial nos vetores de força do EB. Disponível em: 

http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/6002/ALei12598. Acesso em 23/07/2015. 

Nas últimas duas décadas, a Defesa Nacional não recebeu do governo 
federal a devida atenção nem recursos públicos adequados ao 
fortalecimento da soberania nacional, embora o País tenha conquistado 
nesse mesmo período relevante importância estratégica no contexto 
mundial. Com muito atraso, portanto, a Defesa volta a fazer parte da pauta 
da agenda da política brasileira. A Lei 12.598 de 2012, recentemente 
aprovada, é um instrumento de grande alcance para resgatar a 
competitividade do País nesse campo e revitalizar a Base industrial de 
Defesa, um recomeço que ainda carece da adoção de importantes 
medidas adicionais. (COMDEFESA, 2012, grifo nosso)  

    A busca por autonomia tecnológica no ramo da Defesa é algo a muito 

perseguido pelos militares brasileiros. Os anos de 1960 foram importante período 

em que foram adotadas medidas de consolidação da Base Industrial de Defesa 

(BID), o que projetou o País, na década de 1990, na 8ª posição no ranking do 

mercado internacional nesse setor. Após isso, os governos seguintes cortaram 

gastos em defesa e reduziram compras de equipamentos militares fundamentais 

para as Forças Armadas.  

Assim, a falta de atenção e cooperação entre o Governo Federal, instituições 

civis e Forças Armadas acabou por gerar o desmantelamento do setor industrial de 

defesa brasileiro. Disto resultou a falência da empresa ENGESA em 1993, a 

dificuldade de sobrevivência empresarial da AVIBRAS e EMBRAER, bem como o 

desaparecimento societário e acionário de diversas empresas que executavam o 

fabrico de PRODE. Isto praticamente dilacerou a capacidade produtiva do País no 

ramo da Defesa e desenvolvimento tecnológico, refletindo negativamente no 

atendimento das necessidades mais básicas das Forças Armadas. As fragilidades 

de cooperação das Forças Armadas, Governo Federal e sociedade, chegaram até 

mesmo a prejudicar os esforços de uma melhor estrutura de Segurança e Defesa 

nacional, num período histórico em que o mundo esteve envolvido em perturbações 

http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/6002/ALei12598
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geopolíticas de motivação ideológica radical, em conflitos armados regionais com 

ideal econômico, político e social e atentados terroristas. 

A melhor maneira de manter um país em estágio de subdesenvolvimento é 
entregar-lhe sempre as tecnologias prontas e acabadas. As compras e 
transferências de tecnologia devem ser complementares ao esforço próprio, 
sendo que a história não registra nenhum polo de poder político, econômico 
e militar que tenha se estabelecido com base em tecnologias importadas e 
setores mais dinâmicos da economia dominados por empresas 
estrangeiras. (PAULO VILLARES, 1980) 
 

A restrita interação e falta de sustentação da modernização evolutiva dos 

variados ramos da Defesa Nacional debilitou a Base Industrial de Defesa (BID) e o 

contingenciamento orçamentário acabou por sucatear a parca estrutura de materiais 

bélicos das Forças Armadas (FFAA).  

Desse modo, os PRODE passaram a ser priorizados e adquiridos da indústria 

estrangeira, em razão de seu menor custo e da menor tributação, posto que, por 

razões legais, sofriam menor taxação quanto ao concorrente brasileiro. Disto resulta 

que, apenas a EMBRAER está entre as 100 maiores empresas de Defesa do 

mundo, segundo o Comdefesa em 2012. Trata-se de um número pouco significativo 

quando comparado ao mesmo setor de Defesa da Índia, Coréia do Sul e outros 

países emergentes. Verifica-se, pois, que as decisões de outrora não se mostraram 

frutíferas quanto ao desenvolvimento militar brasileiro, impactando negativamente no 

rendimento e sustentabilidade das gerações futuras. (COMDEFESA, 2012) 

 

Decisões existem apenas no presente. (DRUCKER, 1993) 
 
É preferível estar aproximadamente correto do que precisamente errado. 
(MATTAR, 1997) 

  

Assim sendo, devido à lentidão modernizadora na área estratégica de Defesa 

em que a sociedade brasileira estava inserida, houve a necessidade premente de 

que mudanças urgentes fossem provocadas a fim de eliminar “hiatos gerenciais” e 

dependências tecnológicas. Disto resultou a diretriz da Estratégia Nacional de 

Defesa (END), de 2008, para a reorganização da indústria nacional de materiais de 

defesa. Sua base central está contida no aprimoramento do relacionamento 

cooperativo do Exército Brasileiro com a indústria nacional de materiais de defesa, 

na busca de produtos e de sistemas de defesa, de interações sistêmicas entre civis 

e militares para o engrandecimento da nação brasileira. 
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Houve, portanto, busca pela necessária complementaridade de interesses 

entre as atribuições do Exército Brasileiro e da indústria nacional de Defesa em 

busca do atendimento das capacidades operacionais identificadas pelo Plano 

Estratégico do Exército (PEEx). A simbiose civil-militar proporcionada pela END 

também tem, como um dos objetivos, a otimização de aplicação dos recursos 

orçamentários e o aumento de transparência nos processo licitatórios e seletivos 

para aquisição de PRODE, serviços e tecnologias afins. 

A normatização mais transparente e atrativa a toda sociedade brasileira e até 

internacional proporciona dividendos positivos para a criação de um ambiente 

institucional e multidisciplinar em que as empresas, órgãos e instituições 

interessadas possam interagir com a Força Terrestre, apresentando suas 

potencialidades tecnológicas, de meios e serviços de inovação. A proposição de 

cooperação multidisciplinar entre os diversos segmentos da sociedade é facilitada  

pela utilização conjunta da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

tornando mais dinâmica a interação entre o Exército Brasileiro e os fornecedores da 

cadeia produtiva do setor de defesa.  

Outra importância manifesta pela END é a construção e emprego de um banco 

de dados atualizado, contendo dados e informações relativas à cadeia produtiva do 

setor de defesa, do segmento acadêmico e tecnológico brasileiro, com determinação 

de todas as possibilidades e potencialidades de fornecedores, pesquisadores, 

colaboradores, dentre outros.  

O advento da Lei Nº 12.598/12 é outra valiosa ferramenta, na área estratégica 

de Defesa. Esta tem a intenção de fomentar, a partir de 2013, avisos de 

manifestação de interesse e celebração de Protocolos de Intenções, via contratos 

administrativos, com os interessados em participar de processos competitivos para 

fornecimento de produtos e sistemas de defesa. Na verdade, a END e a citada Lei 

irão criar subsídios normativos e contratuais que otimizarão a interação cooperativa 

civil-militar.  

As possibilidades cooperativas civis-militares que possam agregar valor ao EB 

e a BID para gerar modernização na área de Defesa e apoio ao ensino à pesquisa 

científica e tecnológica em áreas estratégicas são muitas, sendo estas estudadas e 

gradadas dentro de uma gama de prioridades no meio militar. Na atualidade, a 

definição de necessidades em projetos e capacidades estão sendo conduzidos pelo 

Escritório de Projetos do Exército (EPEx). Destes, poderão surgir entendimentos e 



39 

 

tratativas para que sejam firmados Protocolos de Intenções, via contratos 

administrativos, nas seguintes modalidades: 

 

Figura 2 – Capacidades almejadas pelo Exército Brasileiro para uso civil- 
                 militar 

a-  Aeróstatos 

b-  Aquisição e processamento de imagens 

c-  Centros de Comando e Controle (fixos e móveis) 

d-  Equipamentos militares de uso individual e coletivo 

e-  Ferramental para manutenção 

f-   Fusão de dados 

g-  Grupo moto geradores 

h-  Integração de sistemas 

i-   Optrônicos para Vigilância 

j-   Placas para blindagem adicional 

k-  Pneus à prova de bala 

l-   Produção de Aço Balístico 

m- Radares de Vigilância de Baixa Altura 

n-  Scanner de carga e de bagagem 

o-  Sensores de Sinais Eletromagnéticos 

p-  Sistemas de Armas de Precisão, excluídas apenas as nucleares 

q-  Sistemas de comando e controle 

r-  Sistemas de comunicação 

s-  Sistemas de defesa cibernética e de atuação geral no ciberespaço 

t-   Sistemas de reposicionamento por satélite 

u-  Sistemas de Simulação 

v-  Sistemas de visão noturna 

x-  Terminais de Comunicações Via Satélite 

y-  Veículo aéreo não tripulado (categoria 1) 

z-  Veículos terrestres, aéreos e de navegação (especialmente fluvial) 

         Fonte: Escritório de Projetos do Exército (2012) 

 

Para tanto, a devida gestão integrada de Stakeholders civis-militares facilitará 

para que empresas nacionais e internacionais possam intentar a participação nos 
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processos seletivos para o fornecimento de produtos e/ou sistemas de defesa, 

podendo colaborar, em muito, com a modernização nacional. 

A gestão integrada de Stakeholders civis-militares será pactuada em grande 

parte pelo Protocolo de Intenções da Lei Nº 12.598/12. Este terá características que 

devem ser estudadas, pesquisadas, estruturadas e bem compreendidas tanto por 

civis quanto por militares para que o resultado seja positivo e proveitoso para 

ambos. (EPEx, 2012) 

 

  

6.3 INTERAÇÃO DA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA E EXÉRCITO BRASILEIRO 

NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS FRONTEIRAS 

 

  O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) é um 

sistema de monitoramento integrado a outros sistemas congêneres, tanto militares 

quanto civis, que proverá maior capacidade de comando e controle da Força 

Terrestre, permitindo reduzir prazos de respostas perante ameaças no território 

nacional, em especial na região Amazônica. Atualmente, o projeto está sendo 

iniciado com a implantação do primeiro módulo base na 4ª Bda de Cavalaria 

Mecanizada, em Dourados-MS. 

O SISFRON tem como base o monitoramento, controle, mobilidade e presença, 

estando em consonância com as diretrizes da END. A ideia básica é que o sistema 

possa interligar as estruturas sistêmicas das demais Forças, do Ministério da Defesa 

e de outros órgãos federais, evoluindo para um sistema integrado de monitoramento. 

O projeto visa propor iniciativas cooperativas unificadas de cunho socioeconômico 

que propiciem o desenvolvimento sustentável das regiões fronteiriças. 

Os ideários acima elencados deverão ser desenvolvidos por meio de intensa 

pesquisa, havendo necessidade de que o meio acadêmico esteja totalmente inserido 

no bojo do projeto, a fim de evidenciar inovações, proposições, análise de padrões e 

situações que agreguem valor aos objetivos propostos. 

Nesse tocante, surgiu a necessidade de formatação de programas gerenciais 

integrativos de Stakeholders civis-militares, com vistas a contribuir para o 

desenvolvimento dessas atividades acadêmicas de P&D e C&T e consequente 

inovação na área das Ciências Políticas e de Defesa. 
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Destas premissas resultou, em 2005, a associação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Ministério da Defesa 

para lançarem o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e 

Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa). Assim, alguns objetivos do Pró-

Defesa têm direta aplicação no SISFRON, quer sejam: 

a. implantação de redes de cooperação acadêmica no País na, área de Defesa 

Nacional, em especial nas regiões fronteiriças, como a Faculdade do MERCOSUL; 

b. formação de massa crítica em recursos humanos em nível de pós-graduação 

stricto-sensu; 

c. promoção de intercâmbios cooperativos entre civis e militares, com troca de 

conhecimentos na comunidade acadêmica brasileira para produção de ideias, 

inovações e conceitos, em especial sobre “muros virtuais”; 

d. estimulação de parcerias cooperativas entre instituições de ensino superior 

civil e militar, centros de estudos estratégicos e instituições militares de ensino e 

pesquisa; e 

e. promoção de eventos civis e militares para diálogo entre especialistas acerca 

de assuntos atinentes à Defesa Nacional, em especial sobre a área de fronteiras. 

(LIVRO BRANCO DE DEFESA, 1999) 

O entrelaçamento do SISFRON e o Pró-Defesa se torna ainda mais forte em 

decorrência da estratégia de segurança amazônica. Nesta foram elencados projetos 

prioritários com a finalidade de transformar a Força Terrestre, dotando suas brigadas 

com modernos PRODE e PED, adequando às capacidades operativas à demanda e 

ao nível tecnológico desejado, com participação da indústria nacional.  

Assim, estudos científicos e doutrinários para pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e serviços, realizados de forma interativa entre civis e militares, podem 

abarcar, segundo as necessidades prioritárias do EB e da BID: 

a. Recuperação da Capacidade Operacional da Força Terrestre (RECOP); 

b. Sistema de Proteção Cibernética – Defesa Cibernética; 

c. Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras Terrestres (SISFRON); 

d. Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres Críticas 

(PROTEGER); 

e. Nova Família de Veículos Blindados de Rodas de Fabricação Nacional – 

Guarani; 
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f. Sistema de Defesa Antiaérea e Sistema de Mísseis e Foguetes ASTROS 

2020. (LIVRO BRANCO DE DEFESA, 1999) 

A temática mostra que muito trabalho e pesquisa necessita ser feito, sendo que 

as proposições só se tornarão realidade com a junção integrada de corpos 

acadêmicos, industriais, científicos e tecnológicos.  

 Assim sendo, como forma de dar continuidade à criação do SISFRON, o EB 

firmou acordo contratual com o consórcio TEPRO, formado pela SAVIS Tecnologia e 

Sistemas S/A e OrbiSat Indústria e Aerolevantamento S/A, empresas controladas 

pela Embraer Defesa e Segurança. A ideia norteadora seria a implementação da 

primeira fase do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 

Esta fase inicial do SISFRON contemplará o monitoramento de 

aproximadamente 650 quilômetros de fronteira terrestre na faixa que acompanha a 

divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e com a Bolívia, área que está sob a 

responsabilidade do Comando Militar do Oeste. Nesta fase serão implantados 

subsistemas do SISFRON que estarão ligados à 4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada, em Dourados (MS), ao quartel-general do Comando Militar do Oeste, 

em Campo Grande (MS), e ao Comando Central do Exército, em Brasília (DF). 

Quando finalizado, o SISFRON permitirá a vigilância e proteção fronteiriça do 

Brasil em uma faixa de 16.886 quilômetros que separa o Brasil de 11 países vizinhos 

e se estende por dez estados, totalizando 27% do território nacional. 
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Figura 3 – Abrangência do Sistema de Vigilância das Fronteiras 

 

Fonte: Escritório de Projetos do Exército (2012) 

 

Com efeito, a integração do SISFRON ao EB e a toda sociedade brasileira só 

se tornará viável se apoiada no Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 

Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa). Somente com a gestão 

integrada de Stakeholders sistêmica entre os civis e militares é que se conseguirá 

estimular a produção científica e a formação de recursos humanos qualificados na 

área de defesa nacional. De acordo com a CAPES, até 2014, já existem cerca de 40 

projetos de pesquisa no ramo de Defesa. Os projetos envolvem 25 instituições de 

ensino superior, sendo 15 civis e 10 militares. Isso denota que a cooperação civil-

militar na vertente da pesquisa acadêmica será muito profícua para o desenrolar das 

ações necessárias ao SISFRON, justificando a pesquisa do tema. 

Tem-se, ainda, que o efeito cooperativo civil-militar do Pró-Defesa inclui as 

chamadas instituições públicas ou privadas brasileiras que possuam, em seus 

programas de pós-graduação stricto sensu, áreas de concentração ou linhas de 

pesquisa em Defesa nacional. Isto fomentará variada gama de pesquisas 

acadêmicas, o que facilitará, em muito, a difusão dos conceitos de Defesa Nacional. 

As associações advindas das instituições de ensino superior e altos estudos 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTM972spscCFYMQkAodotEC4w&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2010%2F07%2Ftratado-de-nao-proliferacao-nuclear-e-assimetrico-diz-nelson-jobim.html&ei=JLTMVfSqDoOhwASio4uYDg&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNGd4X9ycJrzAN-5l8kTurVC9BAs5w&ust=1439565195993616
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTM972spscCFYMQkAodotEC4w&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fpolitica%2Fnoticia%2F2010%2F07%2Ftratado-de-nao-proliferacao-nuclear-e-assimetrico-diz-nelson-jobim.html&ei=JLTMVfSqDoOhwASio4uYDg&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNGd4X9ycJrzAN-5l8kTurVC9BAs5w&ust=1439565195993616
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militares e civis, certamente, impactaram de forma positiva nos projetos de 

transformação do Exército Brasileiro, em especial, no SISFRON. (CAPES, 2012) 

Para Nazaré (2012), com a evidente projeção do Brasil como potência 

emergente na economia global, a proteção dos limites do País tornou-se um assunto 

prioritário na estratégia de defesa nacional. O conhecimento específico da citada 

área, aliada a cooperação civil-militar para desenvolvimento regional de vertentes de 

proteção e segurança pode ajudar no bloqueio do trânsito de traficantes de drogas, 

contrabandistas e guerrilheiros. Nisso, a interação do SISFRON e o Pró-Defesa se 

tornam projetos significativos para colocar os confins brasileiros sob permanente 

vigília. 

Segundo estimativas da Embraer Defesa, no SISFRON serão injetados cerca 

de R$ 12 bilhões ao longo dos próximos dez anos. Destes, a região amazônica terá 

grande prioridade. A hileia amazônica é hoje vigiada por 21 Pelotões Especiais de 

Fronteira e logo receberá 28 novos, distribuídos em seis Estados da Amazônia 

Legal. Cada pelotão custará R$ 8,5 milhões e cada termo contratual necessitará ser 

muito bem estruturado entre civis e militares, devido principalmente às dificuldades 

de acesso a região. Com isso, as cooperações civis-militares deverão ser 

adensadas. Segundo o general João Roberto de Oliveira, assessor especial do 

Comando do Exército para o SISFRON, com a escassez de recursos naturais, a 

proteção do território é cada vez mais uma questão de soberania. 

 A projeção de conhecimentos que irão advir da interação do Pró-Defesa e 

SISFRON se alastrarão ao mundo empresarial. Aliás, este também será ramo 

cooperativo de que os militares e pesquisadores irão se conectar para tirar maior 

proveito de todos os aspectos pesquisados. O SISFRON é vetor de projeção de 

força e sua implementação é importante marco para a alavancagem da indústria 

nacional de defesa devido às associações cooperativas que irá geral com a indústria 

de Defesa global. As empresas de Defesa de todo o mundo buscam, assim, modos 

interativos e cooperativos com as empresas brasileiras a fim de apresentarem 

PRODE de última geração para a Força Terrestre, encarregada da seleção dos 

meios para o projeto. 

Entretanto, as empresas estrangeiras não poderão participar de forma isolada 

no provimento de materiais e serviços. Pela normatização da END, será obrigatório 

formar parcerias cooperativas com indústrias nacionais e transferir a tecnologia que 

pertence às congêneres estrangeiras. Faz-se necessário mencionar que, no caso de 
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transferência tecnológica, o Pró-Defesa entra novamente em cena, sendo elemento 

garantidor de formação de massa crítica apta a receber, entender e produzir novos 

conhecimentos em C&T. 

A imposição jurídica de associação e cooperação entre empresas, instituições, 

civis e militares, dentre outros, foi o principal catalizador que iniciou significativa 

monta de fusões e associações empresariais no ramo da Defesa, com vistas a poder 

participar do SISFRON.  

Com vistas a validar o conceito de gestão integrada de Stakeholders civis-

militares, será analisado brevemente algumas características de empresas civis 

nacionais e internacionais que colimaram esforços interativos com o ramo de 

Defesa, visando poderem melhor participar na fatia de mercado criada pelos projetos 

de força do Exército Brasileiro. 

Assim, a empresa Embraer Defesa e Segurança, a maior do setor de Defesa 

nacional, comprou a fabricante paulista de radares Orbisat e 50% do controle da 

Atech, especializada em integração de sistemas e responsável pelo projeto básico 

do Sisfron. A empresa pagou R$ 85 milhões para firmar uma joint venture com a 

gaúcha AEL Sistemas, subsidiária da israelense Elbit, criando a Harpia, para 

desenvolver veículos aéreos não tripulados (VANT) nacionais. 

Ainda, foi criada pela Embraer Defesa e Segurança a empresa SAVIS, tendo 

como objetivo atuar na gestão integrada de projetos de monitoramento e controle de 

fronteiras, estruturas estratégicas e recursos naturais, seguindo as diretrizes da 

END. Sua missão será fazer frente às necessidades brasileiras no setor de Defesa e 

segurança e estimular o desenvolvimento em C&T e P&D nacional, inclusive para 

posterior exportação, fortalecendo assim a indústria nacional e a balança comercial 

brasileira. Com certeza, este objetivo necessitará de grande grupo de pesquisadores 

e cientistas, os quais poderão ser fornecidos em grande parte pelo projeto Pró-

Defesa. 

 A aquisição da OrbiSat Indústria e Aerolevantamento S/A pela Embraer 

Defesa é tida como muito importante para o desenvolvimento do SISFRON, visto 

que a empresa possui ótima base tecnológica e é especializada em sensoriamento 

remoto e radares de vigilância aérea e terrestre, com centros tecnológicos e 

comerciais em Campinas (SP) e São José dos Campos (SP), importantes ilhas 

tecnológicas do País. Aqui se verifica a “proximidade regional” com importantes 
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centros acadêmicos e de estruturas e setores militares que podem melhor atender 

aos anseios de desenvolvimento tecnológico de modo cooperativo. 

Seguindo esta linha de pensamento, a própria Embraer Defesa e Segurança se 

traduz como pilar para o SISFRON. O portfólio de PRODE e PED da Embraer 

Defesa e Segurança disponibiliza aeronaves militares, tecnologias de radar de última 

geração, veículos aéreos não tripulados (VANT) e sistemas avançados de 

informação e comunicação, com aplicações de Comando, Controle, Comunicações, 

Computação e Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (C4ISR). As aeronaves e 

inovações tecnológicas militares da Embraer estão presentes em mais de 50 forças 

armadas de 48 países. As possibilidades de gestão integrada de Stakeholders civis-

militares desta empresa e suas associações e fusões conquistadas são fortes 

elementos que podem ser conjugados com os objetivos do Pró-Defesa, resultando 

em amplos benefícios de geração de valor e conhecimento científico para a Força 

Terrestre e ao SISFRON. 

A cooperação civil-militar, nesse aspecto, amplia os interesses da BID em 

participar do SISFRON e de abrir novos mercados. Criam-se oportunidades de 

desenvolver, no longo prazo, novas tecnologia de Defesa no País. 

O SISFRON representa um avanço tecnológico e de oportunidades sem 

precedentes. Tão logo começou a ser planejado, o programa já atraiu em sua órbita 

significativa gama de empresas mundiais no setor de Defesa. Dentre estas, pode-se 

destacar a americana Rockwell Collins, a alemã Rheinmettal, a espanhola Indra e a 

italiana Selex. A cooperação civil-militar para o desenvolvimento do SISFRON é algo 

muito dinâmico, sendo que a Força Terrestre já recebeu a visita de pelo menos 100 

companhias interessadas em participar do projeto. O Pró-Defesa, nesse tocante, 

será produtor e gerador de conhecimentos para que estas empresas possam bem 

interagir com o ramo militar brasileiro e a Função Logística Contratos, elo conector 

jurídico para implementação dos efeitos desejados. 

Recentemente, a empresa francesa Thales, uma gigante do ramo da Defesa e 

telecomunicações, com faturamento de mais de €13,1 bilhões, realizou uma parceria 

cooperativa com a construtora brasileira Andrade Gutierrez. Mais uma vez, denota 

de importância o Pró-Defesa que terá a missão de disponibilizar recursos humanos 

capazes de atender às fusões empresariais no campo da Defesa, agindo como 

produtor de “mentes” nacionais para a demanda agregada que será gerada no País. 
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A Thales possui alto desenvolvimento tecnológico e científico nas áreas de 

Defesa, segurança aeroespacial, transportes e telecomunicações. A empresa foi 

responsável pelo desenvolvimento do sistema de vigilância da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em uma aliança cooperativa civil-militar entre o 

Canadá, Estados Unidos e grande parte da Europa.  

Segundo o general João Roberto de Oliveira, o SISFRON é simples no papel e 

extremamente complicado na prática, não existindo no planeta uma empresa capaz 

de fornecer sistemas de apoio completo. Isso estimula as empresas a se unirem e 

abre campo para a cooperação civil-militar e aos objetivos do Pró-Defesa.  

Desde o advento da Estratégia Nacional de Defesa, em 2009, o monitoramento 

permanente das fronteiras foi importante diretriz das Forças Armadas e se tornou 

significativa frente de investimento do Ministério da Defesa. Soma-se a isso a 

necessidade de P&D da maioria das tecnologias que serão empregadas até 2022 no 

SISFRON. 

Neste aspecto, um estudo levado a efeito pela Embraer Defesa e Segurança 

aponta que o Brasil domina apenas 60% do conhecimento necessário para montar o 

SISFRON. Os outros 40% são considerados tecnologias críticas, que ainda terão 

que ser desenvolvidas. Não é demais lembrar que uma possível Função Logística 

Contratos aliada ao Pró-Defesa teria grande papel nesse tocante, tornando viável o 

desenvolvimento crítico almejado.  

Diante disso, as oportunidades cooperativas começam a aparecer, quer sejam 

para as empresas de Defesa brasileiras e transnacionais, quanto para o corpo 

acadêmico e de gestores civil e militar da sociedade como um todo. Cerca de 30 

indústrias nacionais estão hoje capacitadas para fornecer equipamentos e 

tecnologias para o SISFRON. Porem, quando se fala em potenciais associativos aos 

gigantes estrangeiros, esse universo se torna bastante restrito, devido a pouca 

massa crítica em recursos humanos que tenha capacidade laborativa no assunto 

tratado. 

Nesse diapasão, além das empresas Embraer e Andrade Gutierrez, a mais 

adiantada nesse processo de busca cooperativa e de diminuição do atraso 

tecnológico, é a Odebrecht, que criou em 2011 sua divisão de defesa e segurança 

depois da joint venture com a francesa Cassidian, do grupo EADS. Também a 

empresa estrangeira Saab busca parcerias cooperativas no Brasil para ser 

fornecedora de radares, sistemas eletrônicos e soluções ao SISFRON. (José de 
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Nazaré, 2012) Disponível em: <http://forodobrasil.info/fb/defesa-bilionaria/>. Acesso 

em 02/07/2015. 

 

 

6.4 STAKEHOLDERS DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL EM PROL DO 

MARKETING E BENCHMARKING CIVIL-MILITAR 

 

A formação do pensamento analítico sobre políticas públicas para a área de 

Defesa no Brasil, particularmente nas vertentes de gestão integrada, segurança de 

fronteiras, tecnologia e Defesa, passa, dentre outros aspectos, pela aquisição de 

Produtos de Defesa (PRODE), sendo esta uma grande oportunidade de melhoria 

para o EB e BID. O Brasil terá, dentro de uma década, uma completa estrutura de 

proteção de suas fronteiras, construída por empresas nacionais. 

Nesse sentido, há íntima relação entre a determinação das necessidades, 

obtenção e distribuição sustentável dos meios desejados pelo EB para o referido 

projeto e o marketing e benchmarking executados tanto por civis quanto por 

militares. Nada mais natural, portanto, de que a pesquisa em tela seja permeada por 

conceitos advindos destes elementos supra, já que fazem parte do mundo 

empresarial moderno, podendo ajudar de maneira inconteste na cooperação civil-

militar. 

O Marketing (compra e venda no mercado) como ferramenta de aquisição de 

meios e serviços é um dos processos da cadeia de obtenção das necessidades mais 

importantes da atualidade, quer seja no bojo civil ou militar. Sua atividade hoje é de 

conectar o cliente ao restante da cadeia produtiva e de serviços. Como ferramenta 

civil com uso prático nas operações de guerra, esta vai além do simples fato do 

atendimento ao cliente e impulsionadora de vendas. O Marketing permite o melhor 

posicionamento da instituição em relação ao mercado. Este posicionamento objetiva 

alcançar competitividade e, consequentemente, melhor lucratividade. 

Semelhantemente, as Forças Armadas ao buscarem aquisições de insumos 

bélicos, encontram no Marketing importante meio para adquirirem materiais 

modernos que se prestem a lhes dar maior proveito e benefício nas operações, 

garantindo maior dissuasão em momentos de crise eminente ou de confronto direto. 

A gestão integrada entre civis e militares é uma atividade de conexão de 

clientes e o Marketing se traduz no elo elementar que torna possível os 

http://forodobrasil.info/fb/defesa-bilionaria/
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planejamentos operacionais e táticos de serem executados a contento, pelo 

fornecimento oportuno de toda sorte de materiais e serviços. Ela cria demandas que 

geram necessidades por produtos e serviços, permitindo a estruturação dos canais 

de distribuição. Atualmente, dentro de uma visão sistêmica moderna de interação 

dos meios civis e militares, os canais de distribuição têm quatro funções básicas: 

a. Indução da demanda pelas necessidades bélicas dentre as diversas 

hipóteses de emprego de uma força militar em qualquer ponto do globo terrestre; 

b. Satisfação da demanda pelo usufruto constante de materiais bélicos e 

serviços postos a disposição do combatente para a continuidade das operações. 

c. Pós-venda, pela verificação se o produto final está atingindo as 

necessidades e fins a que se destinam, e 

d. Desenvolvimento de novos produtos e serviços para uso militar com base 

em pesquisas no ponto de consumo e troca de informações entre civis e militares. 

Com isso, nota-se a importância do Marketing em prol da consecução dos 

Projetos de Força do Exército Brasileiro, em especial, na aquisição de meios para o 

combate e interconexão do cliente “militar” à cadeia de obtenção de capacidades 

para o projeto de vigilância das fronteiras - SISFRON.  

Também é digno de nota, dentro da cadeia produtiva (indústria, fornecedores e 

clientes militares), que a indução da demanda de necessidades operativas de que 

uma fração ou peça de manobra cria e traz à tona o início do ciclo de aquisições 

efetivado pelo start (início) do cliente. Isto acaba gerando um forecast (previsão), 

que é validado e suprido pela empresa civil participante do processo, reiniciando 

todo o procedimento novamente. 

Nesse tocante, considerando o budget (orçamento) disponibilizado para o 

SISFRON, orçado na casa dos R$ 40 bilhões em 12 anos, deve-se considerar a 

relação temporal com a posição real tecnológica de momento, a fim de encontrar 

divergências, faltas de capacitação humana e científica, possíveis pontos fracos e de 

estrangulamento logístico, efetivando revisões e adequações nos meios de 

aquisição e em toda cadeia. Diante disso, o cliente “militar” pode dar inicio às 

tratativas cooperativas com o meio “civil”, lá no ponto de venda, obtendo meios e 

serviços compatíveis a situação envolvida.   

 
Dentro de dez anos estaremos usando 50% de bens e serviços que, hoje, 
ainda não foram inventados. (OSTROFF, 2000)   

 



50 

 

Assim, é no ponto de venda que o meio civil consegue captar a satisfação da 

demanda através de pesquisas e informações obtida diretas com os militares 

envolvidos no processo de aquisição. A pós-venda é uma das funções que atende o 

cliente militar quanto à satisfação, pesquisa e futura necessidade de novos produtos 

e tecnologias bélicas. Isto torna-se muito importante quando se tem a necessidade 

aquisitiva de materiais e serviços na casa dos R$ 40 bilhões de reais para o projeto 

SISFRON, não podendo o EB e a BID se darem ao luxo de realizarem aquisições de 

baixa qualidade ou que não atendam a demanda agregada. Serviços e meios 

eficientes colocados à disposição dos militares e civis traduzem-se em redução de 

custos ao longo da cadeia logística quanto à previsão, diminuição da margem de 

oscilações e consequentemente de erros, este último, imperdoável no ato da guerra 

por ceifar vidas. 

 

A capacidade dos países participarem ou acompanharem a dinâmica atual 
da evolução tecnológica lastreada em conhecimentos científicos, é o fator 
determinante do cenário estratégico. (LONGO, 2003) 

 

Já o Benchmarking (busca de excelência das melhores práticas), tanto no 

ramo civil e militar conduz ao desempenho superior. No mundo empresarial, este 

possui forte aceitação e utilização como um processo positivista e de pró-atividade 

onde empresas são examinadas por outras no intuito de verificação de processos, 

estruturas e fundamentos, sempre em função de uma natureza específica. O 

objetivo fim é obtenção de melhorias e de como realizar um processo ou função com 

mais eficiência, gerando melhores resultados. O processo de comparação do 

desempenho entre dois ou mais sistemas é chamado de benchmarking, e as cargas 

utilizadas para dimensionar e validar os resultados segmentados são chamadas de 

benchmark. (CAMP, 1993) 

Benchmarking é um processo que permeia toda a estrutura de um sistema e 

provê continuidade de avaliação de materiais, meios, serviços, tecnologias e 

processos laborais das organizações que são reconhecidas como representantes 

das melhores práticas com a finalidade de comparar desempenhos e identificar 

oportunidades de melhoria na organização que está realizando e, ou, monitorando o 

benchmarking. Nesse sentido, das várias concepções sobre o Benchmarking, 

merecem atenção duas vertentes que se adequam às proposições deste 

pesquisador segundo Araújo (2001): 
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a. O benchmarking é uma das mais úteis ferramentas administrativas para 

melhorar o desempenho das empresas e conquistar a superioridade em relação à 

concorrência. Baseia-se na aprendizagem das melhores experiências de empresas 

similares e ajuda a explicar todo o processo que envolve uma excelente 

"performance" empresarial. A essência deste instrumento parte do princípio de que 

nenhuma empresa é a melhor em tudo, o que implica reconhecer que existe no 

mercado quem faça melhor do que outros. Normalmente, um processo de 

benchmarking se mostra importante quando se constata que a empresa, no caso 

instituição Exército Brasileiro, está a diminuir a sua rentabilidade, no caso 

operacionalidade. Quando a aprendizagem resultante de um processo de 

benchmarking é aplicada de forma prestimosa e com correção, isto facilita a melhora 

de desempenho em situações normais, adversas e críticas. 

b. Outra assertiva mais sintética e igualmente objetiva define o benchmarking 

como processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances 

das organizações e respectivas funções ou processos face ao que é considerado "o 

melhor nível", visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas 

também a sua ultrapassagem. (ARAÚJO, 2001) 

Para a execução do projeto SISFRON, com base na gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares, as vantagens da análise de Benchmarking são claras e 

bem vindas. Com ela, toda a Força Terrestre e a BID podem alavancar processos, 

meios e tecnologias, que aliadas à integração civil-militar, podem vir a fomentar o 

que é desejado pela maioria: todos gostam de ser como os melhores. O 

Benchmarking trata de observar e colher ensinamentos com os melhores para ser 

como eles. As vantagens dessa interação cooperativa para o projeto SISFRON 

seriam: 

a. estabelecer metas viáveis e realistas; 

b. aprimorar o conhecimento da própria instituição EB e da BID; 

c. definir critérios de prioridades no planejamento do projeto SISFRON; 

d. identificar regiões futuras que devam ser aperfeiçoadas; 

e. propiciar e fomentar a gestão integrada de Stakeholders civis-militares como 

forma de se obter conhecimento científico e tecnológico, confrontando a dos 

concorrentes e do nível competitivo do mercado de Defesa global; 

f. aprender a ser como os melhores dos melhores. 
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Exemplo interessante para alinhavar os conceitos de “gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares” e práticas de Benchmarking propaladas nesta pesquisa 

é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR). O CESAR é um 

centro privado de inovação que cria produtos, serviços e empresas com Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC). Desde 1996, o CESAR desenvolve soluções 

em todo o processo de geração de inovação em TIC e Segurança de Informação e 

Comunicação (SIC). Se pautando nas melhores práticas de excelência de 

Benchmarking, atua desde o desenvolvimento da ideia, passando pela concepção e 

prototipação, até a execução de projetos para empresas dos mais diversos setores, 

tais como: defesa, telecomunicações, eletroeletrônicos, automação comercial, 

financeiro, logística, energia e saúde. O CESAR é tido como um dos principais 

centros de inovação no contexto da Lei de Informática, em termos de volume de 

recursos aplicados em projetos de P&D no Brasil, segundo dados do Ministério de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

Segundo o Departamento da Indústria de Defesa (ComDefesa) da Federação 

de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), atualmente, 70% do faturamento da 

Indústria de Defesa do Brasil têm como origem as compras feitas pelo Ministério da 

Defesa (MD). Isto retrata a clara perda de competitividade do setor no mercado 

global. Mesmo assim, apenas 10% das Indústrias de Defesa contratadas pelo MD 

entre 2008 e 2010  continuaram a prover fornecimento contínuo por três anos 

consecutivos, evidenciando a inconstância das vendas (Marketing), mesmo se 

tratando de seu principal stakeholder - o Estado Brasileiro. 

Somente com a efetivação da Política de Defesa Nacional (PDN) e da Política 

Nacional da Indústria de Defesa (PNID) em 2005 e da Estratégia Nacional de Defesa 

(END) em 2008 e da Lei Nº 12.598, sobre áreas de interesse estratégico de Defesa 

em 2012 que o tema voltou a tona dentro agenda política brasileira. Isto ficou 

patente no Projeto de Transformação do Exército Brasileiro, repercutindo nos 

macroprojetos de reaparelhamento das Forças Armadas e de  reestruturação da 

BID. 

Outro aspecto interessante do desenvolvimento gerencial integrado de 

Stakeholders civis-militares é o desenvolvimento de tecnologias de emprego dual. 

Esta é uma necessidade do setor para aumentar sua competitividade e criar defesas 

naturais aos contingenciamentos de gastos e às imprevisibilidades, além de 

possibilitar maior Spin-off (derivagem) para a área civil. Esta abordagem interativa 
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civil-militar pode, com efeito, catalisar a reestruturação e a revitalização da BID 

nacional, promover novas dinâmicas estratégicas, impulsionar o aparelhamento do 

projeto SISFRON em tela, além agregar valor significativo à nação e à sociedade. 

(COMDEFESA, 2012) 

Do exposto, observa-se que, com a gestão integrada de Stakeholders civis-

militares afinada pelos novos modelos políticos de Defesa, a fatia orçamentária do 

Ministério da Defesa aumentaria significativamente, alavancando a demanda por 

PRODE e PED, aquecendo a indústria e gerando vasta gama de empregos. O 

aumento da produção de escala, com maior valor agregado, eleva o valor final dos 

produtos de defesa e diminui o custo médio produtivo, permitindo incremento em 

P&D e C&T, que aprimora o processo fabril e assim reforça novamente o ciclo. 

Assim, é possível atingir os objetivos de maior projeção do Campo Militar e de 

Defesa, com efetiva redução das dependências externas, com a devida 

reestruturação e modernização da Indústria Nacional de Defesa, barateamento e 

otimização dos PRODE do EB e geração de avanços tecnológicos que serão 

utilizados de modo interativo pela sociedade brasileira. (COMDEFESA, 2012) 

Disponível em: (http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/5774/ANALISE-

COMDEFESA---Lei-12-598--e-RETID-Disposicoes-e-Implicacoes). Acesso em 02 

Ago 2015.  
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8 CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentado objetivou proporcionar nova visão analítica sobre como 

a gestão integrada de Stakeholders civis-militares pode gerar “benefícios” e 

“sinergias” entre o Exército Brasileiro e a Base Industrial de Defesa em prol do 

Brasil, dentro de uma estrutura sinérgica de apoio mútuo entre os diversos setores 

envolvidos. Para tanto, adentrou na pesquisa das mais novas estruturas integrativas, 

cooperativas, flexíveis e dinâmicas, no âmbito nacional e internacional, com vistas a 

obter subsídios concretos e mensuráveis de melhores padrões qualitativos a serem 

postos à disposição do EB e da BID. 

Paralelo a isso, analisou fases evolutivas e séries históricas que alavancaram a 

disponibilidade de meios, pessoal e processos em prol do desenvolvimento e 

engrandecimento do poder de combate de exércitos poderosos da atualidade. Isto 

foi proveitoso para se concluir sobre os efeitos benéficos e significativos dessas 

novas estruturas gerenciais integradoras entre civis e militares, bem como sobre as 

oportunidades de melhoria e ganhos de escala advindos de uma nova e moderna 

maneira de pensar e bem gerir os recursos orçamentários.  

O atual quadro positivo vivido pela economia brasileira também foi foco do 

estudo, sendo vetor significativo para alavancar a indústria bélica no País e 

disponibilizar PRODE nacionais com gestão integrada de Stakeholders civis-

militares, otimizando a estrutura de Defesa brasileira nas fronteiras e proporcionando 

melhor participação interagências e do empresariado do País. 

A análise continuou a detalhar o sistema dinâmico de gerenciamento integrado 

civil-militar idealizado e atualmente seguido pelos Estados Unidos da América, pela 

Organização do Tratado do Atlântico Norte e pela Organização das Nações Unidas, 

dentre outras, como forma de aumentar sua eficiência operativa e na multiplicação 

do poder de produção de bens e tecnologias modernas.  

Ainda, realizou um estudo panorâmico ressaltando particularidades dos 

projetos estratégicos da Força Terrestre interligados a BID, intentando buscar 

fomento dentro da análise da gestão integrada que possam tornar realidade as 

perspectivas almejadas para a consecução dos mesmos. Dentro desse quadro, o 

estudo viabiliza possibilidades interessantes para que tais projetos possam 

realmente sair do papel dentro de um ambiente estruturado, viável e com 

sustentabilidade no decorrer temporal. O sistema de gestão integrada de 
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Stakeholders civis-militares pode, nesse aspecto, atuar nos diversos níveis, tanto 

governamental, empresarial, estratégico, tático e operacional, proporcionando maior 

versatilidade, eficiência e economia inconteste para todos. 

O trabalho também enveredou na pesquisa do ambiente da criação e utilização 

conjunta dos meios e processos tecnológicos duais, com efetiva participação 

cooperativa entre Forças Armadas e o ramo civil por efeito de uso do Spin-Off. Isto 

gerou conclusões sobre a possibilidade de significativos ganhos de escala e 

multiplicação do poder de combate, do fornecimento de bens e serviços a sociedade 

geral, bem como do fortalecimento de diversas estruturas duais em prol da Defesa. 

Após exaustivo trabalho revisional bibliográfico, pode-se aquilatar variada gama 

de conclusões significativas que a gestão integrada de Stakeholders civis-militares 

pode proporcionar em benefício dos planos estruturantes do EB e da BID e da 

alavancagem dos recursos humanos e materiais. Isto poder-se-ia tornar factível, 

originando vetor qualitativo e quantitativo de salto evolutivo das demandas 

industriais e tecnológicas que o Sistema de Vigilância das Fronteiras Brasileiras 

atualmente necessita. Pode gerar celeridade de procedimentos, ganhos de escala, 

economia de escala, integração de sistemas e colimação de esforços intelectuais e 

tecnológicos, tanto para civis, como para militares. Tudo dentro de uma perspectiva 

de Smart Management, com devida otimização e melhor aproveitamento 

orçamentário de recursos públicos.  

A utilização sugestiva da gestão integrada de Stakeholders civis-militares 

possibilita centralização e adequabilidade de aquisições de meios, pessoal e 

materiais, aumentando significativamente o poder de barganha do adquirente, 

fortalecendo a “marca” Exército Brasileiro, gerando maior disputa de mercado e 

consequente melhoria dos processos. Some-se a isso a possibilidade de salto 

qualitativo de desenvolvimento tecnológico conjunto civil-militar, em uma vertente 

única, com sustentabilidade e de origem nacional.  

A criação futura de estruturas de comando e controle, tanto pelo EB como pela 

BID, baseadas na gestão integrada de Stakeholders civis-militares pode, com 

certeza, amplificar a utilização dual de serviços, processos e aquisições, além de 

fomentar o fortalecimento de estruturas estratégicas que podem ser utilizadas a 

serviço da Defesa do País. Conclui-se que a aplicação de uma gestão integrada de 

Stakeholders civis-militares aumenta e facilita a ligação secular do Exército Brasileiro 

com a sociedade de forma simbiótica e não apenas participativa. Com efeito, isto 
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proporciona melhores ganhos a curto e longo prazo para o EB e a BID, gerando 

sinergia entre militares e civis em áreas sensíveis e de interesse da Defesa. Ao 

mesmo tempo, proporciona desenvolvimento tecnológico nacional e boa margem de 

lucro as empresas de Defesa. Isto torna o ambiente promissor para dinamizar o 

desenvolvimento de parcerias de cunho dual onde se almeje perspectivas reais para 

a consecução dos planos estruturantes da Força Terrestre e das necessidades 

protetivas estratégicas do Brasil. 

Conclui-se, ainda, que a gestão integrada de Stakeholders civis-militares 

realiza efeito significativo quanto à capacitação de militares e civis nacionais em prol 

do desenvolvimento do Estado Brasileiro. A manutenção de uma estrutura de guerra 

em similitude ao tempo de paz resulta em uma necessidade de afinação cooperativa 

civil-militar onde todos devem “falar e entender a mesma língua”. Para tanto, faz-se 

mister salientar a preparação conjunta dentro da boa doutrina operativa e contratual 

pode, em muito boas condições, ajudar a tornar válido a assertiva.  

O estudo analisou e concluiu que a proposição e aplicabilidade da gestão 

integrada de Stakeholders civis-militares, dentro de um quadro assertivo sinérgico de 

formação de capacidades sustentáveis, é uma realidade do cotidiano de grandes 

nações e de exércitos poderosos, ágeis e flexíveis, que labutam por estar um passo 

a frente do inimigo e bem prezar por suas estruturas de Defesa e de seu 

empresariado nacional. 

O ramo da gestão integrada de Stakeholders civis-militares é a área que mais 

se desenvolveu nas refregas modernas, chegando a ditar o ritmo de combate e a 

definir preditivamente vencedores e perdedores. Torna-se, assim, realidade que 

permeia o esforço de combate e vigilância das fronteiras brasileiras e do qual o 

Exército Brasileiro e a Base Industrial de Defesa devem se adequarem rapidamente 

para manterem-se como vanguarda protetiva da nação e setores em transformação, 

sempre em busca de melhores soluções que visem ao amplo desenvolvimento de 

seus produtos, quer sejam de uso bélico ou civil, bem como de seus quadros 

profissionais. A utilização eficiente de novas estruturas e maneiras de pensar, gerir e 

realizar aquisições de produtos e serviços, pode significar o futuro promissor da 

Força Terrestre e da Base Industrial de Defesa em sintonia com o amplo 

desenvolvimento da nação brasileira.  

Por fim, faz-se mister ressaltar que as ideias e conclusões apresentadas por 

esta pesquisa são passíveis de implementação direta, tendo em vista que os 
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modelos e processos de gestão integrada de Stakeholders civis-militares já são de 

uso normal e rotineiro pelos grandes players globais da atualidade. Há, ainda, forte 

paridade do que é utilizado pelo empresariado nacional e internacional, que laboram 

nas atividades da sociedade civil, com as necessidades evolutivas almejadas pela 

Força Terrestre e pela potência emergente brasileira.   
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